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Előszó a digitális kiadáshoz
Az it közreadot tanulmány eredetileg a valaha tízkötetesre tervezet Magyarország története 9. 
kötetének előtanulmányaként készült 1988-ban. (Mint ismeretes, a sorozat 9. és 10. kötete soha 
nem készült  el.)  Ugyanakkor a  kézirat  lezárása volt  egy hatéves  intenzív,  elsősorban levéltári  
anyagokra alapozot kutatómunkának, amelynek bázisa az MSZMP KB Pártörténeti Intézete volt.  
A lezárás it szó szerint értendő: 1988 óta egyáltalán nem foglalkoztam történeti kutatásokkal. Bár  
az volt a tervem, hogy a számos jogos bírálat nyomán átdolgozom és továbbfejlesztem a tanul-
mányt, úgy alakult az életem, hogy erre nem volt módom, és végül változtatás nélkül nyújtotam 
be és védtem meg (nevelésudományi) kandidátusi disszertációként. A kilencvenes években egy 
darabig még próbálkoztam a munka kiadásával, de kiadói érdeklődés híján végül lemondtam róla, 
és mivel a kézirat még hagyományos írógéppel készült, sokáig az internetes publikáció sem lát-
szot közeli lehetőségnek. Pénzes Dávid odaadó digitalizáló és szerkesztő munkájának köszönhető, 
hogy mos az eredeti szöveget az érdeklődő szakmai közönség rendelkezésére tudom bocsátani.

Az eredeti anyagon sehol sem változtatam. Ez nyilván levon az értekezés tudományos értékéből,  
hiszen keletkezése óta jó néhányan foglalkoztak a téma kutatásával, és az elbeszélés sok fontos 
adalékkal lehetne kiegészíteni. Az is biztos, hogy az én szemléletem is változot azóta, nem gondo-
lom, hogy minden megfogalmazásom ma is vállalható. Célom csak az volt, hogy ezt a több mint 
húsz éve keletkezet összefoglalót hozzáférhetővé tegyem abban a reményben, hogy a kutatók és  
az érdeklődők ma is hasznát veszik. Ennek megfelelően változatlanul hagytam a levéltári jelzete-
ket is. Azok az anyagok, amelyek egykor a Pártörténeti Intézet Archívumában, illetve az Új Ma-
gyar Központi Levéltárban voltak elhelyezve, ma az Országos Levéltár állományába tartoznak, 
maguk a jelzetek azonban – ismereteim szerint – továbbra is értelmezhetők.

Végül szeretnék utalni arra, hogy az összefoglaló munkában feldolgozot kérdések közül sok külön 
tanulmányként megjelent különböző folyóiratokban, összegyűjtve pedig a Történelem és oktatás 
c. kötetben (Budapes, 1998, Fővárosi Pedagógiai Intézet). Az it közölt cikkek szinte mindegyiké-
ben van valami, ami meghaladja a disszertáció tartalmát, miközben összességükben sem fedik le 
az utóbbiban tárgyalt témák mindegyikét.

Budapes, 2010. március

Knausz Imre
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I. Népi demokrácia és közoktatási reform (1945–1948)

1. Az iskolarendszer szerkezete és állapota a felszabaduláskor
Az 1945-ben kezdődő iskolareform-sorozat közvetlen előzményének az 1934–1941 közöt zajló – a 
kormányzat totalitariánus törekvéseit tükröző – oktatásügyi törvényhozás tekinthető, amely je-
lentős mértékben meghatározta a közoktatás szerkezetének és irányítási mechanizmusának 1945-
ös képét.1 A közoktatás gerincét az ideológiai szempontból is elsősorban preferált középiskola al-
kota, amely az 1934. évi XI. törvénycikk (a középiskoláról), valamint az 1938. évi XIII., törvény-
cikk (a gyakorlati irányú középiskolákról) következtében tekinthető egységes iskolatípusnak. Az 
egységes középiskola továbbra is 8 évfolyamos volt és a népiskola első négy évfolyamára épült, de 
1934-ben megszűnt a gimnázium-reálgimnázium-reáliskola hármasság,2 amely elsősorban a latin, 
a görög és a német melleti második modern nyelv eltérő súlyán, illetve teljes mellőzésén alapult 
és csak másodsorban a természetudományos óraszámok különbségén. A tanuló mos a negyedik  
gimnáziumi (az új iskolatípus neve egységesen gimnázium let) osztály után dönthete el, hogy 
görögöt, modern nyelvet, esetleg más tárgyat kíván tanulni a továbbiakban (22. §). A korábbi kö-
zépiskolai típusok mögöt meghúzódó kétféle műveltségeszmény (klasszikus irányú, illetve nyu-
gati orientációjú-természetudományos) helyébe a hangsúlyozot nemzeti jelleg lépet, amelyet az 
ún. „nemzetismereti tárgyak” megnövelt súlya mutatot. (A törvény miniszteri indoklása idesorol-
ta a magyar nyelvet és irodalmat, a művészeteket, a történelmet, a nemzeti művelődésörténet  
szempontjából is fontos latint, továbbá természetesen a vallás.)3

Újabb lépés volt a középfokú oktatás egységesítése felé 1938-ban a négy gimnáziumi (vagy pol-
gári iskolai) osztályra épülő négy osztályos líceum, illetve gazdasági (kereskedelmi, ipari és mező-
gazdasági) középiskola létrehozása. Ezek éretségit adó, tehát továbbtanulásra jogosító intézmé-
nyek voltak, ugyanakkor hangsúlyozot feladatuk volt a gyakorlati életre való felkészítés – a líce-
um esetében általános, a gazdasági középiskola esetében szakképző jelleggel. A gyakorlati irányú 
középiskolában szerzet éretségi bizonyítvány természetesen csak az iskola célkitűzéseinek meg-
felelő továbbtanulásra jogosítot. A líceum egyben (és elsősorban) a tanítóképzés szolgálatában is  
állt : alapvető nevelési ismereteket nyújtot, és a középiskolák közül egyedül jogosítot a tanító-
képző akadémiákon való továbbtanulásra. Ez utóbbi két éves iskola volt, így a korábbi öt éves ta-
nítóképző intézet helyét egy hat évfolyamos képlet, a líceumra épülő akadémia foglalta el. A kö-
zépiskolák tanárainak képzése a tudományegyetemek bölcsészetudományi karain és a melletük 
működő tanárképző intézetekben folyt.

Magyarország korabeli középiskolai hálózatáról az 1942/43. és az 1940/47. tanévből rendelke-
zünk satisztikai adatokkal.4

Mivel azonban az előbbi adatsor magába foglalja az 1938 óta Magyarországhoz csatolt területek 
adatait is, célszerűbbnek tűnik a későbbi adatok használata. Eszerint az országban 173 gimnázium 
és leánygimnázium, 135 gazdasági középiskola (közülük 73 a nagyobb múltra visszatekintő keres-
kedelmi középiskola), valamint 58 líceum és tanítóképző intézet volt (it is beleértve a leányiskolá-
kat). A gimnáziumok közül 87 volt egyházi (48 katolikus) és 80 állami vagy községi kézen. A gaz-
dasági középiskolák közül ezzel szemben mindössze 30 volt az egyházak kezén (22 katolikus) és  
101 volt állami, illetve községi kezelésben, ismét az egyházak nagy (egyszerre közép- és népisko-
lai) befolyására utal a 44 egyházi (32 katolikus) tanítóképző és líceum, szemben 14 állami intézet-
tel. A középiskolák egyenlőtlen regionális eloszlását mutatja, hogy Budapesen koncentrálódot a 

1. Részletesen lásd Jóboru 1972, továbbá Nagy P. 1985.

2. A három iskolatípus összefonódásai miat voltaképpen ötféle típusú képzés volt. Vö. MTörv. 1934. 83. o.
3. Uo.

4. MStat. 1943–1946. 253–266. o.
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középiskolák közel negyede (24%, gimnáziumok esetében több mint 25%), míg egyáltalán nem volt 
középiskola Abaúj és Szatmár-Bereg vármegyékben, Bács-Bodrog vármegye pedig mindössze 2 
mezőgazdasági középiskolával dicsekedhetet.5

Az 1945-ös iskolarendszer másik alappillére a tömegek oktatását szolgáló népiskolai hálózat  
volt. A magyar népiskola hagyományosan hat osztályos volt, az 1940. évi XX. törvénycikk azon-
ban megteremtete a nyolc osztályos népiskolát, újabb lépés téve az egységes közoktatás irányá-
ba. (Hóman Bálint miniszteri indoklásában 5 év alat remélte teljesen kiépíteni az új iskolatípus,6 
a háborús viszonyok azonban nyilván nem kedveztek a reformnak.) A népiskola zsákutca jellegét  
enyhítete a törvénynek az az intézkedése, hogy a 8. osztályt kiváló eredménnyel végző tanuló fel-
vételi vizsgát tehet a gazdasági középiskola 5. évfolyamába (11. §). Ez azonban igen csekély válto-
zás volt és alapjaiban nem módosítota a magyar közoktatás 10 éves kori hármas elágazását (nép-
iskola-polgári iskola-középiskola). Nem volt szó természetesen a szakosítot rendszerű népiskolai 
oktatás tömeges kiépítéséről sem. Ugyanez a törvény intézkedet a 6 éves kortól 9 éven át folya-
matosan tartó iskolázási kötelezetségről is, amelyet a népiskola 8. osztályára épülő egy éves gaz-
dasági oktatással kívánt teljessé tenni.

Statisztikai adatokkal a népiskolák vonatkozásában is csak az 1940/47. tanévtől rendelkezünk. 
A helyzetet bonyolítja, hogy addigra elindult a nagyszabású általános iskolai reform, amely egy-
részt iskola összevonásokkal járt, másrészt középiskolákhoz kapcsolódóan új általános iskolákat is 
hoztak létre. Nagyságrendi változásokhoz persze mindez nem vezetet. Az említet tanévben az or-
szágban 7016 általános és népiskola volt. Ebből 4328 volt egyházi (2880 katolikus) és 2590 állami 
vagy községi iskola.7 Érdekes lenne képet szerezni az iskolák átlagos nagyságáról, osztotságáról, 
erre vonatkozóan azonban részletes kimutatások csak az iskolák államosítása körüli időktől ké-
szültek, és addigra a helyzet feltehetően némileg változot. Bizonyos információt azonban az isko-
lák és nevelők számának globális összevetése is ad. A vizsgált tanévben népiskolának minősítetek 
2908 nyilván rosszabb feltételek közöt működő intézményt, míg az általános iskola címet 4108 in-
tézmény kapta meg (41,5%:58,5%). Az előbbi csoportban – ha a törvényhatósági jogú városok nép-
iskoláit nem számítjuk – 1,47 nevelő jut egy iskolára, a kihagyod: iskolákat is beleértve ez az 
arányszám 1,56-ra emelkedik. Ezek tehát zömmel 1-2 tanítóval működő törpeiskolák. Az általános 
iskolákban az arány magasabb, de mai fogalmainkat alapul véve még mindig meglepően kicsi. A 
törvényhatósági jogú városokat ismét kihagyva 5,26 nevelő jut egy iskolára, e városokat is bele-
számítva az arányszám 6,02 (Budapesen 15,33).8 Ezek a számok mutatják, hogy az osztatlan és 
részben osztot iskolák száma az utóbbi kategóriában is igen magas volt. A képet kiegészíti az az 
adat, amely szerint az 1937/38. tanévben a népiskolák 9,3%-a volt teljesen osztot és 43,7%-a osztat-
lan.9

A hagyományos magyar iskolarendszer köztes – és az általános iskolai reform során fokozato-
san elhaló – iskolatípusa volt a polgári iskola. A polgári a középiskolához hasonlóan a népiskola 4.  
osztályára épült, de csak négy évfolyamos volt és gyakorlati jellegű általános képzés adot. Az it 
végzet főleg kispolgári, de részben munkás- és parasztszármazású tanulók10 nagyobbik része al-
kalmazotként vagy önálló pályán közvetlenül a gyakorlati életbe lépet, egy további részük a gya-
korlati irányú középiskolákban folytata tanulmányait, de voltak olyanok is, akik különbözeti vizs-
gát téve gimnáziumban tanultak tovább.11 A polgári iskolák tanárait a Szegeden működő négy év-

5. Az 1948/49-es helyzet részletes elemzését lásd  Székely Béla :::: Középiskoláink térbeli eloszlása. Köznevelés, 1949. 
február 15. If. Tetamanti Béla :::: Kollégiumok és tanulóothonok. ONI értesítője, 1949. 2.

6. MTörv. 1940. 142. o.

7. MStat. 1943–1946. 256–258. o.
8. Uo.

9. Horváth 1975. 125. o.
10. Simon 1979. 107. o.

11. Jóboru 1972. 191. o.
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folyamos polgári iskolai tanárképző főiskolán képezték. Az 1946/47. tanévben az országban 364, 
Budapesen 59 polgári  iskola működöt, többségük (238 intézmény) állami vagy községi iskola 
volt. Az egyházak 107, a katolikusok 86 iskolával rendelkeztek.12

Az  alapfokú  szakképzés részben az  iparos-  és  kereskedőtanonc-iskolákban (333  intézmény), 
részben a mezőgazdasági szakiskolákban (121 intézmény – ezek jelentős része már 1945 után ala-
kult), részben nem tanoncokat képző különféle ipari, kereskedelmi, bányászati sb. szakiskolákban 
(144 intézmény) folyt. A tanonciskolák a munka melleti szakmatanulás kiegészítő oktatás nyúj-
totak, döntő többségüket (292 iskolát) – az 1884. évi XVII. törvénycikk alapján – a községek tar-
toták fenn, 25 iskola volt vállalati kézben. Az alapfokú szakképzés nem illeszkedet szervesen a  
közoktatás  folyamatosan  egységesülő  szervezetéhez.  Az  1936.  évi  VII.  törvénycikk  kimondta 
ugyan, hogy tanonc csak az lehet, aki a népiskola  VI. osztályát sikerrel elvégezte, ténylegesen 
azonban szerződtetek alacsonyabb előképzetségű fatalokat is. Másrészt az 1946/47, tanévben a 
tanonciskolái tanulok 37%-a végzet részben vagy egészben polgári vagy középiskolát.13

A közoktatási rendszer fentiekben adot átekintése a főbb iskolatípusokra terjed ki és távolról 
sem teljes. Nem eset szó az óvodákról, az óvónőképző intézetekről, nevelőintézetekről, ismétlő is-
kolákról, mezőgazdasági népiskolákról, a különféle tanfolyamokról sb.

Az 1935. évi VI. törvénycikk gondoskodot a közoktatásügyi igazgatás egységesítéséről. A tör-
vény megszüntete a felügyeleti  hálózat iskolatípusonkénti  megosztotságát.  Az országot nyolc 
tankerületre osztota, amelyek élén az államfő által kinevezet, és a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszternek alárendelt tankerületi királyi főigazgató állt. Hatásköre valamennyi iskolatípusra kiter-
jedt. Egyfelől közvetlen feletese volt a középfokú iskolák igazgatóinak, másfelől fellebbviteli ható-
sága volt a vármegyékkel lényegében egybeeső népoktatási kerületek élén álló királyi tanfelügye-
lőknek.  Ez  utóbbiak  mindenekelőt  a  népiskolák  felügyeletet  láták  el.  Az  1941.  évi  XI. 
törvénycikkben a  VKM újabb hatásköröket adot át a főigazgatóknak, csökkentve egyben a mi-
nisztériumnak mint fellebbviteli hatóságnak a szerepét is.

Az oktatásirányítás fontos sajátossága volt, hogy – mint az előzőekben látuk – a közoktatás je-
lentős részével az egyház rendelkezet. Az illetékes egyházi hatóságok önállóan alakítoták ki is-
koláik tanterveit (az állam csak a célkitűzéseket és a terjedelmet szabta meg), tankönyveit, segéd-
könyveit sb. Az állami főfelügyeletet a miniszter a főigazgató útján gyakorolta, nézeteltérések 
esetén különböző szintű konzultációk zajlotak, és csak végső esetben és csak a miniszter alkal-
mazhatot szankciókat a jogszabályokat megsértő egyházi iskolákkal szemben.

XXX

Fő vonásokban ezek voltak a fatal magyar demokrácia által örökölt tanügy intézményi keretei.  
Már sokkal kevésbé megragadható az e kereteket kitöltő tartalom: a közoktatás tárgyi és személyi  
feltételeinek tényleges helyzete a háborús pusztítások után. Nincs országos satisztika az  iskola-
épületek háború utáni műszaki állapotáról. Tény, hogy különösen a falusi, tanyai iskolák a harcok 
hatásától függetlenül is igen elhanyagolt állapotban voltak, és amikor a károk rekonsruálásának 
elsődleges forrását jelentő 1945-ös tanfelügyelői, főigazgatói jelentések14 az épületek „80-100%-os” 
pusztulásáról  írnak, akkor ebbe az elmúlt évtizedek mulasztásait  is bele kell  számolni  éppúgy, 
mint a felügyelők versengését a szűkös anyagi forrásokért. Tény azonban az is, hogy ahol súlyos  
harcok folytak, ot különösen nagyok voltak a károk (Budapes, Debrecen, Szolnok, Székesfehér-
vár sb.).15 Balogh József kitűnő összefoglalása a fővárosi iskolák 1946-os  állapotáról közli, hogy 
részben vagy egészben használhatatlanná vált az iskolák 73,1%-a. A különösen télen nagy gondot  
okozó és az adot viszonyok közöt nehezen kijavítható üvegkár  és  tetősérülés  csak az iskolák 

12. MStat. 1943–1946. 254. és 262. o.

13. Uo. 260. o.
14. Vö. Simon 1965. 12. o. Dokumentumok 65–71. o. másut.

15. Vö. Simon 1965. uo.
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11,9, illetve 16,2%-át kerülte el. Teljesen használhatatlanná vált az osrom előt működő tantermek 
közel fele (beleértve a teljesen lerombolt iskolák tantermeit is).16

A  pedagógusársadalom vérvesztesége ugyancsak nehezen felmérhető.  A korabeli  sajtó és  a 
VKM által közölt adatok a pedagógushiányról az iskolareform célkitűzéseihez viszonyítanak, ezért 
többé-kevésbé szubjektív becslésnek tekinthetők. Diferenciáltabb adatokat közöl – igaz, csak a 
népoktatás  vonatkozásában  –  Tesléry  Károly,  a  VKM  népiskolai  ügyosztályának  vezetője  az 
1945/46. tanév végén. Eszerint ekkor 167 iskola szünetelt tanítóhiány miat. Ezzel szemben 442 ta-
nító működöt nem iskolai jellegű intézményeknél, 1994 tanító még nem tért vissza a hadifogság-
ból, 204-en nyugatra mentek és még nem tértek vissza, és 786 volt azon tanítók száma, akiket még 
nem igazoltak és nem működtek a pályán. Tesléry kimutatása nem tartalmazza az elhunytak szá-
mát: mindenesetre az iskolai munkából kieset legalább 3336 tanító, akik a működő tanítók 25 986-
os számát közel 13%-kal növelheték volna.17

Külön feladatot jelentet az adot helyzetben a tanulók összegyűjtése. A háború alat a gyerekek 
jelentős része maradt árván vagy szakadt el szüleitől. A gyerekek egy másik csoportját a létfenn-
tartási gondok, a munka tartota vissza az iskolától. Végül néha leküzdhetetlen akadályt jelentet a 
megfelelő ruházat, lábbeli hiánya, a fűtetlen tanterem. Mindezek következtében nem volt ritka 
eset az iskolák elnéptelenedése.18

Az iskolaügy rendbe hozása akkor is nagy terhet rót volna a magyar társadalomra, ha csak a  
régi keretek változatlan újjáépítéséről let volna szó. A felszabadulás után azonban nagyralátó is-
kolareform vete kezdetét.

2. A tanügy demokratizálásának első lépései
Mielőt azonban rátérnénk az általános iskola problémakörére, röviden szólni kell a demokratikus 
pártok által legsürgősebbnek ítélt oktatásügyi intézkedések végrehajtásáról. Ismeretes, hogy az 
MKP 1944. november 30-án nyilvánosságra hozot, és később a Magyar Nemzeti Függetlenségi 
Front által elfogadot programjavaslata nem tartalmazot részletes oktatásügyi reformkoncepciót,  
viszont határozotan követelte a „fasiszta métely”, a „népellenes szellem”, a „faji és nemzeti gyűlö-
let” kiküszöbölését „a sajtóból, az oktatásból, a kultúrából, a közéletből”.19 Az ezzel kapcsolatos 
konkrét feladatokat foglalta össze Kállai Gyula 1945. április 11-én a Budapesi Nemzeti Bizotság 
ülésén. A „fasiszta métely” egyik tárgyi formája az oktatásban a régi tankönyv volt, Kállai elsősor-
ban szovjetellenességüket emelte ki. A határozat követelte, hogy az új tankönyvek kiadásáig a 
VKM lássa el az iskolákat kőnyomatos vezérfonalakkal. Változatlan maradt továbbá – húzta alá az 
előadó – a közoktatás személyi állománya, különös tekintetel a „100%-ig reakciós, nyilas” tesne-
velő tanárokra és a régi rendszerben politikai szempontok alapján kinevezet tanügy-igazgatási  
apparátusra. A határozat az igazoltatások haladéktalan megkezdését, a „reakciós elemek” eltávolí -
tását követelte a minisztertől, továbbá a tanárok átképzését a pedagógus-szakszervezetel karöltve. 
A vitában nagy hangsúlyt kapot a közoktatási tanács felállításának kérdése, amelynek keretében 
„közéleti személyek és arra illetékes politikusok, tudósok dolgozzák ki a közoktatás reformját”, és  
amely az új tankönyvekre is pályázatot írna ki. Ries Isván – az egyetemi reform radikális kivitele 
érdekében – egyenesen diktatórikus hatáskörrel kívánta felruházni a tanácsot. Az ülés végül nyo-
matékosan aláhúzta Teleki Géza miniszter felelősségét:  a  mulasztásokért.20 Teleki két nappal ké-
sőbb levélben kapta kézhez az ülés jegyzőkönyvet és határozatát.21

16. Balogh József :::: A fővárosi iskolák állapota 1946-ban. Bp. Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet. é. n. 14–15. 
o.

17. Dr. Tésléry Károly :::: Régi örökség – új felelősség. Köznevelés, 1946. június 15. 2–3. o. A tanulóhiány miat szünete-
lő iskolákról lásd Simon 1965. uo.

18. Horváth 1975. 17–19. o.

19. Balogh–Izsák 1979. 162. o.
20. BNB 85–87. o.
21. Dokumentumok 106. o.
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Az ülésről a sajtó részletesen beszámolt, majd április 15-én a Szabad Nép újra visszatért a kér-
désre. A cikk tételesen átismételte a BNB ülésén felmerült követeléseket, de különös nyomatékkal 
hangsúlyozta, hogy még mindig „közismert fasiszta tanárok” tanítanak a budapesi iskolákban. 22 
Mindez jól mutatja a pedagógusokkal szemben megnyilvánuló általános bizalmatlanságot, a kér-
dés megoldásának fő útját azonban a későbbiekben nem annyira a tisztogatásban, mint inkább az 
átnevezésben láták a koalíciós pártok.

A  VKM III.  főosztálya 1945, július 2-án intézkedet a budapesi központi  átképző tanfolyam 
megszervezéséről,23 a koalíciós pártok július 21-i pártközi értekezlete azonban ezt részben megké-
setnek, részben tartalmában is kifogásolhatónak tartota, és a négy párt közös javaslata egy rész-
letesen kidolgozot és előadói lisával összekapcsolt tematika megvalósítására szólítota fel a mi-
nisztériumot.24 Az első budapesi, központi átképző tanfolyamot a főváros közoktatási ügyosztálya 
szervezte a pedagógus-szakszervezet erélyes sürgetésére és azzal szorosan együtműködve. A tan-
folyamot Vas Zoltán polgármeser nyitota meg a Sportcsarnokban június 23-án.25 Ezzel egyidejű-
leg a baloldali sajtó egyöntetűen támadta Telekit az átképzés problémáján túlmenően, az egész 
közoktatás sürgető feladatainak elhanyagolásáért.26 Még 1945 nyarán azután a minisztérium is 
megkezdte – ismét a szakszervezetel összehangoltan – a fővárosi pedagógusok világnézeti oktatá-
sát. Az előadássorozaton a vidéki tankerületek képviselői is részt vetek azzal a feladatal, hogy a 
tanultakat továbbítsák, és így végső soron minden iskolába eljussanak a demokratikus világnézet 
alapelvei.27 Az előadásokat a demokratikus pártok közismert vezetői és szakemberei tartoták, a 
legfontosabbak kötetbe gyűjtve is megjelentek.28 „Mindez azonban nagyon kevés – írta augusztus-
ban a Szabad Nép –, és távolról sem biztosítja a tanerők többségének demokratikus átképzését.”29

Időközben – nyilván ismét nem függetlenül a  BNB sürgetésétől – az 1945. április 19-én kelt 
1140/1945. M. E.  sz.  kormányrendelet  nyomán július 19-én az Országos Köznevelési  Tanács is  
megtartota ünnepélyes alakuló és vezetőségválasztó ülését. Az OKT a korábbi Országos Közokta-
tási Tanács és az Országos Felsőoktatási Tanács feladatkörét vete át, és a VKM tanácsadó szerve-
ként működöt. Tagjainak túlnyomó többségét a vallás- ás közoktatásügyi miniszter nevezte ki, a  
többit a szakoktatási intézményeket fenntartó tárcák, az iskolafenntartó egyházak és a pedagógus-
szakszervezet delegálták. Mind a tanácsban, mind az elnökségben több ismert és kiváló szakember 
és politikus vet részt, az OKT elnöke Szent-Györgyi Albert, alelnöke Kemény Gábor, ügyvezető 
igazgatója Kiss Árpád let. Jellegzetes másfelől, hogy az elnöki tanácsban egyetlen pedagógus sem 
foglalt helyet.30 A  VKM rendszeresen kért véleményt a tanácsól elvi jelentőségű ügyekben, az 
OKT legfontosabb feladata talán mégis a tananyag revízió és az új tankönyvek, tantervek kialakí -
tása let.

A baloldal  a  tankönyvek felülvizsgálata terén is  gyors eredményeket követelt,  a  nehézségek 
azonban szinte leküzdhetetlenek voltak. Április  19-én kelt  az 1883/1945.  V.  K.  M. sz.  rendelet,  
amely szerint az egyes iskolákban helyi bizotságoknak kell dönteniük arról, hogy melyik tan-
könyv, illetve milyen kihagyásokkal, módosításokkal használható. A rendelet útmutatása szerint 

22. Nyilas tanárok a budapesi iskolákban. Szabad Nép, 1945. április 15. It mondok köszönetet Erős Ilonának, amiért 
készülő munkája dokumentációját átengedte. Anyagára dolgozatom több pontján támaszkodtam.

23. Dokumentumok 275–276. o.

24. Uo. 116–119. o.
25. A polgármeser megnyitota a világnézeti átképző tanfolyamot. Szabad Nép, 1945. július 24. Vö. Lukáfics 1982. 38–

39. o.

26. Vö. A közoktatás átszervezése. Szabad Nép, 1945. július 25. Kelemen János :::: A legsürgősebb közoktatási feladatok. 
Szabad Szó, 1945. július 25. Újra a tízéves gyermekek képességvizsgájáról (V. W. E.) Népszava, 1945. július 24.

27. Tanári átképző tanfolyamok 1945 nyarán. Köznevelés, 1945. július 15. 15. o.

28. Demokrácia és nevelés. OKT, Bp. 1945
29. A nevelés. Szabad Nép, 1945. augusztus 2.

30. Horváth 1975. 29–40. o. Az OKT összetételét, szerepét elemzi Nagy P. 1987.
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it döntően, az utóbbi negyedszázad történelmének értékeléséről volt különös tekintetel a Szov-
jetunió, a marxisa szocializmus, az irredentizmus megítélésére, valamint a fasiszta törekvések ér-
tékelésére, jóllehet a fasizmus szó nem, csak annak bonyolult körülírása szerepek a szövegben.31

A tankönyvekkel való helyi barkácsolás, úgy tűnik, elsősorban a munkáspártokat hagyta kielé-
gületlenül, és júniusban újra megsürgetek a kérdés.32 A június 22-én kelt 20 793/1945. V. K. M. sz. 
rendelet a tankönyvek központi felülvizsgálatát rendelte el. A revízió végrehajtása az  OKT tan-
könyvi bizotságának tet a feladata. Egy 1946-ban születet jelentés szerint a bizotság 1208 tan-
könyvet vizsgált felül.  Teljesen kivonták a forgalomból az összes magyar irodalmi, történelmi,  
földrajzi, valamint közgazdasági és társadalmi ismereti tankönyvet. Változatlan formában 194, át-
dolgozva 344 könyv használatát engedélyezték.33 Ez persze még nem jelentete az új tankönyvek 
megjelenését, és a munkáspártok júliusban és augusztusban ismételten követelték a  VKM-től a 
probléma megoldását, egyben felvetve a tankönyvkiadás egységesítésének később előtérbe kerülő 
kérdését is.34

Végül  megemlítendő,  hogy  a  VKM és  a  kormány  a  középiskolai  vizsga  rendszert  már  az 
1944/45. tanév végén két ponton is megkísérelte az új követelményekhez igazítani. A június 15-én 
kelt 10 100/1945. V. K. M. sz. rendelet lehetővé tete, hogy a gimnáziumi éretségi vizsgákon a né-
met helyet a tanulók más élő idegen nyelvet válasszanak, ha azt legalább két évig az iskolában ta-
nulták. (A 10 400/1945. V. K. M. sz. rendelet ezt a lehetőséget megadta a kereskedelmi középiskolák 
tanulóinak is.) Az Intézkedések második csoportja a továbbtanulás kívánta megkönnyíteni azok-
nak, akik nem rendelkeztek gimnáziumi éretségivel. Az ideiglenes Nemzeti Kormány június 27-én 
kelt 4290/1945. M. E. sz. rendelete lehetővé tete gimnáziumi különbözeti éretségi vizsga letételét  
azoknak, akik más közép- vagy középfokú iskolában tetek éretségi vagy képesítő vizsgát, meg-
növelve ezzel az általuk választható felsőoktatási intézmények számát. A szintén június 27-én kelt  
20 200/1945. V. K. M. sz. rendelet alapján rendkívüli Líceumi éretségi vizsgát tehetek azok, akik a 
régi típusú tanítóképző IV. osztályát sikeresen elvégezték, de nem kívántak tanítói pályára lépni. 
Ez a jogszabály ugyancsak a továbbtanulási esélyeket volt hivatva növelni.

3. Tervek a közoktatás reformjára 1945-ben
Mint úgyszólván minden téren, a közoktatás területén is a koncepciók és tervezetek éve volt 1945. 
Az iskolareformra vonatkozó elgondolások legfőbb forrásai a következőképpen csoportosíthatók:

1. Az egyes pártok programszerű dokumentumainak közoktatási fejezetei. It persze nagy különb-
ségek vannak a tekintetben, hogy a pártok hogyan nyúlnak a kérdéshez. Míg az MKP nem hozot 
nyilvánosságra távlati programnyilatkozatot, és külön sem foglalta össze oktatásügyi elképzelése-
it, addig a többi koalíciós párt ezt több-kevesebb részletességgel megtete. Különösen kidolgozot-
tak voltak a szociáldemokraták idevonatkozó alapelvei.35

2. Külön füzetben kiadot részletesebb konficepficiók. Ezek közül a legfontosabbak az Ortutay Gyula, 
Kéthly Anna, Gárdos Dezső és Németh László nevéhez kapcsolódó írások.36 Míg Kéthly írása az 
SZDP által vállalt dokumentumnak tekinthető, és Gárdos füzetei legalábbis nem mondtak ellent az 
SZDP nevelői csoportja álláspontjának, addig az Ortutay-féle tervezet már távolról sem tekinthető 

31. Dokumentumok 186–187. o. Vö. Póth 1985.a. 502. o.

32. „Átragasztás” vagy új tankönyv? Szabad Nép, 1945. június 7. Sándor Pál :::: Mi lesz a fasiszta tankönyvekkel? Sza-
bad Nép, 1945. június 10. Zúzdába a tankönyvekkel. Népszava, 1945. június 14.

33. Dokumentumok 208. o.

34. Így Rákosi Mátyás július 24-én a tanárok és tanítók átképző tanfolyamán. Szabad Nép, 1945. július 25. A közokta-
tás átszervezése. Uo. A nevelés. Szabad Nép, 1945. augusztus 2. A tankönyvek. Népszava, 1945. július 24.

35. A programokat lásd Balogh–Izsák 1979. 161–162. o.

36. Új magyar köznevelés. A Független Kisgazda-, Földunkás és Polgári Párt közoktatásügyi irányelvei. Bp. 1945.  
Kéthly Anna :::: Demokratikus közoktatás. Népszava, Bp. 1945.  Gárdos Dezső :::: Miért sorozható a magyar iskola a 
háborús bűnösök közé? Forrás, 1945. Uő.: Hogyan vehet részt az új iskola az új világ felépítésében? Somogyi Bé-
la Pedagógiai Társaság, 1945. Németh László :::: A tanügy rendezése. Sarló, Bp. 1945.

11



hivatalos kisgazdapárti véleménynek. Még lazább a kapcsolat Németh László írása és a Parasztpárt  
közöt: a szerző Illyés kérésére foglalta össze elgondolásait, de azokat az NPP már csak azért sem 
vállalhata, mert Németh az általános iskola kérdésében a koalíciótól eltérő álláspontot képviselt.

3. Különféle – általában nem publikus – helyi kezdeményezések. Ezen a téren különösen a peda-
gógus-szakszervezet helyi csoportjai voltak aktívak, de megfogalmazták elképzeléseiket más neve-
lői közösségek, pártok helyi szervezeti sb.37

4. A VKM III. (nevelési) ügyosztályán kidolgozot hivatalos reformtervezet. A munka Kovács Máté 
nevéhez fűződik és a tényleges iskolareform alapját képezi.38

Az anyagok részletes elemzése it nem volna helyénvaló, ehelyet néhány különösen fontos 
kérdéskörben próbálok rámutatni a meghatározó azonosságokra és különbségekre.

1. Első pillantásra feltűnő az egység a 8 osztályos egységes alapiskola kérdésében, úgy tűnik, a 
politikailag színre lépő csoportok (köztük szakmai erők is) egyöntetűen a „hosszú ideig mindenkit  
egységesen tanító iskolában”39 láták a demokratikus oktatásügy biztosítékát. Formai különbség-
nek tekinthető, hogy egységes 8 osztályos népoktatást követelnek a dokumentumok (NPP, SZDP), 
vagy 4 osztályos népiskolára épülő egységes középiskolát (Ortutay, Kovács M.). Az utóbbi megoldás 
azt jelenti, hogy a 10-14 évesek iskolája csak a nagyobb községekben, városokban lesz megtalálha-
tó, míg a népiskola mindenüt. Ezt azonban az első megoldás sem zárja ki, nem is teheti a realitá-
sok fgyelembevételével.  Más kérdés,  hogy 1945 után átmenetileg az  általános iskola  egységét 
hangsúlyozták inkább. Kéthly Anna brosúrája nem foglalt állás az iskolatípusok kérdésében (az 
SZDP programja igen!), Németh László pedig – szinte egyedül – ellenezte a fenti koncepciót, és a 
6 osztályos egységes képzés mellet voksolt. Mindez nem jelenti azt, hogy a megvalósítás idején az 
általános iskolának ne let volna erős és fontos ellenzéke, ez azonban már más lapra tartozik.

2. Míg a szervezeti reform elsősorban társadalompolitikai célokat (kiegyenlítődés) követet, ad-
dig az  oktatás szellemének átalakítására való törekvés az új viszonyok ideológiai megalapozását 
volt hivatva szolgálni. Feltűnő, hogy szinte mindenki a jellemnevelésre, az új ember kialakítására 
helyezi a hangsúlyt, amikor az új iskola feladatairól beszél. Ehhez képes teljesen hátérbe szorul  
az iskola ismeretátadó, képességfejlesztő funkciója, és egyáltalán: a termelési szféra igényei gya-
korlatilag semmiféle szerepet nem kapnak a koncepciókban. (Németh László írása – üdítő kivétel -
ként – részletesen ír az oktatás problémáiról, ez azonban kimondotan pedagógiai program, egy 
nagyon naiv politikai keretbe – osztály talán, értelmiségi társadalom – illesztve.) „A jellemképzés 
általában fontosabbnak tartjuk, mint az ismeretömeg megszerzését” – írja Kéthly Anna,40 Kovács 
Máté pedig szinte méltatlankodva szögezi le, hogy az önismeret, emberismeret, társadalomismeret  
tantárgyai „mégiscsak összehasonlíthatatlanul fontosabbak”, mint az ókori történet és a mennyi-
ségtan.41 Ebben, úgy tűnik, egy nézeten van az Ortutay-féle tervezetel, amely az egységes közép-
iskola természetudományi tantárgyairól csak annyit tart fontosnak megjegyezni, hogy ot a ma-
tematizálásnak kisebb jelentősége van.42

Ennek a jellemképző funkciónak egyik szembetűnő tartalmi jegye a kívánatos műveltség hang-
súlyozot nemzeti jellege. Ez nyilván összefüggöt a háború utáni általános németellenes hangulat-
tal és a népies ideológiák ezzel párhuzamos felértékelődésével, amelynek következtében a magyar 
kultúra korábbi tartós német orientációja is – nem teljesen jogtalanul – a vádlotak padjára került.  

37. Lásd pl.  Erdei János :::: Az új magyar közoktatás tervezete. Csanád-megyei Nevelők Szakszervezete, Makó, 1945. 
Ilku Pál :::: az MKP tervezet az új magyar népneveléshez. In: Korszerű műveltség – szocialisa ember. (Válogatot 
beszédek és cikkek) Válogata és szerkesztete: Dr. Horváth Márton. Bp. 1977. Dokumentumok. 100–103. o., 111–
116. o., PI Arfich. 274. f 21. cs. 72. ő. E. Vaskó 1980. 79–75. o.

38. Kováfics Máté :::: A magyar köznevelés korszerű kifejlesztése. OKT. Bp. 1945. (sokszorosítot kézirat az Országos Pe-
dagógiai Könyvtár és Múzeumban)

39. Kiss Árpád :::: Az általános iskola mint kultúrpolitikai probléma. Köznevelés, 1945. december 15. 8. o.
40. Kéthly Anna :::: I. m. 4. o.

41. Kováfics Máté :::: I. m. 65. o.
42. Új magyar köznevelés… 17. o.
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Valóban, mind Ortutaynál, mind Kovácsnál elsősorban németellenes élű a nemzeti érvelés. Más-
részt a „magyar lelkület” megismeréséről van szó, arról, hogy ehhez kell szabni a nevelés, amely-
ben vezető szerepet a magyar, elsősorban a magyar népi kultúrának kell játszania.43 Ez a megköze-
lítés nem teljesen általános, a szociáldemokrata anyagok jórészt mentesek tőle, teljesen általános 
viszont a demokratikus meggyőződés, a demokrata jellem kialakításának követelése. Mind Ortutay, 
mind Kéthly rámutat arra, hogy a magyar demokrácia külső segítséggel jöt létre, és a nevelés fel-
adata éppen abban áll, hogy a demokratizálás folyamatát az emberek átalakításával tegye vissza -
fordíthatatlanná.

3. Mindez már átvezet a tervezetek következő alapvonásához:  a ficentralizált oktatás-irányítás  
érintetlenül hagyásához. Ennek egyik oldala az, hogy senki sem veti fel az oktatásügyi igazgatás 
decentralizálásának és demokratizálásának kérdését. (Jellemző, hogy Kovács Máté 86 oldalas ela-
borátumából 1 oldalt szentel a kérdésnek, éspedig a legutolsót. Igaz, ebben röviden felveti helyi 
közművelődési bizotságok megalakítását is – a tanügy-igazgatási apparátus érintetlenül hagyásá-
val.) Eltérések persze vannak. A központi állami kontroll kizárólagosságát és ennek megfelelően a 
tantervek, óratervek, sőt módszerek teljes egységét Ortutay füzete hangsúlyozza a legszélsősége-
sebb tormában,44 míg Kovács Máté tervezete jóval toleránsabb a helyi eltérésekkel szemben, sőt 
nála kifejezet alapelv a helyi sajátosságok fgyelembevétele. Ortutay magyarázatal is szolgál : az 
egész nemzetet rá kell nevelnünk a demokráciára, „ezért szükséges elengedhetetlenül a nevelés ál-
lami, központi irányítása”.45

A dolog másik oldala magának a reformnak, a reform kidolgozásának és lebonyolításának a 
kérdése a dokumentumokban. Szembeötlő, hogy mind a pártprogramok, mind a tervezetek kész 
alapelveket kínálnak: vagy a nevelés alapelveit (Kéthly, Németh), vagy a közoktatási reform tar-
talmi alapelveit. És egyetlen programszerű anyagban nem merül fel, hogy egy demokratikus re-
form előkészítéséhez legalábbis két dolog kell : idő és demokratikus intézmények, amelyek megvi -
tatják, átgondolják és kidolgozzák a reform alapelveit. Ennek megfelelően nincs szó a tulajdonkép-
peni szakemberek, a pedagógusok bevonásáról a reform előkészítésébe és lebonyolításába. Ennek 
a jelenségnek az okai mindamellet nem nagyon rejtélyesek. Mindannak, amit az új demokrácia a 
Horthy-rendszerben tagadot, mindannak a konzervatív, nacionalisa, tekintélyelvű, antiszemita 
sb. ideológiának, amelyet gyűlölt a magyar progresszió, az iskola volt egyik legfőbb közvetítője és 
terjesztője. Aligha gondolhatjuk, hogy a tanári kar tetemes része kivonhata magát ezen eszmék 
hatása alól. Innen a politikusok mélységes bizalmatlansága a pedagógusokkal szemben (másrészt  
persze általában a közalkalmazotakkal szemben), innen a vehemens törekvés a pedagógusok kö-
zöti tisztogatásra (a Népszava 1946 tavaszán a B-lisákkal kapcsolatban újra elővete a kérdés, 
mondván, hogy aki nem jó demokrata, annak „még matematikát vagy zeneelméletet sem” szabad 
tanítania),46 majd a nevelők demokratikus átképzésre.47 És innen Kéthly és mások szkepszise en-
nek az átképzésnek a hatásfokával kapcsolatban.48 Innen a tankönyvek szerepének mérhetetlen 

43. V. ö. uo. 5. o., továbbá Kováfics Máté :::: I. m. 12–15. o., Dokumentumok. 100. o., Erdei János: I. m. 2. o.
44. „De a jövőben sem az elemi fokon, sem a középfokon nem különülhet el, még a legjelentéktelenebb órarendi elté-

réssel, autonóm igénnyel egy magán- vagy felekezeti iskolatípus sem.” (Új magyar köznevelés… 10. o.) „Az iskolai  
oktatás, a köznevelés mindkét nemre egységesen… a 14. életévig szerkezetében, és tartalmában teljesen egyforma fa-
lun, vagy városon egyaránt, s bármilyen foglalkozás is válasszon vagy kapjon később a tanuló, eddig a korig a tan -
anyag, tanmenet és a tanítás módszertana egységes.” (Uo. 11–12. o.)

45. Uo. 10. o.
46. Bóka László :::: Az oktatószemélyzet kérdése. Népszava, 1946. március 3. A tárca érdekeit az ugyancsak szociálde-

mokrata Simon László VKM-államtitkár védte meg. (A „B”-lisa és az oktatószemélyzet. Köznevelés, 1946. márci-
us 15. 2–3. o.)

47. „Senki sem ismeri be szívesen, hogy a tanári katedráról nem a tudományt, hanem az imperialisa reakficiós politikát  
szolgálta – mondta  Molnár Erik az átképző tanfolyamokkal kapcsolatban. – Az előadásokon részt vet tanárok 
nagy része azonban hajlamosnak mutatkozot a demokratikus átnevelődésre. Mindamellet akadtak felszólalások, 
melyekben leplezetlenül megmutatkozot a letűnt korszak reakciós érdekű történethamisításának szelleme.” (Sza-
badság, 1945. augusztus 23. A miniszter a magyar őskor és Árpád-kor problémáiról adot elő a tanfolyamon.)

48. Kéthly Anna :::: I. m. 6. o.
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túlbecsülése a koalíciós időszakban mindvégig és azután is, és végül innen a nevelés feleti erős ál-
lami (és párt-) kontroll követelése a demokratikus szellem biztosítása véget. A BNB ebben a szel-
lemben fordult felhívással a helyi nemzeti bizotságokhoz 1945 júniusában, hogy „az ország egész 
területén fgyeljék az alsó és középiskolák működését. Kísérjék fgyelemmel, az ot alkalmazot 
tanerők munkája megfelel-e az új idők szellemének… mert egyáltalán nem közömbös, hogy a taní-
tás kik, hogyan és milyen tankönyvek alapján végzik.”49

4. Végül érdemes kitérni arra, hogyan jelenik meg a programokban a magyar közoktatás egyik 
alapproblémája:  egyház és állam viszonya. Ez szorosan kapcsolódik az előző kérdéshez, hiszen az 
erős állami kontroll következetes végigvitele – egyéb, nyomósabb okuktól mos eltekintve – ön-
magában is szükségszerűen vezetne az egyházak korlátozásához, illetve az oktatási szférából való 
teljes vagy részleges kiszorításukhoz. Ennek ellenére egyetlen pártprogram sem veti fel 1945-ben 
az iskolák államosításának Kérdését. A különbségek persze jellegzetesek. Míg sem az agrárpártok,  
sem a Polgári Demokrata Párt programja nem érinti az egyházi iskolák és az állam viszonyát (jól-
lehet az utóbbi külön pontban, foglalja össze vallásügyi elveit), addig az SZDP állásfoglalása már 
az államosítás határát súrolja. Eszerint az iskola fenntartás költségeit az állam viseli, anyagát és 
szellemét az állam határozza meg – a felekezeti iskolák vonatkozásában is.50 Ennél nyíltabb anti-
klerikális fellépés egyetlen, párt sem vállalt 1945-ben hivatalosan. Ami a részletesebb tervezeteket 
illeti, it Ortutay füzete egészen az  SZDP-programhoz hasonlóan foglal állás.51 Kéthly Anna vi-
szont  expressis  verbis  követeli  az  iskolaügy államosítását.52 Hasonló,  radikalizmus mutatkozik 
meg egyes helyi tervezetekben is.53

4. Az általános iskola

Közvetlen előzmények

Az általános iskola végleges koncepciójának ki alakulásában 1945 júliusa látszik a döntő idő-
szaknak. Egyfelől – a Köznevelés híradása szerint54 – ekkor készül el Kovács Máté részletes terve-
zete, másfelől, július 2-án tartota első országos aktívaértekezletét a Magyar Pedagógusok Szabad 
Szakszervezete, amelynek nyomán – Lukács Sándor visszaemlékezése szerint – a koalíciós pártok 
elfogadták: a 8 osztályos általános iskola tervét.55 A szakszervezet július 26-án a fővárosi átképző 
tanfolyamon tárta konkrét elképzelését a szélesebb nyilvánosság elé.56 A terv egy ponton karakte-
risztikusan eltért a minisztériumi koncepciótól: egységes általános iskolát akart, szemben a VKM 
4+4-es elképzelésével. A szakszervezet korabeli álláspontja szerint a minisztériumi tervezet „elfo-
gadása egyet jelent azzal, hogy a nyolc osztályos kötelező oktatás a falu és tanya számára hosszú 
ideig csak jelképes maradna”.57 A későbbi fejleményeket ismerve a vita nem látszik igazán lényeg-
bevágónak, hiszen a személyi és tárgyi feltételek megteremtése aligha az iskolatípus elnevezésétől  
függöt. Mint ahogy nem etől függöt volna az sem, hogy a 6-8 évfolyamos falusi elemik 4 osztá-
lyossá fejlődnek vissza (amitől a baloldal félt ; vagy az egységes középiskola (pro-gimnázium) alap-
ját vetik meg (amit a minisztériumi tervezet ígért).

49. Idézi Jakab 1979. 47–48. o.
50. Balogh–Izsák 1979. 212. o

51. Új magyar köznevelés… 10. o.
52. Kéthly Anna :::: I. m. 9. o. 

53. Eredei János :::: I. M. 6. o. Az államosítás követeli a pedagógus-szakszervezet orosházi csoportja is. Dokumentumok. 
100. o. A népiskolák államosítását követelte a pécsi csoport. Uo. 115. o.

54. Az új iskola reformtervezete (blp). Köznevelés, 1945. augusztus 1. 3–5. o.

55. Lukáfics 1982. 38. o.
56. Uo. 39. o.
57. Ráficz 1962. 76–77. o.

14



Júliusban tehát erős nyomás nehezedet a minisztériumra az általános iskola megvalósítása ér-
dekében, és ezt csak fokozta a VKM konzervatív előadói kara egyik legaktívabb tagjának, Szom-
batfalvy Györgynek a kezdeményezése. Eszerint az 1945/46. tanévtől  képességvizsgálatoknak kel-
let volna eldöntenie, hogy a népiskola 4. osztályának elvétése után a tanulók melyik iskolatípus-
ban folytathatják tanulmányaikat. Teleki július 12-én jóváhagyta a javaslatot, és meglepő módon 
egyetértet a pedagógus-szakszervezet is, azzal a fenntartással, hogy ez átmeneti intézkedés az ál-
talános iskola teljes megvalósításáig.58 Szombatfalvy úgy értékelte a rendelete, mint amely „hatal-
mas lépés jelent társadalmunk demokratikus megalapozása irányában” amennyiben ledönti „a 
társadalmi válaszfalakat az iskola társadalmában…” a tehetséget téve meg a szelekció egyedüli el-
vévé.59 Túl azon, hogy ez a gondolatmenet maga is nyilván támadható, különösen, ha fgyelembe  
vesszük, hogy a vizsgálatokat szükségszerűen pszichológiailag képzetlen pedagógusok végezték 
volna, ennél alighanem fontosabb volt, hogy a pártok már a következő tanévtől teljesen fel akar -
ták számolni a tanulók 10 éves kori szelekcióját. A már említet július 23-i pártközi értekezlet a 
rendeletet sérelmesnek minősítete, és a pártok egyhangúlag kérték az egységes 5. osztályok meg-
nyitását. 28-án a szakszervezet is közölte a miniszterrel, hogy egyetért a pártok állásfoglalásával.60

Ugyanezen a napon Teleki sajtóértekezleten jelentete be, hogy visszavonja a képességvizsgála-
tokról szóló rendelkezés. Kovács Máté ekkor ismertete a sajtó képviselőivel a minisztérium re-
formtervezetét. A közleményből nem derül ki, hogy ez már a 8 éves, vagy még a 4+4-es konsruk-
ció, sem az, hogy mikor szándékozna bevezetni.61 Lukács Sándor a pedagógus-szakszervezet akko-
ri  főtitkár-helyetese  úgy  emlékszik,  hogy  augusztus  első  felében  még  nem  volt  egyértelmű, 
megnyílik-e szeptemberben az általános iskola.62 A kormány rövid rendelete (6650/1945. M. E. sz.) 
augusztus 16-án kelt, és kimondta, hogy „a népiskola I–VIII. és a gimnázium, illetőleg a polgári is-
kola I–IV. osztályai helyet „általános iskola” elnevezéssel új iskolát kell szervezni.” Az ugyanakkor 
kelt 37 000/1945. V. K. M. sz. rendelet ezt már az 1945/46. tanévre konkretizálta, és kötelezően elő-
írta az általános iskola 5. osztályának megnyitását minden gimnázium és polgári iskola 1. osztálya 
helyet, valamint a népiskolákban ot, ahol az érintet tanulók száma a 40-et meghaladja.63

A reform joggal számíthatot a baloldali közvélemény, így a szakma jelentős részének támoga-
tására is. Eredménye jórészt egybeeset az 1945 folyamán országszerte kibontakozó iskolareform-
mozgalom törekvéseivel. Július-augusztusban azonban az események annyira felgyorsultak, és a 
végső döntés annyira nélkülözte az alapos társadalmi vitát, hogy ez elkerülhetetlenül feszültsé-
gekhez vezetet. Találóak Kiss Árpád 1945 végén papírra vetet szavai : „Amikor az általános iskola  
terve felmerült, látszólag csak hívei voltak: a hagyományos iskolarendszer szétfeszítésére irányuló 
nyomás akkora volt, hogy a reakciós színben való feltűnés lehetősége még azokat is visszariasz-
tota a nyilvános állásfoglalásól, akiknek valóban becsületes mondanivalójuk let volna. Így az el-
lentétek nem robbantak ki, ami az ügy szempontjából nincs veszteség nélkül. Így zárt ajtók mö-
göt, sokszor egyenesen az irányító személyek lelkében ment végbe az általános iskola vitája.”64 Az 
a bizonyos vita – mint arra Horváth Márton rámutatot65 – valójában csak ezután kezdődöt. Jel-
lemző, hogy az OKT sem értet egyet az általános iskola gyors bevezetésével, a rendelet ennek el-
lenére megszületet, és a tanács – noha aktívan részt vet az általános iskola megvalósításában – a  
későbbiek során is elhatárolta magát az eredeti döntésől.66 A pedagógusok, igazgatók is kész hely-
zet elé kerültek, és fel is panaszolták – pl. a Köznevelés hasábjain –, hogy az általános iskola „elő -

58. Uo. 81. o.

59. Dr. Szombatfalvy György :::: A demokrácia megalapozása. Köznevelés, 1945. július 15. 4–5. o.
60. Dokumentumok. 118–119. o.

61. Nem lesz képességvizsgálat. Szabad nép, 1945. július 29.
62. Lukáfics 1982. 40. o.

63. Dokumentumok. 220–221. o.
64. Kiss Árpád :::: Az általános iskola mint kultúrpolitikai probléma. Köznevelés, 1945. december 15. 8. o.
65. Horváth 1975. 85. o.
66. Uo.
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készítését, tervezetét homály fedte, úgyhogy…” az érdekelt iskolák nem tudtak felkészülni sem lel -
kileg, sem szervezetileg a változáshoz. „Mi pontosan augusztus 31-én kaptuk meg a Köznevelés, 
akkor olvasuk a rendeletet. Ot álltunk tájékozatlanul : Mit tegyünk?”67

Szervezeti fejlődés

Az általános iskolát tehát a népiskolákból, a polgári iskolákból és a gimnáziumok alsó tagozatá-
ból kellet létrehozni. Ennek üteme és módszerei korántsem voltak egyértelműek, a továbbiakban 
erről a kérdésről lesz szó. Az említet alaprendelet a népiskolai 5. osztályok átalakulását egyetlen 
feltételhez, legalább 40 tanuló meglétéhez kötöte. A kis létszámú osztatlan és részben osztot is-
kolák nagy száma miat azonban még így is csak a népiskolák kisebb részét érintete a változás. 
Kézenfekvő áthidaló megoldásként kínálkozot az egy községben lévő különböző jellegű népisko-
lák együtműködése, illetve egyesülése. Ez a gondolat – az általános iskola eszméjétől teljesen füg-
getlenül – ekkor már évszázados múltra tekintet vissza, és megvalósításának legfőbb akadálya a  
különböző  vallásfelekezetek  hagyományos  szembeállítása,  a  kooperációs  készség  hiánya  volt. 
Hogy ez ismét meg fogja torpedózni az iskolafejlesztés, az rögtön a tanév elején megmutatkozot.

A minisztérium népiskolai ügyosztálya még júliusban egészen radikális hangvételű rendeleter-
vezetet készítet, amely bizonyos osztatlan és részben osztot népiskolák számára kötelező együt-
működés irt elő.68 Az anyagot a tanév megkezdéséig – nyilván a reform bizonytalanságai miat – 
fekteték, szeptemberben azonban osztályközi értekezlet foglalt állás kiadása mellet, és 15-én (7-i  
keltezéssel) valóban szét is küldtek.69 Mindszenty József hercegprímás – aki bérmakörúton lévén 
szeptember 28-án értesült a rendeletről – október 2-án tiltakozot a miniszternél a szülők termé-
szetjogának, az egyház nevelési szabadságának és törvényben biztosítot jogainak megsértése mi-
at. (Mindszenty átiratában egyébként is lehetetlennek tartota a 13-14 évesek mindennapi iskolá-
ba fogását, hiszen „kenyér kell és hozzá munkás, mert éhen hal az ország”.)70 A minisztériumban 
október 13-án tartot értekezlet nyomán a rendelet kötelező előírásait „kívánatos”-ra enyhíteték. 
Az értekezlet egyben állás foglalt abban is, hogy elvi jelentőségű rendeleteket kiadás előt meg 
kell küldeni az illetékes egyházi főhatóságoknak.71

Az esetet paradigmatikus jellege miat volt érdemes részletesen idézni: annak bizonyítására, 
hogy a nevelők készületlenségén és a tárgyi feltételek hiányán túlmenően az oktatás felekezeti 
szétagoltsága (és a katolikus egyházi vezetés különösen rugalmatlan magatartása) is gátat szabot 
az általános iskolai hálózat gyors kiépülésének. A katolikus egyház a folyamatot az egyes konkrét 
esetekben is akadályozta, illetve csak azzal a feltétellel támogata, hogy a közös iskola katolikus 
jellegű lesz.72

Az első tanév végén a Köznevelés közölte, hogy „a tervezet 1476 általános iskola közül nevelő- 
és helyiséghiány miat csak 816 nyílt meg. Ezek közül állami 286, községi 111, felekezeti 419 isko-
la.” Az általános iskolai 5. osztályokba az érdekelt tanulók 50,4%-a járt. Minthogy a polgári isko-
lákban és a gimnáziumokban mindenüt megnyílt az általános iskola (ezeknek száma a közlemény 
szerint – az általam fentebb közölt adatoktól némileg eltérően – 367, illetve 169),  mindössze 280 
népiskola indult el a reform útján.73 Ellentmond azonban ennek a képnek a tiszántúli tankerületre 
vonatkozó ugyancsak minisztériumi kimutatás. Eszerint a tankerület 672 népiskolája közül 204-
ben épült ki az általános iskola 5. osztálya (30,36%). Figyelemreméltó, hogy ebből 100-ban (18,88%) 

67. Idézi Andor 1987. 32. o.

68. Dokumentumok. 195–197. o.
69. Uo. 197. o.

70. Uo. 198–200. o.
71. Uo. 200–201. o.
72. Vaskó 1980. 106–107. o.

73. Köznevelés, 1946. május 1. 11. o.
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a 6-7. osztályt is megszervezték. A fennmaradó 468 iskola közül 112-ről ítélték úgy a tanfelügye-
lők, hogy kooperáció útján meg lehetet volna szervezni az 5. osztályt.74

1946 nyarán zajlot a  VKM-ben az általános iskola továbbfejlesztését (a 6. osztály kiépítését) 
előíró rendelet vitája.75 A vita továbbra is a reform alapellentmondását: az ideális célok és a reali-
tás közöti feszültséget tükrözte. A kérdés ugyanis az volt, hogy milyen feltételekhez kell kötni az 
általános iskolai osztályok megnyitását. (A problémát ekkor különösen aktuálissá tete az is, hogy 
– mint arról alább még szó lesz – 1946-ban jelent meg az új iskolatípus első teljes tanterve.) A ren-
delet első változata a népiskolák 1-6. osztályát minden feltétel nélkül általános iskolává kívánta át-
szervezni. Arról nem volt vita, hogy az alsó tagozat – ahol a tanterv szerint továbbra is osztályta -
nítás folyt – különösebb nehézség nélkül átszervezhető, a 6. osztály megnyitását azonban a június 
21-én tartot ügyosztályközi értekezlet legalább 7 tanító meglétéhez kötöte.76 A rendeletért felelős 
Angyal János ügyosztály-vezető – aki a VKM-ben (Kemény Gáborral együt) az MKP-t képviselte 
– a döntés politikai érveléssel kifogásolta mondván, hogy „ez a határozat ugyanazt a súlyos mu-
lasztás követne el, mint az utóbbi évtizedek magyar iskolapolitikája”.77 Eszerint az általános isko-
lának csak akkor van értelme, ha valóban általános, és nem egy speciális iskolafaj a népiskola mel-
let. A reform fő koordinátorának számító Kovács Máté ezzel szemben úgy érvelt, hogy a nevelés 
egységének megteremtése mellet a színvonal emelését is szem előt kell tartanunk, ezért megenged-
hetetlen, hogy elmaradot falusi népiskolák minden feltétel teljesítése nélkül felvehessék „az álta-
lános iskola címet és jogállását”.78

A július 1-jén kelt végleges rendelet (70 000/1946. V. K. M. sz.) tekintetel volt a Kovács által ex-
ponált szakmai szempontokra, és általánosságban hivatkozot „a szakrendszer szerint való tanítás 
személyi és tárgyi feltételeire”, amelyeket a rendelethez készítet terjedelmes útmutatás részlete-
zet. Ez a dokumentum több szempontból is lényeges állomás jelent az általános iskola szervezeti  
kiépülésében. Egyrészt kimondta, hogy az általános iskolákat szervezetileg el kell különíteni az 
eddigi kereteket adó népiskoláktól, polgári iskoláktól és gimnáziumoktól, illetve szükség esetén 
egyesíteni kell a különböző iskolatípusokban kialakult általános iskolákat.79 Másrészt kidolgozta 
azokat a szervezeti formákat, amelyek a kevésbé fejlet népiskolák számára is lehetővé teték az 
előrelépés. Ezek a következők voltak:

a) Együtműködés. Erről már volt szó, it csak annyit kell megjegyezni, hogy a rendelet és mel-
léklete ezt nem tete kötelezővé. (A katolikus ügyosztály vezetője még azokat a példákat is 
kifogásolta, amelyek különböző felekezetű iskolák esetleges összevonását illusztrálták.)80

b) Körzeti iskolák. Nem az egész iskola, hanem csak a felső tagozat körzetesítéséről van szó 
szétszórt közösségek, tanyák számára.

c) Fiókiskolák.  A korszak legérdekesebb konsrukciója.  Ezek olyan osztatlan vagy részben 
osztot iskolák, amelyek vállalkoznak az általános iskolai tanterv tanítására, miközben a ta-
nítók állandó kapcsolatot tartanak fenn egy teljesen kiépült közeli általános iskolával (az 
anyaiskolával), amelynek tanárai szakmai tanácsokkal látják el őket. Az év végén a tanulók 
egy közös bizotság előt vizsgát tesznek. Ezek az elvek azonban végül nem érvényesültek,  
mivel a kölcsönös látogatások anyagi fedezetét a költségvetés nem biztosítota, az év végi 
vizsgákat pedig a VKM 1947 júniusában eltörölte.81

74. Vaskó 1980. 103. o.

75. A vita politikai elemzését lásd Nagy P. 1987.
76. Dokumentumok. 339–340. o.

77. Uo. 340. o.
78. Uo. 342. o.

79. Uo. 352–357. o.
80. Uo. 344. o.

81. Uo. 357–361. o. A fókiskolák sorsáról lásd Horváth 1978. 39. o.
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A rendelet nyomán kialakult helyzetet szemlélteti a következő táblázat (1946/47. tanév):82

Iskolák száma: Nevelők száma: Tanulók száma:

Általános iskolák

önálló 1 674 10 695 427 235

együtműködő 606 1 871 68 215

körzeti 490 2 165 128 345

fókiskolák 1 865 2 785 136 945

Népiskolák 2 577 3 593 195 586

(amelyek keretében 
nem alakult 
általános iskola)

A feltételek szegényességét mutatják azok az adatok, amelyek szerint 1947 nyarán 1321 népis-
kolában volt 60 fölöt az egy tanulócsoportra jutó gyerekek száma, éspedig 998 iskolában 60-80 fő 
közöt, 238 iskolában 80-100 fő közöt, 85 iskolában pedig 100 fő fölöt!83

Nem meglepő ezek után, hogy az általános iskola szervezeti formáiról folyó viták továbbra sem 
csitultak el. 1947 májusában – talán nem függetlenül atól, hogy a kultusztárcát márciusban Ortu-
tay Gyula vete át – a VKM-ben és az Országos Köznevelési Tanácsban újra feltámadt az 1945. jú-
lius-augusztusában vereséget szenvedet 4+4-es elképzelés. Alexits György, a minisztérium kom-
munisa államtitkára már május 7-én fgyelmeztete a pártközpontot, hogy egyesek alsó és felső 
tagozatra akarják szétszakítani az általános iskolát, ahol a felső tagozaton csak közép- vagy polgá-
ri Iskolai tanárok taníthatnának. Ezzel együt járt volna egyrészt 12 osztályos iskolák létrehozása 
(általános iskola és gimnázium egy szervezetben), másrészt 4 osztályos elemik önálló működtetése  
kisebb helységekben. Ezt Alexits egyrészt a tanítói érdekek védelmében utasítota el,  másrészt a 
falvak és tanyák védelmében, amelyek így a jövőben is csak alsós tanítókat kaptak volna.84

A másik oldal álláspontját Baróti Dezső fejtete ki, aki Ortutay kinevezése után let a nevelési  
főosztály vezetője. Ő két iskolatípusról beszélt : a 6-10 évesek „általános elemi iskolájáról” és a 10-
14 évesek „általános vagy népi gimnáziumáról”. Érvelésének lényege, hogy „az általános iskola fel-
ső tagozatát sok olyan helyen is megvalósítoták, ahol ennek semmilyen feltétele sem volt meg, s 
az általános iskolai felső tagozatok jó része lényegében nem más, mint elemi iskola: ugyanakkor 
azonban a lakosság elégedetlen ezzel a megoldással. Másrészt, mivel ez a rossz iskola is teljes jogú  
általános iskola, a közületek nem kényszeríthetők a jobbra. Ma tehát újra kell kezdeni az egész is -
kolareformot.” Baróti javaslata arra számítot, hogy a község, a „nép” majd kiköveteli magának a 
jobb iskola feltételeit, addig pedig marad a szükségmegoldás, a népiskola. Egyébként a népi gim-
názium szervezésének általa elképzelt feltételei  nem voltak túl rigorózusak: az igazgatón kívül 
legalább öt nevelő, melyből kető gimnáziumi vagy polgári iskolai tanár, négy tanterem és mellék-
helyiségek, legalább heti 26 óra.85 A vitát Alexits a Szabad Népben nyilvánosságra is hozta, termé-
szetesen állás is foglalva: „Minden olyan változás, amely az általános iskola ketéválását eredmé-
nyezné, akár szándékosan, akár akaratlanul, a dolgozó tömegek ellen irányul, mert mindenképp 
arra vezetne, hogy a szegény néprétegeket sújtaná”.86

82. Angyal János :::: Az általános iskola problémái. Pedagógus Értesítő, 1947. január 15. 7–8. o.
83. Horváth 1975. 126. o.

84. PI Arfich. 274. f. 21. cs. 73. ő. E. Pro memoria. Az általános iskola kérdéséhez.
85. Dokumentumok. 541–542. o.
86. Alexits György :::: Általános iskola és népi demokrácia. Szabad Nép, 1947. június 1.
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Az általános iskola formai egysége természetesen sértetlen maradt, és 1947. július 9-i keltezés-
sel – menetrend szerint – megjelent az általános iskola 7. osztályának megnyitásáról intézkedő 
90 000/1947. V. K. M. sz. rendelet. A jogszabály Alexits György aláírásával jelent meg Ortutay kül-
földi tartózkodása alat, és két olyan vonatkozása is volt, amelyek nézeteltérésekre engednek kö-
vetkeztetni. A rendelet 2. §-a – az 1945-ös alaprendelet kísérletét felújítva – ismét kötelezően elő-
írta az egy helységben lévő különböző jellegű kis iskolák együtműködését.87 Mint az várható volt, 
július 23-án Mindszenty már tiltakozot, mire a miniszter távollétére hivatkozot, és sietet meg-
nyugtatni a hercegprímás, hogy a sérelmes részek helyesbítve lesznek.88 Valóban, a Magyar Köz-
löny augusztus 3-i száma leírási hibára hivatkozva újra közölte a rendelet szöveget, és az egyházi 
iskolákat is érintő kötelező előírásokat a „lehetőleg” szó közbeiktatásával enyhítete.89

A „leírási hiba” azonban ennél súlyosabb volt, mert a végleges szövegből kimaradt az eredeti 
rendelet teljes 4. §-a. Ez a tanulólétszámok aránytalanságainak kiküszöbölésére tet kísérletet egy-
részt azzal, hogy az iskolaköteleseket a lakóhelyen működő általános iskoláik látogatására kötelez-
te, másrészt azzal, hogy párhuzamos osztályok nyitását a tankerületi főigazgató engedélyéhez kö-
töte. Ez az engedély azonban csak akkor volt adható, ha a helység többi iskolájában már ninfics hely, 
vagyis ha az osztálylétszámok mindenüt elérik a 40-et. Az intézkedés háterében kétféle folyamat 
húzódhatik  meg.  Egyrészt  a  polgári  iskolai  és  gimnáziumi keretben működő általános iskolák 
vonzereje érthetően nagyobb volt, mint a volt népiskoláké, és ez az egyik helyen zsúfoltságot, a 
másik helyen érdektelenséget alakítot ki. Ez szembeötlően cáfolni látszot az általános iskola egy-
ségéről vallot felfogás, és az alsó fokú oktatás megosztotságát húzta alá, amit az általános iskolai 
ellenfelei nem is mulasztotak el szóvá tenni.90 Másrészt több helyen, különösen városokban az 
egyházi iskolák számotevő vonzerővel rendelkeztek az állami iskolákkal szemben, ami a katolikus 
egyház politikai szereplése miat volt tűrhetetlen a baloldal számára. Ezt csak fokozta a fakultatív 
hitoktatás vitája 1947 tavaszán, amikor az egyház mindent megtet azért, hogy a közhangulatot az 
állami oktatáspolitika ellen hangolja.91 Az inkriminált paragrafus kihagyása a végleges szövegből 
közvetlenül is az egyházaknak tet engedmény volt, hiszen a rendelet így nem kötöte állami en-
gedélyhez párhuzamos osztályok megnyitását. Alexitsnak egy Révai Józsefez írt feljegyzéséből az 
derül ki, hogy a kérdéses intézkedés előzőleg egyezteték, és azzal a miniszter is egyetértet. Az 
államtitkár az egyház felé való közeledéssel vádolta Ortutayt, aki szerinte így igyekezet pozícióját  
megerősíteni.92

Időközben megkezdődöt a három éves terv végrehajtása. Az MKP javaslata 5000 új általános is-
kolai tanterem építését írta elő azzal, hogy így lehetővé válik az egy tantermes iskolák két tanter-
messé való fejlesztése.93 Nincsenek megbízható adataink a tervidőszak iskolaépítkezéseiről. A sa-
tisztika szerint az 1945/46, tanévtől (az ezt követő két tanévről nincsenek adatok) az 1949/50. tan-
évig  5009-cel  nőt  a  tantermek  száma.94 Kétségtelen  azonban  –  eltekintve  atól,  hogy  a 
tervidőszaknál nagyobb intervallumról van szó –, hogy az a növekedés csak kisebb részben szár -
mazik új építkezésekből, nagyobb részben a következő forrásokra vezethető vissza:

a) az általános iskola továbbfejlesztésével átminősülő volt polgári iskolai és gimnáziumi tan-
termek:

b) a tanteremhiány miat igénybe vet, korábban más célokat szolgáló termek:

c) a háborúban megrongálódot, de helyreállítot tantermek.

87. Magyar Közlöny Rendeletek Tára, 1947. július 12. 1767. o.

88. Dokumentumok. 551. o.
89. Magyar Közlöny Rendeletek Tára, 1947. augusztus 3. 2128. o.

90. V. ö. Csősz László interpellációjával. NemzN 1945. III. köt. 133. o.
91. A győri példára lásd Dokumentumok. 537. o.
92. PI Arfich. 274. f. 21. cs. 75. ő. E. Pro memoria Révai elvtársnak

93. 3 éves terv. A magyar Kommunisa Párt javaslata. Szikra, Bp. 1947. 116. o.
94. MüvStat. 29. o.
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Tény, hogy az 1948/49. tanévben – amikor formailag befejeződöt az általános iskola kiépítése – 
az iskolák 59,45%-a 1-3 tanerős, és 58,74%-uk 1-2 tantermes volt. 95 Ilyen iskolákba járt az összes ta-
nulók 23,07%-a.96

A pedagógusképzés

Az új iskolatípus kiépítése természetesen rögtön felvetete a nevelőképzés reformjának kérdé-
sét is. Ez azonban 1947-ig váratot magára, így – eltérően az általános iskola létrehozásától – „az  
előkészítő periódus mozgalmi jelleget nyert, nagyszámú pedagógus vet részt a vitákban, ezrek és  
ezrek fejteték ki álláspontjukat, s számos idevágó – cikk jelent meg a sajtóban”.97 Arról nem volt 
vita, hogy a tanítóképzés a felsőoktatás körébe kell utalni, ez a tanítóság régi követelése volt, és  
mos – akkor úgy tűnt – eljöt az idő a megvalósítására. „Szinte példa nélkül való az az egyöntetű -
ség, amellyel a tanítóság a nevelők óriási többségét hivatására előkészítő intézményt megtagadja” 
– foglalta össze az  OKT-hoz beérkező tanítói javaslatokat 1946 őszén Kiss Árpád.98 A vita arról 
folyt, hogy 1. az egyetemeken kialakítot egységes szervezetben folyjék minden pedagógusképzés;  
vagy külön intézményekben; 2. az általános iskolai nevelőképzés egységes legyen, vagy külön tör-
ténjék az alsó és felső tagozatra. Az Országos Köznevelési Tanács 1946 októberében alternatív ter -
vezetet tet közzé. A maximális változat egységes egyetemi nevelőképzés javasolt az általános is-
kolák számára 3-4, középiskolák számára 5 éves tanulmányi idővel. A minimális változat fenntar-
tota  volna  –  nemcsak  gazdasági,  hanem  lélektani  érvekre  is  hivatkozva  –  a  középfokú 
tanítóképzés az alsó tagozat számára.99

A pedagógus-szakszervezet mindkét változatot élesen támadta: a másodikat (amelyet közben 
az OKT is elvetet) visszalépésnek, a tanítói követelésekkel ellentétesnek tekintete, az elsőt pedig 
olyan ideális tervnek, amely átmeneti szükségmegoldásokat követelt volna. A szakszervezet olyan 
nevelőképző főiskolák felállítását javasolta, amelyek hosszú távon új bölcsészkarokká fejlődhetné-
nek, így végül megvalósítva az egységes egyetemi nevelőképzés eszméjét.100

 A javaslat megkülönböztetés nélkül beszelt az általános iskolai nevelőkről, úgy tűnik, kezdetől 
ez volt az MKP, illetőleg a szakszervezet álláspontja,101 és 1947 tavaszán, amikor Barótiék a „népi 
gimnázium” gondolatát megfogalmazták, Alexits többek közöt azzal is érvelt ellene, hogy a kétfé-
le iskolában kétféle képesítésű nevelő tanítana, és a falvak ebből a szempontból is hátrányos hely-
zetbe  kerülnének.102 Az  egységes  általános  iskolai  nevelőképzés  gondolata  egyben a  tanítóság 
progresszív részének érdekeit és elképzeléseit is kifejezte.

Az Országos Köznevelési Tanács 1947. január 27-én egy szakszervezeti javaslathoz erősen ha-
sonló elképzelés terjesztet a miniszter elé, amelyben országosan 15-20 3 éves nevelőképző akadé-
mia felállítását vetete fel a bölcsészkarokkal kapcsolatosan, azok partikuláiként az általános isko-
lai tanítók képzése számára.103 Március elejére elkészül egy törvénytervezet nevelőképző főiskolák 
felállításáról. Ezek 4 éves állami intézmények letek volna, az egyetemekkel való szervezeti kap-
csolatról it már – a pedagógus-szakszervezet javaslatára104 – nem volt szó. A tervezet ezzel pár-
huzamosan átmeneti megoldásként 1 éves nevelőképző akadémiák felállítását is elrendelte a peda-

95. PI Arfich. 276. f. 89. cs. 49. ő. e.

96. Berenficz János :::: Adatok a népoktatás helyzetének meghatározásához. ONI értesítője, 1949. 2. 8. o.
97. Bizó 1965. 421. o.

98. Kiss Árpád :::: A nevelőképzés reformja. Köznevelés, 1946. október 15. 4. o.
99. Uo. 5–6. o.

100. Lukáfics Sándor :::: A nevelőképzés reformjához. Köznevelés 1946. december 1. 1–3. o.
101. Angyal János :::: Nevelők képzése az általános iskola számára. Köznevelés 1945. november 1. 2–4. o.

102. PI Arfich. 247. f. 21. cs. 73. ő. e. Pro memoria. Az általános iskola kérdéséhez.
103. Dokumentumok. 673–687. o.

104. Horváth 1975. 138. o.
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gógushiány enyhítésére, egyben meg kívánta szüntetni a korábbi líceumokat és tanítóképző inté-
zeteket.105 Ismeretes azonban, hogy sem ez a törvénytervezet, sem ennek módosítot változata 
nem került a parlament elé, a kérdés jogszabályi rendezése csak 1950-ben történt meg.

Az elképzelések – bárhogyan alakuljon is a végső döntés – közelről érinteték az egyházak ér-
dekeit, hiszen minden variáns megkérdőjelezte a szilárd egyházi pozíciókat jelentő tanítóképzők 
létjogosultságát. (Egyébként nyilvánvalóan ez volt az egyik oka annak, hogy a baloldal olyan ki-
tartóan szorgalmazta a középfokú tanítóképzés felszámolását.)106 Mindszenty 1947 folyamán több-
ször tiltakozot a miniszternél az egyházi főhatóságok bevonása nélkül folyó előkészületek miat, 
és bejelentete a katolikus egyház igényét a létesítendő nevelőképző főiskolák egy részére. Ortu-
tay mindannyiszor megnyugtata a főpásztort, hogy ha it lesz az ideje, gondoskodni fognak az 
egyházak érdekeiről is, de még nincs végleges döntés.107

Valóban, a pedagógiai főiskola két első évfolyama (Budapesen és Szegeden) jogszabályi hátér 
nélkül, a miniszter említet – november 6-án kelt – levele szerint „kísérleti jelleggel”, szinte fű 
alat nyílt meg november elején.108 Az 1948–49. tanévben azután már szabályosan működtek a fő-
iskolák, sőt Pécset és Debrecenben új intézmények alakultak.109 A négy főiskolának összesen 1015 
hallgatója volt ekkor.110 A pedagógiai főiskola 3 évfolyamos volt, a hallgatókat egyszerre akarta 
felkészíteni az alsó tagozatos osztálytanításra és a felső tagozatos szaktanításra. Ennek megfelelő-
en kevésbé szakosodot, mint az egyetemi szintű tanárképzés: a hallgatók 2-3-4 szak tanítására 
kaptak képesítés.111

Míg az oktatásirányítás intézményeiben a hosszú távú reform kidolgozása folyt, az időközben 
megszervezet általános iskolai osztályokban megkezdődöt a tanítás. Tényleges problémát csak a 
felső tagozat nevelőellátása okozot. Noha kívánatos let volna, hogy a felső tagozaton mindenüt 
szaktanárok tanítsanak, a népiskolai, polgári iskolai és gimnáziumi keretben szerveződő általános 
iskolák éppen az ot tanító pedagógusok képesítésében különböztek az egymásól karakterisztiku-
san. Az 1946-ban kiadot, már ismertetet 70 000-es rendelet konsatálta ezt a helyzetet és kiegyen-
lítődés szorgalmazta, ehhez azonban a szándékon túl szaktanártöbbletre let volna szükség.112 El-
vileg lehetséges let volna az egy helységben működő magasabb képesítésű nevelők arányos elosz-
tása az egyes iskolák közöt, a jobb helyzetben lévő iskolák azonban érthetően védték tanáraikat, 
nem beszélve az iskolák jelleg szerinti különbségeiről, különös tekintetel az egyházi autonómiára. 
Nyilván az utóbbira vezethető vissza, hogy 1947-ben a 90 000-es rendelet körüli afér során ebben 
a kérdésben is megtörtént a „kötelező” szó „lehetőség”-re való enyhítése.

Jellegzetes átmeneti megoldásként nyíltak meg 1947. július 21-én az első szaktanítói tanfolya-
mok Szegeden, Debrecenben, Keszthelyen és Budapesen mintegy 1100 hallgatóval. Céljuk az volt,  
hogy tanítókat képezzenek át szakrendszerű tanításra is képes „szaktanítóvá”. Egy kétszer 6 hetes  
nyári tanfolyamot kétszer 10 hónapos egyéni tanulás követet a szorgalmi időszakban, a második 
év végén záróvizsgával.113

105. Dokumentumok. 684–687. o.

106. PI Arfich. 274. f. 21. cs. 73. ő. e. Pro memoria. A nevelőképzés kérdéséhez. 1947. május 8.
107. Dokumentumok. 689–690. o.,

108. Uo. 705. o. A szegedi pedagógiai főiskoláról lásd Simon 1979. 286–288. o.
109. Bizó 1965. 426. o.

110. MüvStat. 164. o.
111. Faragó László :::: A pedagógiai főiskola feladata és tervezete. Köznevelés, 1948. április 15. 149–150. o.
112. Dokumentumok. 355. o.

113. Köznevelés, 1947. augusztus 1. 332. o. A tanfolyamok felállításáról a 8 930/1947. korm. sz. rendelet intézkedet
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A tananyag114

Az általános iskola első tanéve ideiglenes és értelemszerűen csak az 5. osztály számára kidolgo-
zot tanterv alapján folyt le. (Az ugyanakkor megnyíló 1. osztályok esetében a reform inkább csak 
névcserét  jelentet,  a  népiskolai  tanterv  egyelőre  érvényben  maradt.)  Ezt  a  már  ismertetet 
37 000/1945-ös rendelet melléklete közölte. Az óraterv heti 30 órát tartalmazot, ebből 5 volt szaba-
don választható, ún. szabad foglalkozás. A választható tárgyak két teljesen különnemű csoportra 
voltak oszthatók – ezzel mindjárt alapot teremtve az általános iskolák elit- vagy tömegoktatás sze-
rinti diferenciálódásához –: különféle gyakorlati ismeretekre egyfelől latin nyelvre, élő nyelvekre 
és zenére másfelől. A természetudományok közül csak a természetrajz szerepelt az óratervben, a 
történelem pedig teljesen hiányzot. Mint fontos újítás minden iskolatípusban, így az általános is-
kolában is bevezetésre került a mindennapi kérdések c. tárgy a gyerekek életével összefüggő társa-
dalmi problémák szabad és demokratikus szellemű megbeszélése céljából. Az általános iskolát is 
érintete, hogy az 1945–46. tanévre az Országos Köznevelési Tanács ún. Kiegészítő utasításokat 
adot ki, elsősorban a világnézeti szempontból fontos tárgyak (magyar irodalom, történelem, tár-
sadalmi ismeretek, föld- és néprajz) nemzeti és demokratikus szempontból történő átalakítására.115 
Ez tartalmazta az újdonságnak számító orosz nyelvi tantárgy nyelvét és a hozzáfűzöt részletes 
utasításokat is, valamint több más részletkérdés.

Az általános iskola teljes tantervét az 1946. július 6-án kelt 7500/1946. V. K. M. sz. rendelet tete 
közzé.116 Az egységes alapiskola eszméje óhatatlanul már korán idegenkedés váltot ki sokakból, 
köztük a szakma progresszív részéből is, akik a pedagógiai korszerűség útját éppen a diferenciá -
lásban, a gyermeki személyiséghez való alkalmazkodásban láták.117 (Ez persze nem feltétlenül 
volt apológiája a régi iskolarendszernek, amely távolról sem jelentet valódi pedagógiai diferenci-
álás.) Ezen kívánt segíteni a reformba már a kezdeti elképzelések időszakában beépítet fakultati-
vitás.118 A felső tagozat heti 31, illetve 32 órájából 6-ot biztosítot az óraterv a szabadon választha-
tó tárgyak számára. A tanulók elvileg 8 (különféle gyakorlatok, latin, modern nyelvek, ének-zene, 
mértani rajz) tárgy közül választhatak, ez azonban jórészt a tantervkészítők elgondolása maradt,  
hiszen részint a képesítet tanárok, részint a tárgyi feltételek (főleg a gazdasági gyakorlatok szá-
mára) hiánya a megvalósítás sok helyen megakadályozta.

Mai szemmel nézve fgyelemreméltó a természetudományok viszonylag csekély súlya (amely 
azonban a népiskolai óratervhez képes még így is előrelépés jelentet). Egyedül a biológiai súdi -
umok voltak jelen végig a felső tagozatban (az 5-6. osztályban természetrajz formájában, amelyet 
a 7-8. osztályban az újszerű, komplex, de döntően biológiai jellegű Az ember élete c. tárgy köve-
tet), és természetesen a számtan. Fizikát csak a 7.-ben, kémiát csak a 8.-ban tanítottak. A termé-
szetudományos órák aránya (számtannal együt) az 5–6. osztályban 16%, a 7–8. osztályban 25% 
volt.119

A tanterv és tananyag körüli viták közül először kiemelendő a gazdasági-termelési gyakorlatok 
kérdése. Ilyen jellegű tárgy szükségességét több korai tervezet is felvetete, jellemző módon első-
sorban agrárius oldalról merült fel a kérdés, összefüggésben azzal a koncepcióval, amely az ország 
leendő vezető ágazatának a kisparaszti gazdaságokon nyugvó mezőgazdaságot tekintete, és a pa-
rasztság művelődését elsőrendű gazdasági feladatnak is tartota. De nem hiányoztak az érvelésből 
a demokratikus jellemnevelés szempontjai sem.120 A gyakorlati megvalósítás időszakában némileg 

114. A kérdés átfogóan ismerteti Horváth 1975. 111–124. o.
115. Kiegészítő utasítások az 1945/46. iskolai évre. OKT, Bp. 1945.

116. Tanterv az általános iskola számára. OKT, Bp. 1946. A részletek külön füzetekben jelentek meg „Részletes útmu-
tatások az általános iskolai tantervhez” címen.

117. V. ö. Kiss Árpád :::: Az általános iskola mint kultúrpolitikai probléma. Köznevelés, 1945. december 15. 8. o.

118. V. ö. Kováfics Máté :::: I.m. 40. o.
119. Tanterv… 15. o.

120. Új magyar köznevelés… 18–20. o. Németh László :::: I. m. 12–14. o.
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megváltozot a helyzet. A tanterv tervezetének 1946. áprilisi vitáján Angyal János, az általános is-
kolai ügyosztály kommunisa vezetője az életre való nevelés szempontjára hivatkozva követelte a 
fzikai munka kötelezővé tételét, és elgondolásához Simon László szociáldemokrata államtitkár is 
csatlakozot.121 A végleges tanterv mégis Kovács Máté eredeti elgondolásait realizálta, és a gazda-
sági gyakorlatokat a szabadon választható tárgyak körébe utalta. A vita azonban ezzel még nem 
ült el, és az OKT – a pedagógusok észrevételeit továbbítva – még 1948 áprilisában is így foglalt ál-
lás: „A gazdasági gyakorlatokat ki kell venni a szabadon választható tantárgyak közül és kötelező-
vé kell tenni! Ha külön gazdasági alapismereteket nem adunk a falusi földmívelő népnek, akkor az 
általános iskola csak előkészítő iskola lesz, de nem az, aminek demokratikus iskolapolitikánk el-
gondolta.”122 A vita értékeléséhez a probléma több rétegét kell megkülönböztetni. Egyrészt nyil-
vánvalóan egy egyenlősítő tömegnevelési ideológia és az elitképzés szempontjaira is fgyelemmel 
levő felfogás összecsapásáról van szó. Másrészt nem tekinthetünk el – és nyilván ez döntöte el a 
vitát – a tárgyi feltételek hiányától. Mai szemmel nézve azonban fontosabb egy harmadik megfon-
tolás:  a  természetudományos  és  gyakorlati-technikai  tárgyak  hátérbe  szorulása  gazda-
sági-modernizációs szempontból bizonyulhatot hátrányosnak.

Nem független etől a problémakörtől a latin nyelv tanítása körül kialakult vita, a „latin-hábo-
rú” sem. Azt a körülményt, hogy a választható tárgyak közöt szerepelt a latin, már a tervezés idő-
szakában többen mint az általános iskola egységét veszélyeztető körülményt fogták fel. A már em-
lítet 1946. áprilisi vitában Kemény Gábor – aki nemcsak a nevelési ügyosztály vezetője, hanem a 
pedagógus-szakszervezet kommunisa elnöke is volt – a szakszervezet álláspontjára is kifejezeten 
hivatkozva fejtete ki ezt a véleményt, követelve egyben, hogy ne lehessen latint választani az ál -
talános iskolában. Kavics Máté szintén efelé hajlot olyan formában, hogy legyen ugyan a latin vá-
lasztható, de csak azokban az iskolákban, amelyek ennek szükségességét külön meg tudják indo-
kolni.123 Valóban, a választható latin csak aláhúzta azt a tényt, hogy óriási különbség van a népis-
kolából és a gimnáziumból alakult általános iskola közöt. A tanterv végül külön megkötés nélkül 
lehetővé tete a latin választását. A szülők érthetően úgy érezték, hogy tisztességesen csak az az  
iskola készít fel a középiskolai tanulmányokra, ahol latint is tanítanak, és egyáltalán az a jobb is -
kola : így megindult a gyerekek áramlása a latinos általános iskolák felé. Másrészt ennek ellensú-
lyozására számos olyan iskolában is bevezetek a latint, ahol ennek se hagyományai, se feltételei 
nem voltak.124 Az 1947. augusztus 21-én kelt 6300/1947. V. K. M. sz. rendelet a latin nyelvet törölte 
az általános iskolában választható tárgyak köréből. Az egyházi gimnáziumok alá kiépítet általá-
nos iskolák egy részében azonban a miniszteri tilalom ellenére tovább tanítoták,125 ami egyrészt 
növelte ezen iskolák vonzerejét, másrészt fokozta az egyház és az állam közöt ekkorra amúgy is 
kiélezet szembenállás.

A tantervet életbe léptető rendelet 2. §-a egyébként kimondta, hogy az 1946/47. tanévtől az osz-
tatlan és részben osztot népiskolák 1–5. osztályában is e tanterv alapján készítet tanmenet alap-
ján kell tanítani, a jövőben pedig – évente egyet lépve – ki kell terjeszteni ezt a rendszert a felsőbb  
osztályokra is. Ez ekkor még nem jelentete az összes népiskola átminősítését általános iskolává, 
hiszen a tanmeneteket a helyi adotságok fgyelembevételével, a tananyag értelemszerű csökken-
tésével kellet kialakítani, A lényeg a régi népiskolai tanterv használatának fokozatos megszünte-
tése volt, A tanítók munkáját megkönnyítendő a VKM 1947. július 10-i keltezéssel kötelezően al-
kalmazandó óraterveket állítot össze az osztatlan és részben osztot népiskolák és fókiskolák szá-
mára.126

121. Dokumentumok. 311., 316. o.

122. Uo. 727. o.
123. Uo. 307–309. o., 315. o.

124. Horváth 1975. 95–96. o.
125. PI Arfich. 274. f. 21. cs. 75. ő. e. Pro memoria Révai József elvtársnak (Alexits György feljegyzése, 1947. október  

29.)
126. Az általános iskola tantervének alkalmazása az osztatlan és részben osztot népiskolában, valamint az általános 
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Támadások az általános iskola ellen

Túl az általános iskola megvalósítása körül zajló – fentebb részletesen felidézet – részvitákon, 
1946–47-ben olyan álláspontok is artikulálódtak, amelyek alapelveiben támadták a reformot, és 
többé-kevésbé nyíltan a régi iskolarendszer mellet törtek lándzsát. Csősz László kisgazdapárti  
képviselő 1940. augusztus 14-én interpellált a kultuszminiszterhez az általános iskola ügyében. A 
minisztertanács alaprendeletének évfordulójára időzítet beszéd mindenekelőt a reform jogi alap-
jait kérdőjelezte meg, amennyiben az egész közoktatási rendszert rendelet és nem törvény helyez -
te új alapokra. „A laza és hézagos rendeletel útjára indítot általános iskola – fejtegete a képvise-
lő – soha nem látot mérvű zavarokat keltet közoktatásunk egész területén és mérhetetlen szín-
vonalsüllyedés csiráit hordja magában.”127 A színvonalsüllyedés Csősz László abban láta, hogy az 
egységes iskolában szükségszerűen a legrosszabbakhoz szabják a követelményeket, nincs húzóerő, 
és a jó képességűek ellusulnak. Az oktatásügy demokratizálását szerinte sokkal inkább az szolgál-
ta volna, ha az oktatás mindenüt ingyenessé teszik és a községeket polgári iskolákkal látják el. 128 
A miniszter október 22-én, Csősz távollétében írásban válaszolt. A válasz megköszönte a képvise-
lőnek, hogy rámutatot az átalakulással együt járó visszásságokra, egyébként pedig az általános 
iskola feladatát ismertete a 70 000/1940. V. K. M. sz. rendelet melléklete alapján. Az iskolareform-
mal kapcsolatos elvi vitát tehát burkoltan elhárítota. A miniszteri választ a nemzetgyűlés vita nél-
kül tudomásul vete.129

1947 februárjában azután sor került az elvi vitára is. Szombatfalvy György kisebb vihart kavaró 
cikke már címében „elhibázot kísérletnek” minősítete az általános iskolát. Az írás szerint „nem-
zetnevelésünk mélyreható reformja” még mindig nem következet be, noha az 1945 nyarán kezde-
ményezet képességvizsgálatok ebbe az irányba mutatak volna. Hogy mégis az általános  iskola 
megvalósítására került sor, azt Szombatfalvy részben a tájékozotság „kultúrpolitikai hozzáértés” 
hiányával, részben a reformerek falanszter-szerű gondolkodásával, a korlátot nem ismerő egyen-
lősítési vággyal magyarázta. Az általános iskolát egyrészt megvalósíthatatlannak tartota, mond-
ván, hogy hiányoznak a tárgyi feltételek, és a különböző felekezetű iskolák kooperációja sem len-
dítene annyit az ügyön, amennyit az egyházakkal való összetűzés ártana. Másrészt szerinte elvileg 
is hibás gondolat az egységes iskola, mert a gyengéket túlterheli, az erőseket pedig visszafogja.130

A baloldali sajtó helyesen ismerte fel a Szombatfalvy írásában rejlő tendencia politikai veszé-
lyeit: azt a törekvés, hogy a VKM-ben kialakult bizonytalanságot, interregnumot kultúrpolitikai 
resaurációra használják fel. Először Kovács Mátéra hivatkozva a Szabad Szó szerkesztőségi cikke, 
majd a Szabad Nép hasábjain Kemény Gábor, végül a Népszavában Kéthly Anna védte meg a re-
form alapelveit.131 Rámutatak, hogy az általános iskola igenis több mint 2000 helyen megvalósult,  
hogy a népiskolák számára színvonal emelkedés jelent a több tanár, a jobb könyv, és hogy az egy-
séges iskola képes alkalmazkodni az egyéniséghez és a helyi viszonyokhoz. Tény, hogy Szombat-
falvy és társai nagyon sok megfontolandó érvet hoztak fel az általános iskola ellen, kételyeiket ma 
sem helyezhetjük a történelem lomtárába. Érvelésük belső gyengesége onnan adódik, hogy recept-
ként csak a régi helyreállítását tudták javasolni. Márpedig az – mint arra Kéthly Anna a vitában 
különös  nyomatékkal  utalt  –  valóban  osztályiskola  volt,  és  szerves  egységet  alkotot  a  Hor-
thy-rendszernek mind társadalmi sruktúrájával, mind tekintélyelvű politikai berendezkedésével,  
ezért tartós fenntartása összeegyeztethetetlen let volna a demokrácia politikai viszonyaival és  

iskolai fókiskolában. Köznevelés, 1947. augusztus 15. 128–130. o.
127. NemzN 1945. III. köt. 133. o.

128. Uo. 133–134. o.
129. Uo. IV. köt. 8–9. o.
130. Szombatfalvy György :::: Egy elhibázot kísérlet – az általános iskola. Magyar Nemzet, 1947. február 22.

131. Az általános iskola rágalmazói. Szabad Szó, 1947. február 7. Kemény Gábor :::: A reakció támadásra indul az általá-
nos iskola ellen. Szabad Nép, 1947. február. 9. Kéthly Anna :::: Támadások az általános iskola ellen. Népszava, 1947. 
február 13.
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társadalmi átalakulásaival. Nem kétséges, hogy ezen a helyzeten nem változtatot volna a Szom-
batfalvy által váltig idealizált képességmegállapító vizsgálat sem. Az általános iskolai reform nagy 
kérdése az volt, hogy miután felszámolt egy hagyományosan merev oktatási sruktúrát, ki tud-e 
alakítani egy rugalmas, a valósághoz alkalmazkodni képes eleven szervezetet, vagy új merevségek 
váltják fel a régieket. Ekkor ez még jórészt nyitot kérdés volt, de az eddigiekből is látható, hogy a 
reform bevezetésének módja, a szervezeti kiépítés erőltetése, az irányítás lényegi változatlansága 
inkább az utóbbi alternatíva felé mutatak.

5. A középiskolák és a dolgozók iskolái
Az általános iskolai reform megvalósítása egyfelől kijelölte az új középiskola kereteit, amennyiben 
visszavonhatatlanul felszámolta a régit, és ezáltal automatikusan létrehozot egy rövidebb képzési  
idejű, 4-5 éves iskolatípus, másfelől rögtön el is napolta a középiskola reformját az általános isko-
la teljes kiépítése utáni időkre. Így a koalíciós időszakban a középiskola eleve a közfgyelem peri-
fériájára szorult.

Demokratizálás és egységesítés

Jóllehet 1945-ben nem eset át a középiskola mélyreható srukturális reformon, néhány óratervi 
és tantervi változás mégis új korszakot jelzet. Meg kell említeni a honvédelmi ismeretek című 
tárgy eltörlését, a mindennapi kérdések – az általános iskolánál már említet – bevezetésén, a né-
met nyelv kiemelt helyzetének megszüntetését (helyete bármely világnyelv választható let), va-
lamint a latin nyelv óraszámának csökkentését (37 000/1945. V. K. M. sz. rendelet). Újra utalni kell 
a kiegészítő utasítások az 1945/40. iskolai évre c.  OKT-kiadványra, amely a tananyag világnézeti 
átépítését volt hivatva megkönnyíteni.

A minisztérium és a kormány már az első években néhány olyan rendeletet alkotot, amelyek 
megelőlegezték az ekkor formálódó reformelképzelések közös mondanivalóját a középfokú isko-
lák hierarchiájának, a képesítési kiváltságoknak a megszüntetését, egységesebb középiskolai rend-
szer létrehozását. A kormány 1946. február 8-án kelt 1470/1946. M. E. sz. rendelete kimondta, hogy 
a tanítói (tanítónői) oklevél a líceumi éretségivel egyenlő képesítés ad, így korlátozot továbbta-
nulásra is jogosít különbözeti éretségi vizsga letétele nélkül. 1946. szeptember 4-én kormányren-
delet (10 030/1946. M. E. sz.) tete lehetővé, hogy a felső ipariskolát végzetek gimnáziumi éretségi 
vizsgát tegyenek (természetesen a gimnáziumi anyagból). 1947. január 21-én miniszteri rendelet 
(400/1947. V. K. M. sz.) szabályozta a leánylíceum meghatározot osztályaiból az óvónőképző inté-
zetbe és fordítva történő átlépéseket, pontosan körülhatárolva az ilyen esetekben teendő különbö-
zeti vizsga tárgyköreit. Végül 1947 nyarán a Líceumból a gimnáziumba való átlépés tete lehetővé  
a 4750/1947. V. K. M. sz. rendelet. Nem nehéz észrevenni, hogy e rendeletek közös célja az éretsé-
gihez jutás megkönnyítése, a továbbtanulás lehetővé tétele azok számára, akik „önhibájukon kí-
vül”, szociális okokból kerültek alacsonyabb képesítés adó iskolatípusba. Más kérdés, hogy a ko-
moly különbözeti vizsgák miat ezek a rendeletek aligha érintetek jelentős tömegeket.

Új formák

A középiskolák (pontosabban a maradék évfolyamok) életében bekövetkezet változások másik 
csoportját az ekkor megjelenő új képzési formák alkotják. Már az 1945/46. tanévtől beindult  a 
gimnázium reáltagozata, de végleges tanterve csak 1947-ben jelent meg (22 969/1947. V. K. M. sz. 
rendelet). Ennek lényege a latintanítás megszüntetése, és a felszabaduló órák matematikára, fziká-
ra és kémiára való felhasználására volt. Fontos megemlítem, hogy az it szerzet éretségi – szem-
ben a humángimnáziuméval – csak korlátozot továbbtanulásra jogosítot. A tagozat 1945 őszén 
31 iskolában 775 tanulóval kezdet dolgozni.132 Az ipari középiskolák megreformálását célozta a rö-

132. Kornidesz. 40–45. o.
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vid életű műszaki középiskolák létrehozása 1947-ben (13 070/1947. korm. sz. rendelet). Az iskola a 
technikusok középfokon való képzésére tet kísérletet (pontosabban „műszaki középiskolát vég-
zet technikusokat” bocsátot volna ki szemben a „főiskolát végzet technikusokkal”).133 Története 
az 1949-es középiskolai reformba torkollot. Megemlítendő még a szövetkezeti mozgalomhoz kap-
csolódó szövetkezeti középiskola terve, amelyet a Kereskedelem- és Szövetkezetügyi Minisztérium-
ban dolgoztak ki vezető káderek képzésére.134 A terv azonban nem jutot el a megvalósításig.

Gimnáziumi reformtervek

Az 1945-ben megfogalmazot reformkoncepciókból egy egységes szerkezetbe foglalt, de tartal-
mában diferenciált 4 vagy 5 éves iskolatípus képe bontakozik ki. Az egységet a középiskola min-
den típusában közös törzsanyag biztosítja, amelyhez gimnáziumi képzés esetén általános, szakkö-
zépiskolák esetén szakmai órák csatlakoznak. Fontos, de nem könnyen értelmezhető alapelv volt 
ezen iskolák, tagozatok egyenrangúsága, amelynek egyik tartalmi jegye, hogy mindegyik előké-
szít  a  felsőfokú tanulmányokra  is.135 Az  egységes  frazeológia  mögöt azonban  jellegzetesek  a 
hangsúlyeltolódások. Mindazok, akik az elitoktatásnak fontos kultúrpolitikai szerepet tulajdoní-
totak, és az általános iskolai  reform során alulmaradtak, fokozot mértékben  hangsúlyozták a 
gimnázium minőségi iskola jellegét, amely a „kiválóakat gyűjti, válogatja és készíti elő magasabb 
rendű, kifejezeten alkotó szellemű munkára”.136

Elitoktatás és tömegoktatás ellentmondása valóban explicité is vált az első részletes gimnáziu-
mi reformkoncepció 1947–48-as vitájában.137 Az OKT tantervi tervezetének – egyébként ismeret-
len – első változatát a VKM kommunisa vezetés alat álló általános iskolai ügyosztálya 1947 má-
jusában azért bírálta, mert túlzotnak tartota a követelményeket, és különösen az általános iskolá-
ból a gimnáziumba való zökkenőmentes átmenetet nem láta biztosítva. „Komoly nehézséget fog 
ez okozni – olvashatjuk az átiratban különösen annak a néprétegnek a gyermekeinél, akiket na-
gyobb számban kívánnánk látni ebben az iskolában, s akiknek nem lesz módjukban, hogy még kü-
lön, magánúton – az általános iskola tantervi anyagán túlmenően – készüljenek elő a gimnáziumi 
tanulmányokra. Figyelembe kell venni azt is, hogy ezek a tanulók mosohább viszonyok közt levő 
kisebb iskolákból kerülnek ki.”138 A gimnázium elitariánus koncepciója tehát már ebben a korai 
szakaszban összeütközöt a demokratizáló-egyenlősítő törekvésekkel.

Az OKT 1947. szeptember 29-ére készült el a tervezet újabb változatával.139 Ez az általános isko-
lához való kapcsolódás úgy oldota meg, hogy feltételezte: a felső tagozat a volt gimnáziumi alsó 
osztályok örökébe lépet, azzal lényegében azonos tudás nyújt, és az új gimnázium erre a tudásra 
építhet.  A régi  középiskolához  való  kötődés  kifejeződöt a javaslatban megfogalmazot három 
gimnáziumtípus jellegében is. Az a) típus jellegzetes tárgya a latin, esetleg még a görög. Ennyiben 
a humángimnázium örökösének tekinthető. A b) típusban a latin helyet még modern nyelv tanul-
ható.  Ez a régi  reálgimnáziumtól  abban különbözik,  hogy latint nem tanít,  egyébként modern 
nyelvi jellegében azzal megegyezik. A miniszter különben 1948 februárjában kelt utasításában ezt  
a típus nem tartota életrevalónak, mert semmilyen magasabb tanulmányra nem készít elő rende-

133. Vendégh 1984. 42–43. o.

134. Jóficsik Lajos :::: Szövetkezeti szakoktatásunk időszerű kérdései. Misztótfalusi, é.h.n.
135. A korai reformterveket részletesen ismerteti Kornidesz. 46–47. o. kivételként olyan elképzelés is megfogalmazó-

dot, amely szerint a szakközépiskola nem az általános iskolára, hanem az alapfokú szakiskolára épült volna, és a 
kető együt alkotot volna egy 5 éves, továbbtanulásra is előkészítő iskolatípus. (Angyal János :::: Nevelők képzése 
az általános iskola számára. Köznevelés, 1945. november 1. 2–4. o.)

136. Minisztériumi iratból idézi Kornidesz. 62. o.
137. A tervezeteket és a vitát részletesen ismerteti Horváth 1975. 175–181. o. és Kornidesz. 71–87. o.
138. Dokumentumok. 598–599. o.

139. Uo. 599–604. o.
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sen.140 A c) típus természetudományos irányú latin nélkül és egy modern nyelvvel, a reáliskolai 
hagyományokat folytatva. Ezektől a különbségektől eltekintve a három típus óraterve egységes. 
Új tantárgynak tekinthető a szociológia beiktatása a 3–4. osztályban, valamint az általános iskolá-
ban is bevezetet Az ember élete.

A tervezethez a miniszter részletes megjegyzéseket fűzöt, közben azonban a hátérben a hatal-
mi és ideológiai viszonyok jelentősen átrendeződtek, és ez rányomta a bélyegét az OKT 1948. júni-
us 2-i keltezésű harmadik tervezetére is.141 A korábbi „minden irányban nyitot” elgondolásokkal 
szemben az új előterjesztésben „a magyar, a történelem, a társadalomtan és bölcselet, a lélektan, az 
ember élete, a természetan például kiválasztot anyagukat, a feldolgozás kiemelt szempontjait te-
kintve, határozot világkép előzetes felfogása alapján készültek és ilyen felé mutatnak”. A történe-
lem új tanterve a marxisa terminológiát használta és erőteljesebben kiemelte a társadalomfejlődé-
si szempontokat.

A  középiskolai  reform  kidolgozása  ekkor  átmenetileg  megszakadt.  Gyakorlati  beindítására 
1949-ben került sor, amikor az általános iskola első nyolcadikosai befejezték tanulmányaikat.

A dolgozók iskolái142

Az 1945-ben elkezdődöt közoktatási változások közül az egyik legjellegzetesebb a felnőtokta-
tás kiterjesztése volt. A hátérben egyrészt demokratikus ideológiai megfontolások, a múlt igaz-
ságtalan szelekciójának  kompenzálására  való  törekvés,  másrészt  azonban közvetlen  gyakorlati 
szükségletek is álltak. Ez utóbbiakról átekintő képet ad az 1945. augusztus 1-jén tartot pártközi 
értekezletnek a miniszterelnökhöz írot memoranduma. Eszerint a demokratizálás csak akkor lesz 
teljes, ha „közéletünk, közigazgatásunk, köznevelésünk, rendőrségünk és honvédségünk” irányítá-
sában „tevékeny részt vállal a munkásság és a parasztság is”. Ez ketős feladatot jelent. Egyrészt 
tovább kell képezni azokat a munkásokat, akik már felelős beosztásba kerültek, másrészt további 
munkás- és parasztszármazású egyéneket kell rövid idő alat ilyen állásokra előkészíteni. Az elő-
terjesztés változatos képzési formákat vázolt fel tisztviselők, technikusok, mezőgazdasági irányító 
káderek tömeges tanfolyami kiképzésére, esi tagozatú munkás- és paraszt-középiskolák szervezé-
sére, valamint az egyetemi és főiskolai esi tagozatok megszervezésére.143 Szeptember 10-én – az 
OKT-val való konzultáció után – Teleki lényegében egyetértőleg referált a miniszterelnöknek a 
kérdésről.144

Az ezt követő intézkedések részben az iskolán kívüli népművelés, részben a felsőoktatás körébe 
tartoznak. A bennünket közelebbről érintő intézkedés a középiskolák esi tagozatainak, ismert ne-
vükön a dolgozók iskoláinak a megszervezése volt 1945–46-ban. (A kérdésről általánosságban az 
1945. november 21-én kelt 11 130/1945. M. E. sz. rendelet intézkedet, végrehajtási utasítása azon-
ban csak 1940. február 7-én kelt 19 100/1946. V. K. M. sz. alat.) A dolgozók iskolái megnyíltak va-
lamennyi középfokú iskolatípus mellet, a rendes nappali iskolákkal kapcsolatban, az otani taná-
rok munkájára számítva. Ebbe beleértendő a gimnáziumok alsó tagozata és a polgári iskola is:  
ezek az 1947–48. tanévtől kezdve fokozatosan dolgozók általános iskoláivá alakultak át.145 Az isko-
lák tananyaga a rendes korúak tanterveihez igazodot, azok csökkentet változata volt, amelyet rö-
vidítet tanítási időben kellet elvégezni. A dolgozók középfokú iskoláiban végzet felnőtek szabá-
lyos éretségi, illetve képesítő vizsgát tehetek. 1946 tavaszán 33 gimnáziumban 2000, 6 tanító- és  
óvónőképzőben 250, 40 polgári iskolában 1500 tanuló tanult.146

140. Uo. 604–605. o.

141. Uo. 606–609. o.
142. A kérdés feldolgozta Horváth 1975. 185–200. o.

143. Dokumentumok. 119–122. o.
144. Uo. 124–126. o.
145. Köznevelés, 1947. április 1. 46. o.
146. Horváth 1975. 190. o.
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Mivel a dolgozók iskolái a szabályos iskolák keretei közöt nyíltak meg, a falvakba értelemsze-
rűen nem jutot el a kezdeményezés. A felnőtoktatás kivitele a falvakba egyik fő célkitűzése volt 
a Nemzeti Parasztpárt 1946 nyarán meghirdetet átfogó művelődéspolitikai ofenzívájának.147 En-
nek keretében – a Magyar Népi  Művelődési  Intézet szellemi irányításával – nyíltak meg 1946 
őszén a parasztdolgozók iskolái (4841/1946. V. K. M. sz. rendelet). Ezek legfontosabb újítása az volt, 
hogy immár az anyaiskolától távol eső községben is megnyílhatak ahhoz kapcsolódó „partikula 
szerű előkészítő tanfolyamok” akár 5 jelentkező esetén, is. Az új iskolatípus népszerűsítő Illyés  
Gyula nagyszabású mozgalmat képzelt el, amely képes a parasztművelődés szolgálatába állítani a 
falvak helyi értelmiségét. „Két-háromezer lelkes faluban – írta a Szabad Szóban 1946 augusztusá-
ban – már van akkora intelligencia, hogy a partikulát meg lehet csinálni. A kémiát a patikus tanít-
hatná, a biológiát, az orvos, a szoficiológiát a pártitkár.”148 A fejlődés azonban nem mindenben felelt 
meg a várakozásoknak. A kétféle felnőtoktatás 1948-ban rögzítet hallgatólétszámait az alábbi  
táblázat mutatja be (az adatok csak a VKM hatáskörébe tartozó iskolákra vonatkoznak):149

Dolgozók iskolái Parasztdolgozók iskolái

osztályok 
száma

tanulók 
száma

osztályok
száma

tanulók 
száma

Gimnázium 209 5 148 43 522

Tanítóképző 53 1 333 11 306

Óvónőképző 17 529 - -
Polgári és 

általános iskola 364 7 783 - -

Összesen: 643 14 793 54 828

Látható tehát, hogy az iskolarendszerű felnőtoktatásban résztvevők alig több mint 5%-át teték 
ki a parasztiskolák hallgatói. Érdemes még megjegyezni, hogy a felnőtoktatásban részt vevő ösz-
szes dolgozónak mintegy 13%-a egyházi iskolában végezte tanulmányait.

1947-ben már határozot törekvések mutatkoztak arra, hogy a dolgozók iskoláinak működését a 
normális iskolai rend kerékvágásaiba szorítsák. 1947 áprilisában a 2000/1947. V. K. M. sz. rendelet 
a korábban 6 hónapos tanévet 5 hónaposra csökkentete, így egy rendes iskolai év alat két évfo-
lyam volt elvégezhető. (Az intézkedés kiegészítete a heti óraszámok növelése.) Szeptemberben 
viszont a 70 311/1947. V. K. M. sz. rendelet 10 hónapra emelte a tanév hosszát, ezzel teljesen a ren-
des korúak iskolájához hasonlítva a felnőtoktatás.150 1948. augusztus 16-án – az MKP Pedagógus 
Csoportjának korábbi javaslatára151 – a VKM megszüntete a dolgozók általános iskoláit, helyetük 
általános iskolai osztályozó vizsgára előkészítő – az othoni tanulásra építő – tanfolyamokat ho-
zot létre (49 690/1948. V. K. M. sz. rendelet).

6. Az alapfokú szakoktatás
A koalíciós évek alapfokú szakoktatásának történetéről érdemleges feldolgozás eddig nem szüle-
tet. Ezt persze némileg magyarázza, hogy ha középiskolára igaz, hogy a közfgyelem perifériájára  
szorult, még inkább igaz ez a szakoktatásra ebben az időszakban. Reformszerű intézkedésről, vál-

147. V. ö. Illyés Gyula :::: Kiáltvány a parasztság művelődése ügyében! Köznevelés, 1946. augusztus 15. 2–4. o. A kérdés 
feldolgozását lásd Póth 1985.b. 150. o.

148. Idézi Póth 1985.b. 150. o.
149. Dokumentumok. 740. o.

150. Sáska 1985. 15–16. o.
151. Dokumentumok. 742. o.
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tozásról alig-alig számolhat be a krónikás. A legfontosabb átalakulás az irányítási rendszer módo-
sulása, amelyről azonban külön lesz szó a 8. fejezetben.

Még az 1948/49. tanév elején is csak az iparosanoncok 15,7%-a tanult gyáripari szakmát, a töb-
biek kisipari tanoncok voltak. Szakmai képzésük döntően a munkahelyen történt,  az iparosa-
nonc-iskolák zöme általános jellegű volt, nem nyújtot speciális szakmai oktatás.152 A szakképzés 
ugyanakkor fgyelemreméltó mennyiségi fejlődés mutat korszakunkban:153

Iparostanonc-képzés Kereskedőtanonc-képzés

iskolák 
száma

tanulók 
száma

iskolák
száma

tanulók 
száma

1946/47 311 38 708 22 1 041

1947/48 329 46 162 23 1 218

Az ipari tanulók száma tehát közel 20, a kereskedelmi tanulóké pedig 17%-kal emelkedet egyik 
évről a másikra.

Ami a mezőgazdasági szakoktatás illeti, ezt a földreform sokkal inkább a fgyelem előterébe ál-
lítota. Az önálló gazdálkodásra átérő parasztömegeknek valóban sürgős szükségük volt mező-
gazdasági termelési és gazdálkodási alapismeretekre, erre a kihívásra azonban a kulturális szféra 
elsősorban az iskolán kívüli népművelés különféle formáinak kiterjesztésével válaszolt. Egy fontos 
változás azért meg kell említeni az iskolarendszeren belül is. A különféle alapfokú mezőgazdasági 
szakoktatási intézmények az 1945/46 tanévtől egységesen mint gazda- (gazdaasszony-) képző isko-
lák működtek. A gazdaképző tagozat két évfolyamos volt, a lányok háztartási tagozata pedig egy 
éves képzés adot.154 Természetesen nem szűntek meg a kifejezeten szakjellegű mezőgazdasági 
képzés adó iskolák és szaktanfolyamok, mint pl. a tejgazdasági iskola, a szőlészeti és borászati 
tanfolyamok, az alerdésziskolák, a kertészeti szakiskolák. A bevezető fejezetben említet 121 mező-
gazdasági szakiskola közül 94 volt gazdaképző iskola, 11 gazdaasszony-képző és 2 háztartási isko-
la.155 Egy korabeli kimutatás szerint az 1945/46. tanévben 44 alapfokú mezőgazdasági szakoktatási 
intézmény létesült.156 Ez a szám valószínűleg túlzot és magába foglal nem iskolarendszerű helyi 
tanfolyamokat is, de jól jellemzi a gazdasági szakoktatás kiterjesztésének dinamikáját. Már meg-
bízhatóbbak a következő tanév növekedésére vonatkozó adatok:157

152. PI Arfich. 276. f. 54. cs. 12. ő. e. A szakmunkás-utánpótlás kérdései.

153. Stat. 1948. 275–276. o.
154. Csiki László :::: Mezőgazdasági szakoktatásunk újjáépítése. Embernevelés, 1947. 1. 6–7. o. Vendégh 1984. 41. o.

155. Csiki László :::: I. m. 7. o.
156. MStat. 1943-1946. 270. o.
157. Uo. és Stat. 1948. 276. o.
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Gazdasági szakiskolák
Ebből :::: gazdaképző, 
gazdasszonyképző

iskolák száma tanulók száma iskolák száma tanulók száma

1946/47 121 2 281 105 1 894

1947/48 163 4 563 146 3 981

A tanulólétszámok növekedése tehát globálisan 100%-os, a gazdaképző iskolák vonatkozásában 
pedig 110%-os volt.

Ejtsünk végül néhány szót az alapfokú szakoktatás hosszú távú reformjára vonatkozó elképzelé-
sekről.  A  VKM nevelési  ügyosztálya még 1945 nyarán készítet egy ilyen irányú tervezetet,158 
amely alapvonalaiban megegyezik Kovács Máté már többször idézet elaborátumával. Ez egy egy-
séges közoktatási rendszerben gondolkodó, az általános műveltségre, az egységes közművelődési 
törzsanyagra és a jellemnevelésre nagy súlyt helyező anyag, amely értelemszerűen feltételezte 
volna a teljes közoktatás egységes irányítását is. Megvalósítása éppen ezért rögtön lekerült a napi-
rendről.

7. A pedagógusok a koalíciós időszakban
Az MKP pedagógus pártcsoportjának 1947 végén készítet összesítése szerint az 1946/47. tanévben 
az országban 40 437 pedagógus működöt (ez a szám valószínűleg tartalmazza a felsőoktatásban 
dolgozó 946 oktatót  is.).  Ezek közül  felekezeti  iskolánál  működöt 16 474 (40,7%). 159 Beki  Ernő 
1948-as becslése szerint a magyar pedagógusársadalom 71%-ának volt szaktanítói, tanítói,  vagy 
óvónői (középfokú) és 17,2%-ának középiskolai tanári (egyetemi) képesítése. A két csoport közöt 
helyezkedtek el a főiskolai végzetségű polgári iskolai tanárok.160

A pedagógusok politikai magatartásának vizsgálatakor fgyelembe kell venni, hogy egyfelől a 
régi rendszer egyik legfontosabb ideológiai közvetítő csoportjáról van szó, és a demokratikus for-
dulat legalábbis rendkívül nagy világnézeti áthangolódás követelt tőlük, másfelől azonban a peda-
gógusok – és ez különösen vonatkozik a tanítók mintegy harminc ezres tömegére – korántsem 
voltak a Horthy-rendszer kedvezményezetjei vagy haszonélvezői. Ez a ketősség már eleve apoli-
tikus tradíciókat teremtet, és ezen alapjában nem változtatot a felszabadulás utáni fejlődés sem.  
Az  MKP kimutatása szerint a pedagógusok kb. 70%-a még 1947 végén sem volt tagja politikai 
pártnak, 12%-uk szociáldemokrata volt, 7-8%-uk kisgazdapárti és mindössze 6%-uk volt kommu-
nisa.161 Etől eltérnek a pedagógus-szakszervezet 1947. júniusi adatai, bár a pártok közöti arányo-
kat csak kevéssé módosítják:162

SZDP-tag 16% MKP-tag 4,5%

FKGP-tag 13% PDP-tag 1,0%

NPP-tag 5% pártonkívüli 60,5%

A kommunisa pedagógusok alacsony aránya különösen abban az összefüggésben fgyelemre-
méltó, hogy a pedagógus-szakszervezet kezdetől kommunisa vezetés alat ált. Noha a szakszer-
vezet vezető szervei formailag „koalíciós” alapon épültek fel, Béki Ernő főtitkár, Lukács Sándor fő-

158. Ismerteti Vendégh 1984. 28–32. o.
159. PI Arfich. F.SZB/308. A pedagógus Pártcsoport vezetőségének jelentése az MKP SZB 1948. január hó 20-án tartan-

dó ülésre.

160. Béki Ernő :::: A magyar nevelők szakszervezeti mozgalma. In: A köznevelés évkönyve. VKM, Bp. 1948. 192. o.
161. PI Arfich. Uo.

162. Jakab 1979. 60. o.
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titkár-helyetes és Kemény Gábor elnök a szervezésben nagy szerepet játszó más kommunisták-
kal (pl. Székely Endréné) együt biztosítoták az MKP szilárd vezető szerepet. A szakszervezet ily 
módon – túl a pedagógusok érdekvédelmén, amelyről az alábbiakban szó lesz – igen jelentős okta-
táspolitikai szerepet játszot. Mivel a VKM-ben a kommunisa pozíciók igen gyengék voltak, a mi-
nisztériumi-tanügyigazgatási apparátussal szemben az MKP álláspontját a szakszervezet vezetése 
képviselte. Különösen nagy szerepet játszot a szakszervezet a tanügyi kádermunka terén.163 Tag-
létszáma rendkívül dinamikusan emelkedet (az adatok nyugdíjasokkal együt értendők):164

a pedagógus-szakszervezet taglétszáma

1945. december 31. 21 348

1946. december 31. 28 844

1947 májusa 35 784

1947. november 30. 42 347

Figyelembe véve, hogy 1945. február 2-un alakult meg a szakszervezet,165 a kezdő adat is fgye-
lemreméltó, hiszen a szakma közel 50%-át sikerült egy szűk év alat tömöríteni, két év múlva pe-
dig gyakorlatilag teljessé vált a pedagógusok szervezetsége. A taglétszám növekedését elősegítet-
te az is, hogy a magyar pedagógusok különféle egyletei, egyesületei 1945-től folyamatosan beol-
vadtak  a  szakszervezetbe,  illetve  beszünteték  működésüket.  Legtovább  (1948-ig)  az  Országos 
Középiskolai Tanáregyesület (és néhány felekezeti egyesület) tartota meg önállóságát – érthető-
en, hiszen a középiskolai tanárok csak csekély kisebbséget alkothatak a szakszervezetben, míg a 
korábbi egyesület tekintélyesnek számítot.166

Az  MKP és a pedagógus-szakszervezet igen nagy szerepet játszot a tanítók és tanárok meg-
megújuló bérharcaiban is. 1945 tavaszán a Teleki Géza elleni általános támadás részeként követel -
te a Szabad Nép „a tanítók és tanárok minden emberi megélhetési lehetőséget semmibe vevő ala-
csony fzetési szintjének” felemelését.167 A választások után a harc csak felerősödöt. Révai József 
tömören fogalmazot a Tildy-kormány programjának vitájában: a pedagógusok „eladják holmiju-
kat és éheznek”.168 A Kereszturyt 1945. december 17-én felkereső szakszervezeti küldötség ezzel 
kapcsolatban azt követelte, hogy a kormány az üzemi alkalmazotakkal, az újjáépítés munkásaival 
tekintse egyenrangúaknak a pedagógusokat, részesítse őket élelmezési segélyben.169 1946 február-
jában Losonczy Géza már a pedagógus sátus kérdéseit feszegete interpellációjában. „A magyar 
demokrácia szégyenének” nevezte a 2500/1945. M. E. sz. rendeletet, mivel az a tanítóknak rosszabb 
fzetési  és előmeneteli  lehetőségeket biztosítot, mint az azonos képzetségű közalkalmazotak-
nak.170 Keresztury Dezső válaszában teljes szolidaritás vállalt a szónokkal, de egyben leszögezte, 
hogy „a vallás- és közoktatásügyi miniszter… sem nem pénzügyminiszter, sem nem közellátásügyi 
miniszter…”, így ő is csak kérte a parlamentet, hogy támogassa a pedagógusok fzetésrendezésére  

163. PI Arfich. 276. f 111. cs. 47. ő. e. Jelentés a pedagógus Szakszervezet munkájáról (1950. január 21.). a kérdésről átfo-
góan lásd Horváth 1975. 203–211. o.

164. PI Arfich. F.SZB/308. Id. irat.
165. Horváth 1975. 203. o.

166. Béki Ernő :::: I. m.
167. Nyilas tanárok a budapesi iskolákban. Szabad Nép, 1945. április 15. Horváth Márton :::: Magyar értelmiség. Szabad 

Nép, 1945. május 20.

168. NemzN 1945. I. köt. 125. o.
169. A tanító a legrosszabb sorban élő közalkalmazot. Szabad Nép, 1945. december 18. V. ö. Meg kell menteni a szel -

lemi újjáépítés munkásait. Szabad Nép, 1945. december 2.  Losonficzy Géza :::: Pedagógusnyomor, általános iskola, 
népművelés. Szabad Nép, 1945. december 30.

170. NemzN 1945. I. köt. 523–525. o.
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vonatkozó javaslatait.171 A helyzeten azonban nem változtatot sem ez, sem a szakszervezet május 
2-i  levele  a  miniszterelnökhöz,  sem a május  7-i  sportcsarnoki  nagygyűlés,  amely alkalmakkor 
mindenekelőt az illetmények időben történő kifzetését és a természetbeni ellátás bevezetését kö-
vetelték.172 Keresztury május 23-án drámai hangvételű előterjesztés nyújtot be a minisztertanács-
hoz követelve, hogy a pedagógusok ugyanolyan illetményeket és természetbeni jutatásokat kap-
janak, mint a fzikai munkások.173 A kető közül nyilván az utóbbi let volna a fontosabb, így a mi-
niszter által ecsetelt „döbbenetes nyomoron” aligha változtatot lényegesen a pénzügyminiszter 
1946. május 25-én kelt rendelkezése, amely szerint a közszolgálati alkalmazotak május 31-től heti 
részletekben kapták a fzetésüket, és az a kollektív szerződések szabályozása alá eső bérekkel pár-
huzamosan rendszeresen emelkedet.174

A nyomor nyilván enyhült a sabilizációval, a nevelők anyagi helyzete azonban továbbra sem 
volt megnyugtató. Egy számítás szerint életszínvonaluk 1946 novemberében is csak az 1933-as 
színvonal 37%-át érte el, míg a magántisztviselőknél ez az érték 70%, az ipari munkásoknál átlag-
ban 55%.175 1946 novemberében elkészült a pedagógus-szakszervezet sátusrendezési terve, amely-
nek leglényegesebb pontja az volt, hogy minden pedagógus kerüljön eggyel magasabb fzetési ka-
tegóriába.176 December 4-én Losonczy ilyen értelemben interpellált az összkormányhoz,177 20-ára 
pedig az  MKP pedagógus nagygyűlés hívot össze a Zeneakadémia nagytermébe, ahol a sátus-
rendezés követelésén kívül megbélyegezték a VKM-et mint a reakció fészkét, és valóban demokra-
tikus érzelmű miniszter kinevezését követelték.178 A Gazdasági Főtanács 1947. február 11-én kelt 
határozata alapján179 az 1947, április 1-jén kelt 4080/1947. M. E. sz. rendelet részleges sátusrende-
zés hajtot végre a XI., X. és IX. fzetési kategóriákban.

A harc következő szakaszát 1947. június 12-én nyitota meg az MKP PB határozata, amely sze-
rint augusztus 1-ig ki kellet harcolni a teljes körű sátusrendezés, a minimális pedagógusbérek 
felemelését, a tanyai pótlékot és több más kisebb követelés.180 A Szabad Népben ismertetet javas-
latokat Ortutay nyilatkozatban üdvözölte,181 Losonczy Géza pedig újabb interpellációval támasz-
tota alá.182 A minisztertanács 1947. augusztus 3-án fogadta el a PB határozatai alapján kidolgozot 
új pedagógus sátus. A tanítók átlagfzetése ennek alapján 243 forintról 412 forintra emelkedet, 
míg a kezdő fzetések 158 forintról 315 forintra nőtek.183

8. Az oktatás irányítása

Minisztériumi szint

A koalíciós években a közoktatás központi irányításának feltételeit nagymértékben meghatá-
rozta a miniszter pártállása,  politikai helyzete a pártharcok erőterében. Az Ideiglenes Nemzeti  

171. Uo. 685–687. o.

172. Horváth 1975. 208–209. o. Pedagógusok harca a megélhetésért. Köznevelés, 1946. május 15. 2–6. o.
173. A vallás- és közoktatásügyi miniszter harca a nevelőkért. Köznevelés, 1946. június 1. 1–2. o.

174. A közszolgálati alkalmazotak illetményrendezése. Köznevelés, 1946. június 15. 16. o.
175. Horváth 1975. 209. o.

176. Haladéktalanul rendezni kell a nevelők fzetését (M.  T.). Szabad Nép, 1946. november 24.  V. ö. A pedagógusok 
sátusrendezésének naptára. Szabad Nép, január 7.

177. NemzN 1945. IV. köt. 416. o. V. ö. Losonficzy Géza :::: A magyar pedagógusokért. Szabad Nép, 1946. december 1.

178. „A pedagógusok életszínvonalát három éven belül a háború előti fölé emeljük.” Szabad Nép, 1946. december 21.
179. A magyar nevelőkért. Az MKP pedagógus csoportjának kiadása. Szikra, Bp. 1947. 6. o.

180. Uo.
181. Losonficzy Géza :::: A magyar tanítókért. Szabad Nép, 1947. június 15., továbbá Szabad Nép, 1947. június 22.

182. NemzN 1945. VIII. köt. 91–94. o.
183. Horváth 1975. 211. o.
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Kormányban a vallás- és közoktatásügyi tárcát gróf Teleki Géza kapta meg, Gerő Ernő visszaemlé-
kezése szerint „Teleki Pál fa úgy jöt számításba, mint aki a németellenes harcot esetleg elősegít -
heti, hiszen az uralkodó osztály ismert tagja, és így személye a nemzeti összefogás megértéséhez, 
kialakulásához éppen e körökben járulhat hozzá”.184 Másreszt Teleki mindenekelőt azért let mi-
niszter, mert tagja volt a kormányzó által Moszkvába küldöt fegyverszüneti bizotságnak, így a 
kormányban a horthysa jogfolytonosságot képviselte. Politikailag tehát egyértelműen a színkép 
jobboldalán helyezkedet el, jó kapcsolatokat tartot fenn a katolikus egyházzal, és nagymértékben 
támaszkodot a VKM régi konzervatív apparátusára.185 Ez az apparátus már Debrecenben új ele-
mekkel egészült ki. Március 16-án nevezte ki a miniszterelnök államtitkárnak a szociáldemokrata 
Simon Lászlót, aki haladó gondolkodású személyeket vit a minisztériumba. A belső erőviszonyo-
kon azonban ez nem sokat változtatot.186 A személyi változások közül a parasztpárti Kovács Máté 
kinevezését kell még megemlíteni, aki Budapesen már a nevelési ügyosztály élén állt, és minde-
nekelőt a reform elvi kidolgozásában szerzet érdemeket. 1945-ben egyébként a minisztérium szu-
verenitása nem volt teljes, a Budapesi Nemzeti Bizotság különösen személyi kérdésekben korlá-
tozta hatáskörét legalábbis szeptemberig, amíg országos hatáskörű szervnek számítot,187 de isme-
retes, hogy az igazolási eljárások terén a későbbiekben is nagy szerepet játszot.

Telekinek már a kinevezése is a tárca presztízscsökkenését mutata, hiszen Klebelsberg, Hó-
man, Teleki Pál a kor első vonalába tartozó politikusok voltak, míg Teleki Géza egy politikai szere-
pét tekintve eleve jelentéktelen horthysa csoport exponenseként került a minisztérium élére.188 
Mindez csak növelte a VKM iránti bizalmatlanságot, amelynek részben további oka,  részben kö-
vetkezménye volt az ideológiaközvetítésben játszot szerepének csökkenése. Ez utóbbit a pártok,  
illetve a tömegszervezetek propaganda szervei vetek át. A VKM súlytalanodási folyamatát bete-
tőzte a szakoktatásnak a szakminisztériumok kezébe való átutalása 1945 második felében. (1945. 
június 27-én az FM átveszi a mezőgazdasági szakoktatási intézményeket: 4050/1945. M. E., július 
18-án a kereskedelmi és közoktatásügyi miniszter átveszi a kereskedelmi szakoktatási intézménye-
ket: 5140/1945. M. E., ugyanezen a napon az iparügyi miniszter is átveszi az ipari szakoktatási in-
tézményeket:  5800/1945.  M.  E.)  Fontos  körülmény,  hogy az  érintet minisztériumok vezetői  – 
Nagy Imre, Gerő Ernő, Bán Antal – a munkáspárti baloldal tekintélyes vezető egyéniségei voltak.

A VKM és az OKI később is kifejezésre jutata egyetemértését a szakoktatás irányításának át-
alakításával, Keresztury több kísérletet is tet – többek közöt egy új közoktatási törvény terveze-
tének kidolgozásával – a helyzet felülvizsgálására, 1946. február 13-án interpelláció is elhangzot a 
kérdésben. A fő érv ezekben a vitákban a nevelés egységének, az általános műveltség súlyának, a 
világnézeti nevelés biztosításának követelése volt.189 Csakhogy az ifúság demokratikus szellemű 
nevelését a baloldal ekkor sokkal inkább az ifúsági szervezetektől, a „reakciós” oktatásügyi igaz-
gatás elleni harccal várta.

1945 után a három érintet szakminisztérium kiépítete szakoktatási osztályait, és mindhárom 
területen létrehozták a gyakorlati igazgatás szolgáló országos szakoktatási főigazgatóságokat.190 
Az egyes miniszterek mellet az  OKT mintájára  kinevezet tagokból  álló tanácsadó tesületek: 
szakoktatási tanácsok létesültek.191

184. Korom 1981. 337. o.

185. Ráficz 1962. 44. és 49. o.
186. Uo. 50. o.

187. Uo. 53. o.
188. A kérdésről lásd Nagy P. 1987. 33–34. o.

189. Horváth 1975. 165. o.
190. Iparoktatási főigazgató: 3800/1946. M. E., kereskedelmi szakoktatási főigazgató: 2500/1946. M. E. mezőgazdasági 

szakoktatási főigazgató: 9990/1946. M. E.

191. Országos iparoktatási Tanács: 80/1946. M. E., Kereskedelmi Szakoktatási Tanács: 10 130/1945. M. E., Mezőgazda-
sági Szakoktatási Tanács: 5690/1945. M. E.
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A Tildy-kormány megalakulásakor a vallás- és közoktatásügyi tárcát jellemző módon a válasz-
tásokon legkevesebb szavazatot elnyert koalíciós párt, a Nemzeti Parasztpárt kapta meg. Rajta kí-
vül valószínűleg csak az SZDP érdeklődöt komolyan a tárca iránt, egy esetleges szocialisa kul-
tuszminiszter  azonban Esztergom számára  let volna  elfogadhatatlan,  és  ez  ekkor  még fontos 
szempont volt. Az NPP a kevéssé politikus alkatú Keresztury Dezsőt delegálta a minisztériumba. 
Keresztury minisztersége idején jelentősen előrehaladt az általános iskolai reform megvalósítása, a 
felnőtoktatás szervezetének kiépítése, az új tankönyvek megírása, a tandíjrendszer demokratikus 
reformja.192 A jeles irodalmár mégis hamar a baloldal támadásainak keresztüzébe került. A mun-
káspártok mindenekelőt azt veteték a szemére, hogy nem küzd kellő eréllyel az oktatásügy terü-
letén tapasztalható „reakciós törekvések” ellen. Losonczy Géza és Jusus Pál 1946. február 13-i in-
terpellációjára válaszolva a miniszter egyértelműen visszautasítota, hogy „a reakciósság általá-
nos, nem konkretizált vádjával komoly szakembereket jól betöltöt helyükről eltávolítsanak…”193 A 
munkáspártok ezzel szemben a VKM és a tanügyigazgatás radikális megtisztítását követelték, az 
SZDP ezen  túlmenően  a  konzervatív  nevelői  karral  szemben  is  határozot  fellépés sürgetet. 
Ugyanebbe a vonalba illeszkedik az MKP kampánya május-júniusban a katolikus iskolák kérdésé-
ben. Gyenes Antal május 8-i interpellációjában fasiszta provokációkra hivatkozot, melyeket kato-
likus iskolák diákjai követek el,194 a Szabad Nép pedig egyenesen katonai erődítményekként ábrá-
zolta az egyházi iskolákat.195 Ősszel az  MKP – nyíltan az egyházak korlátozása céljából – már a 
tankönyvkiadás állami monopóliumát követelte, egyben élesen bírálva Kereszturyt is az új tan-
könyvek lassú megjelenéséért.196 Az  MKP  véleményét az oktatás legfelső irányításáról tömören 
összegezte Rákosi Mátyás a párt III. kongresszusán: „A demokráficia még nem kezdte meg a közok-
tatás új, valóban népi alapokra való építését, sőt helyenként megállapítható, hogy egyben-másban a 
Horthy-rendszerhez képes is visszaesünk. Az iskolákban, különösen a középiskolákban a reakciós 
szellem, ha lehet még erőteljesebb, mint akkor volt, amikor Hóman vezete a kultuszminisztéri-
umot.”197 Hasonló tartalmú, de meg rendszeresebb és vehemensebb támadások érték Kereszturyt 
és a VKM-et az SZDP részéről is.198 A kialakult helyzet értelmezésekor fgyelembe kell venni, hogy 
a kormány egyetlen parasztpárti tagja az a Keresztury Dezső volt, aki ekkor politikailag az NPP 
Kovács Imre vezete jobboldalához közeledet, szolidaritás vállalva azzal a törekvéssel, amely a 
Parasztpártot leválasztani igyekezet az  MKP-ról.199 Az SZDP részéről másfelől fgyelembe kell 
venni a párt művelődéspolitikai ambícióit és az NPP-vel szembeni szinte hagyományosnak nevez-
hető politikai ellenszenvét.

A Keresztury körül kialakult bizalmatlanság végül a miniszter december 6-i lemondásához ve-
zetet, de 1947 márciusáig – megújuló baloldali támadások közepete – ideiglenesen továbbvite a 
minisztérium ügyeit. 1946 végén, 1947 elején a köztársaság ellenes összeesküvés leleplezése kap-
csán belpolitikai válság bontakozot ki az országban, amelynek következtében a Kisgazdapárton 
belül is megerősödtek a baloldal pozíciói. Ezzel is összefüggöt a határozotan baloldali és a kom-
munisákkal való együtműködésre kész Ortutay Gyula 1947. március 14-i kinevezése a kultusz-
tárca élére.

192. Póth 1985.b. 147. o.

193. Uo. 148. o.
194. NemzN 1945. I. köt. 988–993. o.

195. Vásárhelyi Miklós: Egyházi iskolák. Szabad Nép, 1946. május 26.
196. Drágák az iskolakönyvek, nem tudnak tanulni a dolgozók gyermekei (M.). Szabad Nép, 1946. október 9. Lásd 

még Pongráficz Zsuzsa :::: Tanuljon a diák, de miből? Szabad Nép, 1946. szeptember 8. Az állami tankönyv monopóli-
um követelése szerepelt az MKP III. kongresszusának határozatában is. A népi demokrácia útja. Szikra, Bp. 1946.  
333. o.

197. Uo. 74. o.
198. Molnár 1987. 14–15. o. és 22–23. o.

199. Balogh 1975. 339. o.
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Tanügyigazgatás szint

A tanügy területi igazgatásában kevés változás történt az adot periódusban. Teleki még 1945. 
január 19-én intézkedet arról, hogy a tankerületek területi beosztása és a főigazgatók hatásköre 
az 1935-ös és 1941-es tanügy igazgatási törvények és az ezek alapján kiadot rendeletek értelmé-
ben álljon vissza (56 000/1945. V. K. M. sz.). A VKM július 10-én tete közzé a Magyar Közlönyben, 
hogy a minisztérium megkezdte az ország egész területére kiterjedő működését, és a továbbiakban 
csak a VKM hivatalos szervei jogosultak közoktatásügyi kérdésekben intézkedni. Ez elsősorban a 
nemzeti bizotságoknak szólt, amelyeknek a miniszter ezúton mondot köszönetet korábbi munká-
jukért, kifejezve egyútal, hogy kívánalmaikat ezután is fgyelembe szándékozik venni.200 Ennek 
alapján állt helyre az iskolák felügyelete (az iskolalátogatás) is. Az alsó fokú oktatási intézményeket 
a tanfelügyelőnek alárendelt körzeti iskolafelügyelők, a középfokú iskolákat a főigazgatónak alá-
rendelt tanulmányi felügyelők látogaták és ellenőrizték.201 Ez a felügyeleti rendszer – és ezt az 
50-es  évek  fejleményeire  való  tekintetel  kell  leszögezni  –  mindkét  szinten  alapvetően  tan-
óra-centrikus volt, a tanórákon folyó oktató és nevelő munka ellenőrzésére koncentrált. A közép-
iskolák felügyelői voltaképpen szakfelügyelők voltak, kompetenciájuk meghatározot szaktárgyak 
ellenőrzésére terjedt ki.202

Új helyzet állt elő az általános iskola megvalósításával. Mint látuk, az első tanévben a régi isko-
lák keretei közöt szerveződöt meg az új iskolatípus, és így az általános iskolai osztályok ellenőr-
zése részben a főigazgatói hivatalokra, részben a tanfelügyelőségekre hárult. Ez a ketősség módo-
sult formában továbbélt az 1946/47. tanévtől is, amennyiben a már többször idézet 70 000-es ren-
delet az általános iskolákat közvetlen felügyelet szempontjából a tanfelügyelők hatáskörébe utalta. 
A tanfelügyelőségek azonban nem voltak berendezkedve a szakrendszerű oktatás szakszerű ellen-
őrzésére, márpedig az általános iskola színvonalának védelmében ez elengedhetetlennek látszot. 
A rendelet tehát a felső osztályokban „az egyes tantárgyak tanításának részletekbe menő ellenőr -
zését és irányítását” a főigazgatók által kinevezet tanulmányi felügyelők feladatává tete.203 Az új 
iskolatípus egységet hangsúlyozó általános iskolai ügyosztály érthetően elégedetlen volt ezzel a 
megoldással, és még 1947 júniusában is követelte a főigazgatók teljes kiszolgálását „a kötelező is-
kolai oktatás hatásköri területéről”.204

Gondnokságok és iskolaszékek

A tanügyigazgatás szervezetéhez hasonlóan a régi rendszer örökségeként élt tovább a népisko-
lák helyi igazgatásának sajátos módja is. Ezen iskolák közvetlen helyi hatósága ugyanis nem az 
igazgató, hanem állami népiskolák esetében a választot és kinevezet tagokból álló gondnokság,  
községi és felekezeti iskolák esetében pedig az iskolaszék volt. A felekezeti iskolák iskolaszéke ér-
telemszerűen biztosítota az egyházközség, gyakorlatilag pedig a plébános döntő befolyását az is-
kolák igazgatási ügyeire, ez azonban községi iskolák esetében sem volt ritkaság, hiszen az iskola-
szék elnöke ilyenkor is gyakran valamelyik felekezet lelkésze volt. Ezen az igazgatási metóduson 
először két meglehetősen sajátos fogalmazású rendelet változtatot. A 2290/1946.  M.  E. sz. kor-
mányrendelet és az azt követő 999/1946. V.  K.  M. sz. rendelet címük szerint az állami népiskolai 
gondnokságok 1946. április 1-jei hatállyal történő megszüntetéséről szóltak. Ezen rendeletek alap-
ján a gondnokságok hatásköre lényegében teljes egészében a népiskolák igazgatóira „mint elsőfo-
kú hatóságra”  szállt.  A döntés  lényegében beillet  az  1935-ben kezdődöt intézkedéssorozatba,  
amely az oktatásügyi igazgatás egyszerűsítését és centralizációját szolgálta. Ami a sajátos megfo-

200. Köznevelés, 1945. szeptember 1. 23. o.
201. Az 1935–36-ban kialakult felügyeleti rendszerről átekinthető képet ad Nagy P. 1986.

202. Mezei. 31. és 38–39.
203. Dokumentumok. 368–369. o.

204. Uo. 548. o.
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galmazás illeti, a rendeletek mélyen érinteték az iskolaszékek hatáskörét  is:  minden hatáskört, 
amelyet a gondnokságoktól az állami népiskolák igazgatói kaptak meg, a többi népiskola igazgató-
ja is megkapta az iskolaszékektől. Hogy félreértés ne legyen, a Köznevelés augusztus 1-jei száma 
közölte, hogy ezek a rendelkezések a községi és egyházi népiskolákra egyaránt vonatkoznak.205 Az 
iskolaszékek megszüntetéséről azonban – lévén, hogy azok az egyházi autonómia körébe tartoz-
tak – ekkor még nem volt szó, így azok egészen az iskolák államosításáig fennmaradtak, a tanítók-
kal szemben munkáltatói jogokat gyakoroltak, és felszámolásuk az egyik legfontosabb pedagógus-
követelés volt az államosítási kampány során, illetve azt megelőzően.

A szülők szervezése

Míg a 30-as években kialakult centralizált oktatásirányítási mechanizmus fő vonalaiban válto-
zatlanul fennmaradt, sőt bizonyos tekintetben a centralisztikus vonások erősödtek 1945 után, ad-
dig új színfoltot jelentet a szülők megélénkülő szervezése és bevonása az iskola életébe. Ebben a  
folyamatban élen járt a Szociáldemokrata Párt, illetve annak nevelői csoportja. „A szülői munka-
közösségek funkciója részben az volt, hogy társadalmi erőforrásokat vonjanak be az iskolák helyre-
állításába, részben Gárdosék egy olyan erőt szeretek volna mozgásba hozni, amely a reformpeda-
gógia  (munkaiskola)  eszméit  képviseli  a  konzervatív  tanügyi  apparátussal  és  pedagógusokkal 
szemben.206 Gárdos javaslatára (és vezetésével) alakítota meg a főváros közoktatási ügyosztálya a 
Szülői Munkaközösségek Központját.207 A VKM hivatalos lapja szerint 1946 végéig Budapes 292 
iskolájában, alakult meg a szülői munkaközösség, és ezek jelentős szociális és helyreállítási tevé-
kenységet fejtetek ki.208 Fontos tényezőt jelentet a szülök szervezésében az MKP irányítása alat 
álló Magyar Nők Demokratikus Szövetsége is, amely elsősorban a szülők demokratikus szellemű ne-
velését, az általános iskola népszerűsítését tekintete feladatának. Kezdeményezésére jöt létre he-
lyenként az általános iskolai beiskolázás segítő utcafelelős-hálózat.209

Nyilvánvaló másfelől, hogy a szülők szervezése nem merőben oktatásügyi kérdés volt az adot 
időszakban, hanem a politikai harc egyik formája, és a baloldal mellet már korán megjelent a szí-
nen a politikai paleta jobboldala is. Mindszenty rendszeres tiltakozásai az iskolareform egyes in-
tézkedései ellen már megmutaták, hogy a katolikus egyház kezdetől úgy érezte: a demokratikus 
átalakulás a közoktatás terén is veszélyezteti pozícióit. Ez magyarázza a Katolikus Szülők Szövetsé-
gének életre hívását, amelyről a püspöki kar 1945 végén hozot határozatot. 1946–47 folyamán az 
Acio Catholica keretében ténylegesen létre is jötek a szövetség szervezetei és nagy szerepet ját-
szotak az 1947 tavaszi és 1948 tavaszi egyházpolitikai küzdelmekben.210

Ami a szülői munkaközösségek kodifkációját illeti, ennek első lépése egy 1947. szeptember 11-
én kiadot minisztériumi utasítás volt, amelyet a nevelési ügyosztály (később főosztály) kezdemé-
nyezet, és amely ilyen néven pártfogó tesületek felállítását szorgalmazta az iskolák mellet. Ezek-
nek nemcsak a szülők voltak a tagjai, hanem a közigazgatás és a helyi politikai élet képviselői 
(pártok, tömegszervezetek vezetői sb.) is.211 1948. május 13-án kelt a 43 300/1948. V. K. M. sz. ren-
delet, amely minden iskolára nézve, kötelezően előírta az – immár kizárólag a szülőket tömörítő –  
szülői munkaközösségek megszervezését.

205. Köznevelés, 1946. augusztus 1. 23. o.
206. Komlósi 1965. 278–279. o. Molnár 1987. 31. o.

207. Uo.
208. Köznevelés, 1946. december 15. 10. o.

209. Komlósi 1965. 280–282. o.
210. Gergely 1977. 252. o.

211. Dokumentumok. 543. o.
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9. Az egyházpolitikai harc kiéleződése és az iskolák államosítása
1947 elejétől a politikai élet polarizálódásával párhuzamosan egyre inkább kiéleződöt a katolikus 
egyház és a baloldal közöti közoktatás-politikai vita is. A koalíció válságának megoldását szolgál-
ták az 1947. március 1-jén kezdődöt pártközi tárgyalások, amelyek úgy kapcsolódtak a közokta-
tás- és egyházpolitikai problematikához, hogy a március 4-i értekezlet három albizotságot küldöt 
ki „a felmerült problémák előzetes tanulmányozására”. A közoktatás ügyeivel foglalkozó albizot-
ságot Ortutay Gyula vezete.212 Az albizotság számos radikális, a közoktatás egységét, az állam, il-
letve a  VKM hatókörének kiterjesztését és az oktatás demokratizálását szolgáló javaslatot fogal-
mazot meg. Így többek közöt követelte a szakoktatás visszahelyezését a  VKM hatáskörébe, az 
egységes állami nevelőképzés, az ingyenes oktatás, tankönyv- és tanszerellátás, az iskolaszékek 
hatáskörét szolgáló már ismertetet rendelet maradéktalan végrehajtását és annak a jogi helyzet-
nek a megszüntetését, amelyben az egyházi adókat közadók módjára hajtják be. 213 Március 6-án 
azonban a pártközi értekezlet csak három pontban jutot megegyezésre,  mindhárom közvetlen 
egyházi érdekeket érintet, de az értekezleten egyik sem váltot ki vitát. A pártok megegyeztek,  
hogy „minden olyan nép- vagy általános iskola, ahol a 3–4. osztályokban az osztálytanítás, az 5–8.  
osztályokban pedig a szakosítot tanítás nincs  megvalósítva, az 1947/48. tanévtől (1947. július 1-
től) igazgatási tekintetben közvetlenül a vallás- és közoktatásügyi miniszter joghatósága alá tar-
tozzék”. It tehát lényegében a falusi kisiskolák államosításáról volt szó. Másodszor döntés szüle-
tet arról, hogy minden iskolában egységes tankönyveket kell bevezetni, „amelyek kiadása az ál -
lam feladata és kizárólagos joga”. Harmadszor mind a négy párt képviselője egyetértet abban is,  
hogy „az 1946: I. tc.-ben biztosítot lelkiismereti és vallásszabadság elveinek megfelelően, az isko-
lai vallásoktatás fakultatívvá kell tenni”.214 A határozatokat a pártok nyilvánosságra is hozták.215

A  tankönyvkiadás államosításának terve – összefüggésben a  széleskörű tankönyvrevízióval, 
amelynek során az addig használt állomány igen jelentős részét lecserélték, továbbá az általános 
iskola megszervezésével kapcsolatos új igényekkel – ekkor már úgyszólván a levegőben volt. A 
pedagógus-szakszervezet  és  Keresztury  miniszter  már  1946  nyarán javasolták  egy  állami  tan-
könyvkiadó megszervezését, ez azonban ekkor nem valósult meg, valószínűleg a Gazdasági Főta-
nács pénzügyi megfontolásai miat.216

A  tankönyvkiadás államosításának terve – összefüggésben a  széleskörű tankönyvrevízióval, 
amelynek során az addig használt állomány igen jelentős részét lecserélték, továbbá az általános 
iskola megszervezésével kapcsolatos új igényekkel – ekkor már úgyszólván a levegőben volt. A 
pedagógus-szakszervezet  és  Keresztury  miniszter  már  1946  nyarán javasolták  egy  állami  tan-
könyvkiadó megszervezését, ez azonban ekkor nem valósult meg, valószínűleg a Gazdasági Főta-
nács pénzügyi megfontolásai miat.217 1947. április második felében a VKM-ben már törvényterve-
zet is készült az állami tankönyv-monopólium bevezetéséről. A tervezet minden iskolatípusban a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter által kiadot tankönyveket tete volna kötelezővé, az egyetlen 
kivételt a hit- és erkölcsani tankönyvek képezték volna.218 Természetesen ez a törekvés is kivál-
tota az egyházak tiltakozását. Részletes történeti, jogi, lelkiismereti, sőt gazdasági érveléssel uta-
sítoták vissza a miniszter és a pártok kezdeményezését.219 Végül a baloldalnak ebben a kérdésben 

212. Balogh 1975. 394. o.
213. Dokumentumok. 576–577. o.

214. Az idézet szövegrészek a fenti helyről valók. A döntésről lásd PI Arfich. 274. f. 7. cs. 161. ő. e. Jegyzőkönyv párt-
közi értekezletről, 1947. március 6.

215. Lásd pl. A lelkiismereti szabadság nemcsak demokratikus, hanem haladó egyházi követelés is. Szabad Nép, 1947.  
március 23.

216. Az ügy részletes elemzésére lásd Balogh 1973.
217. Horváth 1975. 64–65. o.
218. Dokumentumok. 617. o.
219. Uo. 619–629. o.
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is átmenetileg vissza kellet vonulni, pontosabban kompromisszumos megoldás alakult ki. A tör-
vényjavaslat ugyan lekerült a napirendről, de a minisztertanács 1947. április 24-én elfogadta az ál-
lami tankönyvkiadás megszervezésére vonatkozó javaslatot.220 Ez a döntés azonban az egyházak 
autonómiáját nem érintete. Az 1947. június 13-án kelt 4340/1947. V. K. M. sz. rendelet úgy intéz-
kedet, hogy az 1947/48. tanévtől – az egyházi iskolák (!) és a hitankönyvek kivételével – csak a 
VKM kiadásában megjelent tankönyvek használhatók. Az új állami tankönyvek azonnali beveze-
tése így is emberfeleti munkát követelt a szerzőktől, az OKT tankönyvi bizotságától és a nyom-
dászoktól egyaránt.221

A kisiskolák közvetlen állami irányítása alá vonására ekkor nem történtek gyakorlati kísérle-
tek, és a VKM csak 1948 elején tért vissza a kérdésre. 1947 őszétől azonban a hatalom jellegében 
bekövetkező fordulat és a nemzetközi kommunisa mozgalom radikalizálódása újra – és minden 
eddiginél kiélezetebb formában – a felszínre dobta az állam és a katolikus egyház ellentéteit.222

A magyarországi vallásfelekezetek közti jogi egyenlőséget kodifkálta az 1947. december 26-án 
elfogadot 1947: XXXIII. törvénycikk, amely a katolikus egyház szempontjából azzal a súlyos kö-
vetkezménnyel járt, hogy megszüntete az egyházi adók állami adókkal történő együtes kezelését.  
A legnagyobb harc mégsem ekörül, hanem az iskolakérdésben bontakozot ki. A katolikus egyház 
demokrácia- és kommunisaellenes politikai tevékenysége, valamint az iskolareformot akadályozó 
magatartása egyaránt szükségessé teték, hogy ezen a téren radikális változások következzenek 
be. December 20-án egy Debrecenben tartot VKM-értekezlet olyan elvi megállapodásokra jutot, 
mint pl. egyházi főiskolák felállításának és fenntartásának tilalma (teológiai akadémiák kivételé-
vel), vagy hogy új iskolák felállításához az egyházak nem kapnak államsegélyt. Ugyanebben a hó-
napban Révai József a Zeneakadémián tartot előadásában leszögezte, hogy az  MKP álláspontja 
szerint a közoktatás állami feladat, a pedagógus-szakszervezet ugyanakkor tartot küldöt-közgyű-
lésén pedig két felszólalás is alkalmat adot a küldöteknek az  iskolák államosítása melleti de-
monsrációra.

1948 februárjában a VKM újra elővete a kisiskolák államosításának tervét, sőt azt összekötöte 
a községi iskolák centrális állami igazgatás alá vonásának elképzelésével. Ebben támogata a mi-
nisztert az MKP Köznevelési Bizotsága is, amely januárban jöt létre és a közoktatás különböző 
területein dolgozó kommunisák – határozatokat is hozó – koordinációs szerveként működöt. A 
kis-, törpe- vagy töredékiskolák államosítása mindenekelőt azért látszot praktikusnak, mert így 
lehetőség nyílt volna arra, amire eddig csak sikertelen kísérletek történtek a VKM részéről : ezen 
iskolák együtműködésére, illetve egyesítésére. Április 27-én a Köznevelési Bizotság már az ösz-
szes általános iskola államosításáról hozot határozatot, Rákosi viszont már április 21-én bizalma-
san úgy nyilatkozot, hogy az egyházzal való megegyezésől függetlenül rövid időn belül tető alá 
kell  hozni az egész közoktatás államosítását. Az állami iskoláztatás mint elvi követelés mellet 
egyébként minden koalíciós párt még áprilisban állás foglalt.

Május 9-én azután megjelent az MDP programnyilatkozatának tervezete, amely szintén tartal-
mazta ezt az elvi követelés, 15-én pedig Ortutay Gyula sajtófogadás tartot, és it bejelentete,  
hogy a kormány napirendre tűzi az iskolák államosítását. A miniszter egyben kijelentete, hogy az 
állam átvesz minden volt felekezeti pedagógus, és hogy a hitoktatás az államosítot iskolákban is 
kötelező marad. A sajtóbejelentés fordulópontot jelentet az államosítás előkészítésében, hiszen 
ezzel a kérdés az irodák és dolgozószobák homályából az utcára került. Míg eddig csak a pedagó-
gus-szakszervezet gyűlésein hangzot el it-ot az államosítás követelése és kaptak helyet ország-
szerte a felekezeti pedagógusok anyagi, szociális és szakmai sérelmei, az iskolaszékek anakronisz-
tikus  uralma,  május  közepétől  mindenfelé  nagy-  és  kisgyűlések,  törvényhatósági  bizotságok, 

220. Horváth 1975. 65. o.
221. Uo. 66. o. V. ö. PI Arfich. 283. f. 10. cs. 88. ő. e. Szalai Sándor levele György Jánosnak, 1947. június 21.

222. Az alábbiakban – a részletes hivatkozások mellőzésével – Balogh Margital közösen írot tanulmányunkat hasz-
nosítotam. Balogh M. – Knausz 1988. A terjedelmes szakirodalomból különösen támaszkodtunk Orbán 1962., Hor-
váth 1975. és Gergely 1985. munkáira.
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nemzeti bizotságok, taggyűlések ezrei követelték a teljes közoktatás államosítását. Ezzel párhuza-
mosan működésbe lépet az egyházak, különösen a katolikus egyház propagandagépezete is tilta-
kozó levelek és táviratok tömegével árasztva el az illetékes hatóságokat.

A hátérben eközben zajlotak a hivatalos és nem hivatalos tárgyalások az állam és az egyházak 
megbízotai közöt. E tárgyalások célja egy olyan megegyezés létrehozása volt, amelyben az egy-
házak elismerik a népi demokráciát, annak vívmányait, beleegyeznek az iskolák államosításába, az 
állam pedig biztosítja az egyházak szabad működését, őket meghatározot ideig államsegélyben 
részesíti, és az államosításkor néhány egyházi középiskolával kivételt tesz. A protesáns egyházak-
kal május második felében megkezdődtek a hivatalos tárgyalások, és június közepén a fentiek 
alapján létre is jöt az elvi megállapodás. A katolikus egyház azonban gyakorlatilag teljesíthetetlen 
feltételekhez, mindenekelőt az iskolaállamosítás napirendről való levételéhez kötöte egy hivata-
los találkozó puszta létrejötét is. Ezzel szemben Mindszenty több – a hívek előt felolvasandó – 
pásztorlevélben fejtete ki álláspontját az egyház iskolajogáról, és ítélte el a baloldal szekularizáci-
ós törekvéseit. Ez persze nem zárta ki a nem hivatalos vagy közvetet érintkezés a szemben álló  
felek közöt, amely azonban végül eredménytelennek bizonyult.

Az ország nyugalmát felborító, helyenként erőszakos cselekményektől sem mentes heves poli-
tikai harcnak és rendkívül feszült közhangulatnak csak az államosítási törvény mielőbbi elfogadá-
sa vethetet véget. A parlament június 16-án gyorsítot eljárásban tárgyalta a törvényjavaslatot, és  
a szavazatok döntő többségével elfogadta. Mindszenty az utolsó pillanatig hajthatatlan maradt, és  
ez jelezte, hogy állam és egyház viszonya még hosszú ideig jelentős szerepet fog játszani a közok-
tatás történetében is. [A hiányzó oldal pótlása Sáska Gézának köszönhető! – a szerk.]
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II. Radikális átszervezések az erőltetet növekedés jegyében 
(1948–1953)

1. Az államosítás végrehajtása

Az iskolák birtokbavétele

Az államosítot iskolák birtokbavételének első lépése az új iskolavezetők kinevezése volt.  A 
kormányzat arra törekedet, hogy lehetőleg a régi igazgatók a helyükön maradjanak részben az is-
kolai élet sabilitásának biztosítása véget, részben azért, mert több ezer új igazgató beállítására 
nem let volna mód. Többen azonban nem fogadták el kinevezésüket új főhatóságuktól. Egy az új 
tanév kezdetén kelt jelentés szerint 1163 általános iskolához kellet új igazgatót küldeni (legtöbb-
ször az adot iskola egy tanárát vagy tanítóját).223 Igaz, ebben a számban az is benne van, hogy sok 
egyházi népiskolának egyáltalán nem volt igazgatója, a vezetés közvetlenül az iskolaszék, illetve a 
plébános gyakorolta. Nagyobb gondot okozot a tanítók és tanárok állami szolgálatba való vétele. 
A katolikus szerzetes- és paptanároknak ugyanis egyházi főhatóságuk megtiltota, hogy hitan ta-
nításán kívül másfajta szolgálatot vállaljanak az állami iskolákban. Ez a körülmény súlyos döntés 
elé állítota ezeket a pedagógusokat. Nemcsak az egyházi fegyelem, hanem egész neveltetésük és 
világnézetük is azt követelte, hogy kövessék egyházi feleteseik utasítását. Ezt megnehezítete szá-
mukra a pedagógus hivatásudata éppúgy, mint a tanári egzisztencia féltése, de a végső döntés 
egyik sem tete kétségessé. Az államosítási törvény végrehajtásáról intézkedő június 26-án kelt 
8000/1948. V. K. M. sz. rendelet kimondta, hogy ha az átminősítés az alkalmazot július 10-ig nem 
fogadja el, akkor úgy tekintendő, hogy állásáról lemondot. A VKM külön fgyelmeztete a szerze-
tes- és paptanárokat a határidőre, a beérkezet válaszok azonban többnyire nemlegesek voltak.224 
A már idézet jelentés szerint az általános iskolák vonatkozásában 11 szerzetes tanár és tanító fo-
gadta el és 1220 utasítota vissza átminősítését. A pedagóguslétszám teljes csökkenését a korabeli  
sajtó 2100 főre becsülte.225 A pótlás kézenfekvő módja az állásalan vagy más pályán dolgozó pe-
dagógusok bevonása volt. A VKM mintegy 4000 ilyen tartalék pedagógussal számolt.226 Az általá-
nos iskolákba a Szabad Nép augusztus 25-i közlése szerint 1463 új tanítót neveztek ki, október 28-i  
közlése szerint már 2288-at. Ezt elősegítete a kormány 8250/1948. sz. rendelete, amely augusztus 
1-től  új  illetményrendszert  léptetet  életbe  a  közszolgálati  alkalmazotak  részére.  A  pedagó-
gus-szakszervezet  számításai  szerint  a  nevelők fzetése  augusztus  1-től  átlagosan az  előző évi 
120%-ára nőt, a korábbi 450 forintos átlagról 540 forintra.227 Míg azonban a kieső tanítókat ily mó-
don – úgy tűnik – sikerült pótolni, addig a szakos tanárokban már korábban is intenzíven jelentke-
ző hiányt tovább fokozta a konfiktus következtében föllépő kiesés.

Ami maguknak az iskolaépületeknek és a tanulóothonoknak a birtokbavételét illeti, ez már a tör-
vény elfogadását követő napon megkezdődöt, és sok helyen rövid időn belül rendben le is zajlot. 
Esetenként azonban hosszú ideig elhúzódhatot az eljárás. Ennek az az oka, hogy az állam által át-
vet épületek sokszor egybe voltak építve kifejezeten egyházi célokat szolgáló, és így az államosí-
tási törvény hatálya alá nem tartozó épületekkel, épületrészekkel. Így például a katolikus diákot-

223. PI Arfich.  276.  f.  68.  cs.  4.  ő.  e.  Feljegyzés az államosítot általános iskolák és  tanulóothonok helyzetéről  az  
1948/49. iskolai év kezdetén.

224. UMKL I-1-g. 164 728/1948. A miniszter levele a volt felekezeti tanító-, tanítónő és óvónőképző intézeteknél mű-
ködő szerzetes és paptanárokhoz (1948. június 26.) és az arra érkezet válaszok.

225. Kende Péter :::: Ez sem sikerült Mindszentynek. Szabad Nép, 1948. augusztus 15.
226. Uo.

227. Béki Ernő :::: köznevelésünk eredményei. Embernevelés, 1949. 5. 199. o.
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honok nem egyszer rendházakkal egy épületben voltak elhelyezve, közös volt a konyha sb.228 Vi-
tára adhatak okot az iskolákhoz (illetve az egyházközséghez) tartozó földterületek, gyakorlóker-
tek is. A protesáns egyházak esetében ilyenkor a hivatalos megállapodásban létrehozot vegyes 
bizotság vizsgálta meg a helyzetet, a katolikus iskolák esetben azonban – mivel ot nem jöt létre  
megegyezés – ezeknek a kérdéseknek a megoldása is 1950 utánra maradt.229

Az  államosítás  új  helyzetet  jelentet a  megrongálódot  iskolaépületek helyreállítása terén is. 
Nem mintha a pénzügyi lehetőségek általában növekedtek volna, de bizonyítani kellet, hogy az  
iskolák államosítása valóban az oktatás feltételeinek javulásával jár. A gond azonban éppen az  
volt, hogy az állam által biztosítot anyagi források (a Gazdasági Főtanács 6 millió forintot szava-
zot meg erre a célra)230 nem voltak elégségesek látványos eredmények felmutatásához. Az MDP 
Szervező Bizotsága július 9-én hozot határozatot önkéntes társadalmi mozgalom életre hívásáról 
az iskolák helyreállításának előmozdítására. A mozgalom – amely később a „Dolgozók az iskolá-
ért” nevet kapta – lényege az volt, hogy egy-egy intézmény, üzem, szervezet sb. elvállalta egy-
egy iskola patronálását. Ennek formája részben munkaóra-felajánlás, részben falujáró munka volt, 
részben maguk a falusiak vetek részt saját iskolájuk rendbe hozásában.231 A mozgalom politikai 
célkitűzései közé tartozot az MDP falusi befolyásának növelése annál is inkább, mert az államosí -
tás körüli harcok éppen az iskolakérdésben megtépázni látszotak a párt és a parasztok kapcsola-
tát. Csakhogy az akció éppen a falusi lakosság mozgósítása terén járt a leggyengébb eredménnyel.  
„Amikor  államosítoták az  iskolákat,  fűt-fát  ígértek,  és  mos a néppel  akarják felépítetni!”  – 
mondták egy szeptemberi jelentés szerint az egyik falu „kulákjai”.232 Szeptemberig – ha hihetünk a 
jelentéseknek – 3000 iskola helyreállítása történt meg, döntően társadalmi erőforrásokból. A taní-
tás megkezdése után azonban már az iskolai felszerelés pótlása vált sürgető feladatá. Ebben az ér-
telemben hirdeték meg októberben a mozgalom új szakaszát, nem mulasztva el hozzátenni, hogy 
a városi munkásság után mos már a parasztságon a sor.233 Ekkorra azonban a kampány elcsitult, 
elveszítete országos politikai jellegét, és beleolvadt a szülői munkaközösségek mindennapi iskola-
segítő tevékenységébe.

Az iskolák államosítása ugyanis azt is lehetővé tete, hogy az eddig csak szórványosan létrejö-
vő  szülői munkaközösségeket részben országszerte megszervezzék, részben egységes szerkezetbe 
foglalják. Igaz, jogszabály intézkedet róla, hogy még az 1947/48. tanévben mindenüt alakuljanak 
meg a szülők közösségei, míg azonban Budapesen már évek óta jelentős eredményekről számol-
hatot be a mozgalom, addig vidéken szinte sehol sem jötek létre alapsejtjei. 234 Végül augusztus 
utolsó napjaiban alakultak meg formálisan, megtartva egyben az első szülői értekezleteket is.235 A 
mozgalom politikai jelentősége abban állot, hogy a párt alkalmasnak tartota az államosítás kö-
vetkeztében helyenként kialakult ellenséges hangulat feloldására, és ezen túlmenően a szülők, te-
hát az egész helyi társadalompolitikai nevelésére is. Ebben a koncepcióban a munkaközösségek 
transzmissziós szíjként szolgáltak volna, amely tömegbázis teremt a párt iskolapolitikája számára,  
sőt olyan megfogalmazás is születet, amely egyenesen a hatósági rendeletek népszerűsítését várta 
el a mozgalomtól.236 A vezetés kétségkívül felismerte azt is, hogy a kiélezet ideológiai harcban 

228. PI Arfich. 276. f. 68. cs. 4. ő. e. Feljegyzés az államosítot általános iskolák…
229. PI Arfich. 276. f. 68. cs. 4. ő. e. Az államosítási törvény végrehajtásával kapcsolatos intézkedések. Előterjesztés a 

Köznevelési Bizotság 1948. június 22-i ülésére.

230. Szabad Nép, 1948. június 25.
231. PI Arfich. 276. f. 55. cs. 7. ő. e. Javaslat iskolapatronálási mozgalom megszervezésére.

232. PI Arfich. 276. f. 55. cs. 22. ő. e. Kiegészítő jelentés a „Dolgozók az iskoláért” mozgalom munkájáról.
233. A „Dolgozók az iskoláért” mozgalom Országos Intéző Bizotságának újabb felhívása a társadalomhoz. Pedagógus 

Értesítő, 1948. október 15.

234. PI Arfich. 276. f. 68. cs. 4. ő. e. A szülői munkaközösségi munka átszervezése (Előterjesztés a Köznevelési bizotság 
1948. szeptember 28-i ülésére).

235. A szülők ügye. (K. P.) Szabad Nép, 1948. augusztus 31.

236. PI Arfich. 276. f. 68. cs. 4. ő. e. A szülői munkaközösségek (1948. szeptember 6.)
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szükség van az egyház falusi befolyásának hatékony ellensúlyozására, és erre ekkor az immár ki-
zárólagosan állami irányítás alat álló iskolahálózatot tartota alkalmasnak. Ehhez azonban arra  
volt szükség, hogy az iskola feladata ne merüljön ki a gyermekek okításában, hanem a templom 
helyet váljék a falu szellemi központjává.237 Erre a törekvésre utal az első szülői  értekezletek 
rendkívül centralizált megszervezése is. Lebonyolításukban a KV szervezési osztálya közvetlenül 
részt vet, a szónokok számára központi sillabusz készült, és az értekezletek lefolyásáról a párt je-
lentés kért.238 Már korán felmerült a szülői munkaközösségi munka országos irányításának szük-
ségessége is. Egy szeptember elején készült tervezet még valamiféle tömegszervezet megalakítását  
javasolta,  amelynek országos,  városi,  kerületi,  községi vezetőségei lennének,239 a  hónap végére 
azonban már megszületet a Köznevelési Bizotság döntése a hivatali megoldásról. Ennek értelmé-
ben a VKM-ben alakult meg egy ügyosztály a szülői munkaközösségek munkájának egységes irá-
nyítására.240

Megállapodás az egyházakkal és a kivételezet iskolák

Jóllehet a protesáns egyházak vezetőivel már az államosítási törvény megszavazása előt létre-
jöt az elvi megállapodás, még jó néhány kérdés várt tisztázásra. A református zsinat június 14-én 
hagyta jóvá a korábbi tárgyalásokat,241 az evangélikus egyház részéről azonban szeptemberig vá-
ratot magára a legfelsőbb szintű beleegyezés és ez is akadályozta a vitás kérdések gyors tisztázá-
sát. Ez utóbbiak közül it csak a kivételezet iskolák ügyét idézzük fel röviden. Ortutay Gyula már 
az államosítás legelső bejelentésekor, tehát május 15-én leszögezte, hogy a kormány néhány nagy 
történelmi múltú egyházi iskolát mentesíteni akar az államosítás alól. Ez a koncesszió nyilvánva-
lóan középiskolákra vonatkozot, a református egyház zsinati határozata azonban igényt tartot a 
mentesítendő középiskolákhoz kapcsolódó általános iskolákra is. Az MDP Köznevelési Bizotsága 
június 22-én vitata a kérdés, és összefoglalta a reformátusoknak adandó elutasító válasz melleti 
érveket. Eszerint általános iskoláknak nincs és nem is lehet jelentős történelmi múltjuk, és ez a  
körülmény a mentesítési igényeket mintegy jogilag teszi tárgytalanná. Ennél fontosabbnak látszik 
azonban, hogy az általános iskolával egybeépítet gimnázium mint olyan volt elfogadhatatlan a 
kultúrpolitika irányítói számára. Az általános iskolák ugyanis a korabeli felfogás szerint per def-
nitio nem egyformák, egységes képzés adnak, és döntő fontosságú a körzeti beiskolázás elve. Az 
egyházi iskolák teljes vertikumának kiépítése pedig ráadásul az egyház különállását fokozná, hi-
szen így a lelkészek és más egyházi alkalmazotak külön nevelése már kora gyermekkorban meg-
kezdődhetne.242 A kormány július 2-án hivatalosan is úgy döntöt, hogy általános iskolának men-
tesítés nem adható.243

Ami a református középiskolákat illeti, augusztus és szeptember folyamán a kormány még vi-
tata, hogy a hozzájuk tartozó szakképző intézetek mente sülhetnek-e, végül elutasító állásfoglalás 
születet.244 Az egyezmény végleges szövegét 1948. szeptember 24-én fogadta el a kormány. Esze-
rint mentesültek az államosítás alól a sárospataki kollégium, a debreceni kollégium, a  debreceni 
Dóczi leánynevelő intézet és a pápai kollégium szervezetébe tartozó iskolák, valamint a budapesi  
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238. PI Arfich. 276. f. 89. cs. 23. ő. e.
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240. PI Arfich. 276. f. 68. cs. 4. ő. e. A szülői munkaközösségi munka átszervezése (Előterjesztés a Köznevelési Bizotság 
1948. szeptember 28-i ülésére).
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Lónyai utcai gimnázium és a budapesi Baár–Madas leánygimnázium.245 Ortutay augusztus 19-én 
a mentesítendő evangélikus gimnáziumokra is előterjesztés tet, Rákosi azonban indulatosan uta-
sítota vissza, hogy a demokrácia melleti zsinati állásfoglalás előt evangélikus iskolákkal is kivé-
telt tegyenek. A zsinat ugyan csak december 8-án ült össze,246 de szeptember 24-én a kormány el-
fogadta az evangélikus, unitárius és izraelita egyházakkal kötöt egyezmények szövegét is. Ezek 
szerint mentesült az államosítás alóla budapesi Vilma királyné úti evangélikus gimnázium és a  
budapesi Deák téri evangélikus leánygimnázium, valamint a budapesi Szent Domokos utcai izra-
elita gimnázium és leánygimnázium.247

Nehezebben haladt előre a katolikus egyházzal való megegyezés ügye. A szerzetesek tanításól 
való eltiltása nemcsak az államot érintete érzékenyen, hanem magukat a szerzeteseket, és közvet -
ve az egyházat is, hiszen e férfak és nők számára megfelelő tevékenységről és jövedelemről kellet 
gondoskodnia. Ennek a körülménynek nyilván jelentős szerepe volt abban, hogy kevéssel az álla-
mosítási törvény elfogadása után az egyház meg egy kísérletet tet arra, hogy a kecskét is jóllakas-
sa, de a káposztát is megtartsa. Ortutay július 2-án tájékoztata a kormányt arról, hogy a szerze -
tesrendek és a püspöki kar megbízásából négytagú küldötség kerese fel, hogy az iskolakérdésről,  
nevezetesen a mentesítendő iskolákról tárgyaljon – anélkül, hogy az általános megegyezésre haj -
landóságot mutatot volna. A minisztertanács úgy foglalt állás, hogy csak olyan tárgyalásról lehet 
szó, amelyen az összes függő kérdéseket sorra veszik, és azok közül nem szakítják ki az államosí-
tot iskolák ügyét.248 A jelek szerint ezen a ponton a tárgyalások újra megszakadtak, ami – ismer-
ve Mindszentynek az irracionalitásig hajthatatlan álláspontját – a legkevésbé sem meglepő.

A tanító szerzetesek nehéz helyzetének legelterjedtebb megoldása az volt, hogy mind a férf 
szerzeteseket, mind az apácákat az egyházközségek szervezetébe osztoták be, ahol a lakosság, kü-
lönösen  az  ifúság  hitbuzgalmi  szervezésével,  az  egyházi  sajtó  terjesztésével  sb.  foglalkoztak. 
Mindez az adot helyzetben automatikusan politikai színezetet nyert, és elkerülhetetlenül hozzájá-
rult a hangulat feszültebbé tételéhez.249 Ennek ellenére tény, hogy az egyházpolitikai harc ezután 
következő szakaszában már nem az iskolakérdés játszota a főszerepet, így e harc fő állomásait – 
Mindszenty 1948. december 26-i letartóztatását, majd elítélését, az alkotmányra teendő papi eskü 
kérdését 1949 végén, illetve egyház és állam alkotmányban biztosítot szétválasztását, az MDP KV 
1950. június 1-ji határozatát a klerikális reakció elleni harcról és a párt által intenzíven támogatot 
papi békemozgalom megindulását – ehelyüt nem is szükséges részletesen ismertetni.250

Végül részben az alulról – a hívek és az alsópapság egy része felől – a püspöki karra nehezedő  
nyomás, részben a kormány megújuló támadásai, különösen a szerzetesrendek felszámolására irá-
nyuló kifejezet szándéka a tárgyalóasztal mellé ülteték a főpapokat. Az 1950. augusztus 30-án 
aláír: megállapodás 6 fú- és 2 leányiskola visszaadásához járult hozzá. Ezeket az 1950. szeptember  
7-én a VKM és a katolikus egyház képviselői által aláírt újabb szerződés konkretizálta. Két iskolát  
kaptak a bencések (Pannonhalmán és Győröt), ketőt a piarisák (Kecskeméten és Budapesen), 
ketőt a ferencesek (Esztergomban és Szentendrén), és ugyancsak ketőt a szegedi iskolanővérek 
(Budapesen és Debrecenben). Az iskolákhoz kapcsolódóan hat kollégium került átadásra.251

A kivételezet egyházi iskolák meglehetősen sajátos helyzetbe kerültek a szigorúan centralizált 
állami irányítás viszonyai közöt. Az iskolák tanulmányi autonómiája nagyon korlátozot volt. Ve-
zetőik kénytelenek voltak tudomásul venni, hogy az állami felügyelet rendszere az egyházi iskolák 
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ellenőrzésére is kiterjedt. Egy 1951-ben kelt minisztériumi jelentés – ha némi fanyalgással is, de – 
elismerő megjegyzéseket is tet a felekezeti iskolák munkájára. „A külsőleges fegyelem szilárd” – 
szögezte le, és ez igen fontos megállapítás volt abban az időszakban, amikor a közoktatásról szóló 
írások az iskolai fegyelmezetlenségről szóló panaszáradatal voltak tele. A látogatások nem min-
denben igazolják azt a hiedelmet – állapítota meg a jelentés-, hogy a tanítás színvonala kitűnő 
ezekben az iskolákban, de jó tanulmányi munkát konsatált Kecskeméten és Győröt, valamint a 
budapesi piarisáknál, reformátusoknál és izraelitáknál.252 Érdekes, hogy a hitoktatás fakultativi-
tásának (amely az 1949/50. tanévtől kezdve volt érvényben – a kérdésre még visszatérünk) az egy-
házi iskolákban is volt jelentősége. „Az evangélikus fúgimnázium tanulóinak 30%-a, az izraelita 
gimnáziumok tanulóinak 50%-a nem jár hitanra” – olvashatjuk ugyanabban a jelentésben. Talán 
még meglepőbb, hogy az előterjesztés az evangélikus és izraelita gimnáziumok jól működő DISZ-
szervezeteiről is beszámolt. Ellentmondásosak voltak az iskolákkal szemben támasztot világnézeti 
követelmények. A kormányzat egyfelől természetesen tudomásul vete ezen iskolák hitvallásos 
jellegét, másfelől azonban megkövetelte a világnézeti tárgyak, pl. a történelem marxisa felfogás-
ban való tanítását, és a felügyelők gyakran sérelmesnek, sőt leleplezőnek találták, ha a tanulók fe-
leletükbe ilyen kifejezéseket szőtek: „A marxisák azt tanítják, hogy…”253

Az egyházi gimnáziumok legnagyobb problémája alighanem a növendékek továbbtanulásának 
megnehezítése volt. Az elv úgy hangzot, hogy a megyei tanácsok oktatási osztályai „a helyi vi-
szonyok mérlegelésével az arra érdemes munkás- és parasztszármazású tanulok közül néhányat 
továbbtanulásra javasolhatnak”. Ennek helyi értelmezésében azonban jelentős eltérések mutatkoz-
tak, a fővárosi tanács például a református gimnáziumban végző tanulók 10-12%-át javasolta to-
vábbtanulásra az 1951/52. tanévre, míg a Veszprém megyei tanács a pápai református gimnázium 
45 végzőse közül csupán 3-at.254 Feltehető, hogy az anyagi nehézségek, mellet ez a perspektívát-
lanság is hozzájárult ahhoz, hogy 1952-ben megszűntek (illetve állami kézbe kerültek) a reformá-
tus egyház pápai, sárospataki és budapesi iskolái.255 Ugyancsak megszűnt az evangélikus egyház 
két budapesi középiskolája.

2. A tananyag átépítése

A tananyagkészítés átalakulása és a marxisa fordulat

Az egységes állami közoktatás megteremtése lehetővé tete a közoktatás ideológiai egységesíté-
sét is. A szocialisa átörés időszakában ez egyértelműen a marxizmus ofenzíváját jelentete, en-
nek az ofenzívának a módja azonban még korántsem volt tisztázot és eleve eldöntöt 1948 nya -
rán. Az iskolák államosítása mindenesetre programadási kényszert is jelentet: tisztázni kellet az 
állami oktatás tartalmi alapelveit és a további reformok (elsősorban a középiskolai reform) fő irá-
nyait. Az Országos Köznevelési Tanács azonban – amely funkciója szerint elsősorban volt felelős a 
fenti feladatok elvégzéséért, és amely, mint látuk, folytatot is ilyen irányú tevékenységet – ek-
korra már elmaradt az ideológiai élet radikalizálódása mögöt, és legalábbis alapos átszervezése 
volt napirenden.256 A kérdés tehát úgy is felmerült, hogy milyen intézményi keretek közöt kell le-
bonyolítani a közoktatás tartalmi megújítását.

Válaszkísérletnek is tekinthető erre a kérdésre a IV. Egyetemes Nevelésügyi Kongresszus tün-
döklése és bukása 1948 nyarán. A pedagógus-szakszervezet által összehívot kongresszus azt vál -
lalta volna, hogy a pedagógusok széles tömegeinek bevonásával kidolgozza a népi demokrácia 
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közoktatásának (a műveltség demokratizálásának és a demokráciára nevelésnek – ahogy Trencsé-
nyi-Waldapfel  Imre a kongresszus köszöntő cikkében megfogalmazta)257 alapvető feladatait.  A 
szakszervezet kezdeményezését különösen aktuálissá tete, hogy a felszabadulás óta eltelt három 
évben ehhez hasonló próbálkozás a pedagógusok mozgósítására, kezdeményezéseik hasznosításá-
ra nem történt. A kongresszusnyitó ülése július 20-án (pontosan az 1848-as tanügyi kongresszus  
centenáriumán) zajlot le, ez azonban csak arra szolgált volna, hogy ünnepélyesen megkezdjen 
egy hosszú folyamatot.258 A terv az volt, hogy 19 szakosztály alakul, amelyek átfogják a közokta-
tás egész területét a gyógypedagógiától a szakoktatás valamennyi ágán keresztül az iskolán kívüli 
nevelésig. A szakosztályok kollektív munkával kidolgozták volna a demokratikus köznevelés irá-
nyait és 1949 nyarán a kongresszus záróülésén vitaták volna meg az eredményeket és határozato-
kat.259 Az egyes szakosztályok meg is alakultak és a Pedagógus Értesítő folyamatosan közölte az 
elkészült „munkaterveket”. Ezek azonban inkább csak tartalomjegyzékek voltak, az adot kérdés-
kör főbb problémáinak gyűjteményei. Nem tudni, folyt-e egyáltalán tényleges munka a szakosztá-
lyokban. A kongresszus csendben „elfelejtődöt”, a záróülés soha nem hívták össze.

Az iskolák államosítását megelőző politikai harcokban jelentős szerepet játszot a pedagógusok, 
különösen a felekezeti pedagógusok tömegmozgalma, a kongresszus gondolata nyilván ennek a 
tömegmozgalomnak a sodrában születet és a pedagógusok átmenetileg megnövekedet politikai 
súlyát tükrözte. Az MDP politikájában azonban ekkorra – nemzetközi hatásoktól, így a Tájékozta-
tó Iroda 1948. június 29-i határozatától nem függetlenül – felerősödöt az osztályharc-éleződési te -
óriával igazolt bizalmatlanság, a kompromisszumok elutasítása és a pártvezető szerepének dogma-
tikus érvényesítése. Ez az iskolák vonatkozásában, mint a gyors és felülről diktált tantervi reform 
igénye jelent meg, amely a tananyagnak a polgári nézetektől való maradéktalan megtisztítását kö-
vetelte. Az MDP Köznevelési Bizotsága 1948. július 2-án tárgyalta – Mérei Ferenc előterjesztésé-
ben – az Országos Köznevelési Tanács átszervezéséről szóló előterjesztés. „A Tanács szervezeté-
nek és összetételének megváltoztatására azért van szükség – olvashatjuk az anyagban –, mert az 
elkövetkező reformok során a Tanács könnyen válhat ha nem is az ellenállás, de legalábbis a habo-
zás és a taktikázás magvává.” A javaslat személyi és szervezeti változásokat helyezet kilátásba,260 
a Köznevelési Bizotság azonban úgy foglalt állás, hogy nem kell megcsinálni az OKT reformját, 
hanem az olvadjon bele a szervezés alat álló Országos Nevelésudományi Intézetbe.261

Az ONI létesítését kimondó kormányrendelet (11 150/1948.) október 15-én születet meg, egy-
idejűleg a 11 160/1948, Korm. sz. rendelet „ideiglenesen szüneteltete” az Országos Köznevelési Ta-
nács működését. (Valójában az  OKT felszámolása végérvényes volt, jóllehet tisztségviselői közül 
többen valóban „beolvadtak” az ONI-ba.) Az új intézet főigazgatója Mérei Ferenc let és feladata 
eredetileg hármas volt: az új, marxisa szemléletű nevelésudomány kidolgozása, a pedagógiai va-
lóság satisztikai-szociológiai feltárása és az új tantervek, tankönyvek elkészítése.262 Az újabb tan-
anyag-revízió – amely végül az ONI legfontosabb tevékenysége let – egyrészt az általános iskolai 
tanterv gyermekközpontú vonásainak felszámolásával, másrészt a természetudományos tárgyak 
súlyának növelésével függöt össze, ezekre a kérdésekre még visszatérünk. 1948 második felétől 
azonban az oktatás tartalmi átalakításának legfontosabb kérdése egyrészt a szocializmus melleti  
egyértelmű politikai állásfoglalás, másrészt a marxisa-leninisa szemlélet érvényesítése let. Az 
előbbi kérdésben Szávai Nándor, a VKM államtitkára már 1948 decemberében világosan fogalma-
zot: „Aki ugyanis nem foglal határozotan állás a szoficializmus felé haladó népi demokráficia mellet 
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– mondota a pedagógus-szakszervezet  III.  küldötközgyűlésén –,  az a demokráficia ellensége”.263 
Több helyen megfogalmazód ot, hogy gyakran essék szó az iskolában az aktuális politikai kérdé-
sekről, a tervgazdálkodásról, a politikai fordulatról, a mezőgazdaság kollektivizálásáról sb. Esze-
rint már az elsősöknek beszélni kell az ötéves tervről, a munkások hősiességéről. Közel kell vinni 
a gyerekekhez Lenin, Sztálin, Rákosi Mátyás személyét – elsősorban róluk szóló „igaz történetek-
kel”.264

Míg 1943 végén még olyan vélemények is megfogalmazódhatak, hogy a pedagógusársadalom 
egészétől nem várhatjuk el a marxisa szellemiséget,265 az 1949 februárjában beindult „Nevelj job-
ban!” mozgalom egyik fő célkitűzése éppen a nevelés marxisa jellegéért folytatot harc volt. Cél-
ként fogalmazódot még meg a harcos hazaszeretetre és internacionalizmusra való nevelés, vala-
mint a Szovjetunió alaposabb megismerése.266 Ami a pedagógusokat illeti, gyors világnézeti átö-
résre reálisan nem lehetet számítani,  a  tantervek és tankönyvek terén azonban ez az átörés  
megvalósíthatónak látszot. A tankönyv-készítés mechanizmusa ekkor a következő volt. A minisz-
térium meghatározta, hogy milyen típusú tankönyvekre és hány példányban van szükség, majd 
jóváhagyta az elkészült tankönyveket. A könyvek megírása, illetve megíratása és ezzel párhuza-
mosan a részletes tantervek kidolgozása (ill. a régiek felülvizsgálata) az Országos Nevelésudomá-
nyi Intézet feladata volt, it tehát a szakmai, politikai és pedagógiai követelmények integrálásának 
kellet zajlania. A kinyomtatásról és terjesztésről a Tankönyvkiadó Nemzeti Vállalat gondosko-
dot. A tankönyvek elkészítésében – elsősorban politikai-ideológiai lektorálásukban – közvetlenül 
részt vet az MDP oktatási osztálya.267 1948–49 fordulóján még úgy tűnt, hogy az általános iskola 
tankönyvei közül csak az ideológiailag (pl. földrajz) vagy pedagógiai felfogását tekintve (pl. bioló-
gia) legproblematikusabbakat kell kicserélni, középiskolai vonatkozásban pedig egyelőre elég az I. 
osztályos sorozat elkészítése.268 Áprilisra azonban kiderült, hogy az általános iskolai revízió sokkal 
átfogóbb lesz a tervezetnél, és a középiskola felsőbb osztályainak tankönyveit is ki kell adni az  
1949/50. tanév kezdetére.269 Októberre 31 új tankönyv és 25 jelentékeny átdolgozás készült el.270

1949 végére, 1950 elejére a közoktatás irányításában is – akárcsak a társadalmi élet más terüle -
tein – újabb egyszerűsítő, gyorsító és centralizáló tendenciák erősödtek meg. A közoktatás terüle -
tén ezek szorosan kapcsolódtak az új típusú középiskolák első (1949/50-es) évének bizonyos ked-
vezőtlen tapasztalataihoz, amelyekről a 4. fejezetben részletesen lesz szó. Az 1950. március 29-én 
kelt „KV-határozat” (a Központi Vezetőség valójában nem tárgyalta a dokumentumot)  a VKM-et 
ellenséges befolyás alat álló intézményként mutata be, ahol az ellenséges tevékenység egyik góca 
éppen az Országos Nevelésudományi Intézet volt.271 Az  ONI bűnbakként való beállítása, majd 
megszüntetése 1950. április 29-én (122/1950. M. T. sz. rendelet) azt mutatja, hogy az új követelmé-
nyekhez képes már lassúnak bizonyult az ONI mégoly feszítet tankönyv-kibocsátó tevékenysége 
is. Az általános iskolai tananyag-revízió vontatotnak és következetlennek minősült, a középisko-
lai tankönyvek pedig már csak azért sem lehetek megfelelőek, mert az 1950/51. tanévben újabb 
középiskolai (technikumi) reform vete kezdetét, amely lényegesen más típusú könyveket köve-
telt. A határozat szerint az ONI egyben a „burzsoá pedagógia melegágya” is volt, és ez nem megle-
pő, hiszen a legfőbb lassító tényezőt éppen az intézet pedagógiai jellege jelentette:  az, hogy az 

263. Szávai Nándor felszólalása a pedagógus-szakszervezet küldötközgyűlésén. Pedagógus Értesítő, 1948. december 
15. 12. o.

264. Hollósi Magda :::: A hazafas nevelés jelentősége az első osztályban. Köznevelés, 1949. 21. sz.

265. Faragó László :::: Iskolaállamosítás és valláserkölcsi nevelés. Köznevelés, 1948. december 15. 616. o.
266. Nevelj jobban! Felhívás a nevelőkhöz. Köznevelés, 1949. február 15. 57–59. o.

267. UMKL Koll. 1949. augusztus 10. Az 1949/50-es tanévre szóló tankönyvek kiadása.
268. UMKL ONI. 1. dob. Az ONI helyzete és munkaterve. Jelentés a Köznevelési Bizotságnak.

269. Uo. Jegyzőkönyv az ONI igazgató tanácsának 1949. április 22-i üléséről.
270. Uo. Az ONI munkaterve 1949. szeptember 1. 1950. augusztus 15.

271. Nehéz esztendők. 231–235. o.
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ONI szakemberei a szakmai, politikai és pedagógiai szempontok összeegyeztetésére  törekedtek. 
Az intézet kiiktatása a tankönyvkészítés folyamatából tehát közvetlenebbé tete a tananyag fölöti 
hivatali kontrollt, és szükségszerűen járt együt a nevelésudomány revíziójával.

„Olyan ütemben, amennyire csak gyakorlatilag megvalósítható – a tankönyvek, tanterv és tan-
anyag sugározza a marxizmus-leninizmus ideológiáját, mely nem a szakismeretek és szaktudomá-
nyok elhanyagolását, hanem elmélyültebb, korszerűbb, az összefüggéseket feltáró, tehát tudomá-
nyosabb oktatását jelenti.”272 Az 1950-es párthatározatnak ezek a szavai ugyan nem írták elő expli-
cit módon, hogy új tanterveket kell készíteni az általános és középiskolák számára, a gyakorlatban  
azonban ezt jelentetek, és ez a munka azonnal meg is indult a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszté-
rium újonnan létrehozot elvi főosztályán. A főosztály lényegében a korábbi nevelési főosztály 
jogutódjának tekinthető, amely a reform és a tartalmi Kérdések kidolgozásáért volt felelős élén a 
kor ismert kultúrpolitikusaival : Kovács Mátéval, Kemény Gáborral, Baróti Dezsővel, majd Gyal-
mos Jánossal, és amelyet 1949 áprilisában nyilván az ONI létrehozásával összefüggésben szüntet-
tek meg. A főosztály új vezetője Kovács József let, a tankönyves tanterv osztály élén pedig – 
akárcsak az ONI-ban – Simonovics Anna állt.273 (Az ONI volt munkatársai közül némelyeket telje-
sen félreállítotak, mások viszont átkerültek a nevelési főosztályra, ismét mások ugyan nem kerül-
tek át, de mint tankönyvszerzők továbbra is szerepeltek.)

Nem volt könnyű az új tananyagok kidolgozása, hiszen nemcsak a koalíciós korszak tanköny-
veitől kellet elhatárolódniok a szerzőknek, hanem „az ellenség által befolyásolt” ONI-ban készült 
tankönyvek és tantervek szellemétől  is,  ugyanakkor rendkívül  gyors munkát  vártak tőlük:  az  
1950/51. tanév kezdetére el kellet készülniük az „új, szocialisa szellemű” dokumentumoknak. A 
kérdéses időpontra elkészült tankönyvek száma felülmúlta a 200-at (ebbe persze beleértendők a 
legkülönbözőbb technikumok szaktárgyi tankönyvei is).274 A rohammunka irracionális hatásai kö-
ze tartozik, hogy – akárcsak az ONI-ban – párhuzamosan készültek a tankönyvek és a tantervek, 
sőt a tanterveket részben csak a tankönyvek megjelenése után fogalmaztak meg. „A tankönyvek 6 
és félmilliós példányszámban készen vannak… – tájékoztata a minisztert későbbi visszaemlékezé-
se szerint a főosztály vezetője 1950 nyarának végén – A tantervekkel van még bajunk: főleg a lé-
nyeg, az alapvető célkitűzések megfogalmazása nehéz. Nem könnyű műfaj, s szinte… írói közre-
működés igényelne.”275

A kampány lezárulása után a tankönyv-helyzet rövid időre konszolidálódot, jóllehet a tanter-
veket évente, sőt év közben is többször módosítoták.276 Az új tankönyvek mindenüt szigorúan 
marxisa igénnyel léptek fel, ez azonban csak kiélezte az ellentmondás a hivatalos  dokumentu-
mok és a pedagógusok világnézete, illetve elméleti felkészültsége közöt. Ezen az ellentmondáson 
nyilván csak részben segíthetet a pedagógus-továbbképzés minden eddiginél szélesebb kiterjesz-
tése, a pedagógusok ún. két éves egyéni továbbtanulása (1950-1952), amely a pedagógusársada-
lom igen nagy részét mozgósítota.277 Ezreket érintő továbbképzés eddig is volt, de 1950-től vált a 
továbbképzés tízezreket megmozgató, a tanítók és tanárok hétköznapjaiba beépülő rendszeres te-
vékenységgé, 1952-ben pedig megtörtént az összes pedagógus kötelező bevonása a továbbképzés-
be.278 Ennek szervezésére állítoták fel 1951-ben szovjet mintára a Budapesi Pedagógus Tovább-
képző Intézetet, majd 1952-ben a Központi Pedagógus Továbbképző intézetet.279 Előrehaladt a pe-

272. Uo. 233. o.

273. Welker. 84–91. o.
274. UMKL Koll. 1951. június 7. Jelentés az 1951–52. tanévre készülő általános iskolai és középiskolai tankönyvekről.

275. Kováfics 1978. 91. o. Az új tantervek a következők voltak: Tanterv az általános iskolák számára. Tankönyvkiadó,  
Bp. 1950. (1220-10/1950. V. K. M. sz. rendelet) Tanterv az általános gimnázium számára. Tankönyvkiadó, Bp. 1950. 
(1280-10/1950. V. K. M. sz. rendelet). Továbbá technikumi tantervek sb.

276. Horváth 1978. 66. o.

277. 1030-5T–15/1950. V. K. M. sz. rendelet.
278. Bakonyi 1965. 569–573. o.

279. Uo. 572–573. o.
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dagógusok közöti pártépítés is. Az 1951-es helyzetet alapul véve a  pedagógus pártagok aránya 
mintegy 20-25%-osra becsülhető.280 Az oktatás világnézeti tartalma mégis – érthetően – állandó 
kritika tárgyát képezte. „Leggyakoribb jelenség a nyújtot ismeretanyag és a politikai mondaniva-
ló meserséges szétválasztása” – olvashatjuk 1953 elején egy jelentésben.281 A probléma nyilván 
valóban ez volt: a pedagógusok kultúrájának és egy verbális marxizmusnak alapvetően szervetlen 
illeszkedése, amely aligha teremtet kedvező feltételeket a tanítványok világnézeti tájékozódása 
számára.

A frázisosságnak, a politikai nevelés sematizmusának kérdése 1951-től került a fgyelem előte-
rébe. A jelenségre Révai József fgyelmeztetet az  MDP II. kongresszusának szónoki emelvényé-
ről.282 Révai nyilván érzékelte, hogy az oktatás marxisa áthangolása és „átpolitizálása” érdekében 
folytatot kampány feletébb ellentmondásos eredményeket hozot, és szükségesnek láta az ellen-
irányú fellépés – a szakmai, tanulmányi színvonal védelmében, a frázisosság ellen. Etől nyilván 
nem  függetlenül  zajlot  le  a  Közoktatásügyi.  Minisztérium  országos  felügyeleti  vizsgálata  az  
1951/52.  tanévben.283 A Darvas  József vezetésével  1952-ben születet elemzések,  mindenekelőt 
magának a miniszternek május 16-án az MDP Politikai Akadémiáján tartot előadása284 a kérdés 
egyértelműen a nevelés hazafas jellege erősítésének igényével kötöték össze. Valóban, az oktatás 
ezen a téren bizonyos fáziskésésben volt az általános ideológiai élethez képes. Az 1949–50-es tan-
tervi revízió a nacionalizmus elleni harcra koncentrált, az irodalomban és történelemben egyolda-
lúan a forradalmi hagyományokat preferálta, és egyáltalán mindkét tárgyban egy lapos, vulgár-
szociológiai, az osztályharcot abszolutizáló megközelítés uralkodot. És noha Darvas említet elő-
adásában  igyekezet  minden  felelősséget  „Méreire  és  klikkjére”  hárítani,285 ezek  a  korlátok 
jellemezték a párthatározat után megjelent tankönyveket is. A kérdés ilyen felvetése tehát már 
nemcsak az oktatási gyakorlat, illetve a pedagógusok, hanem az 1950-es tantervek kritikáját is je -
lentete. Darvas előadása bírálta az irodalmi örökség leszűkítését, a hazafas irodalom mellőzesét, a 
történelem nemzeti-hazafas vonulatának elhanyagolását,  az anyanyelvi  oktatás csekély súlyát.  
Mindez a sematizmus elleni harchoz elsősorban úgy kapcsolódik, hogy a miniszter szerint a tan-
könyvekből hiányzot „a patriotizmus belső izzása, melegsége, a nemzeti büszkeség sugárzása”,286 
és az érzelmi töltésnek ez a hiánya vezetet az oktatási gyakorlat során a politikai mondanivaló és 
tárgyi ismeret széthullásához, szervetlen illeszkedéséhez. Egyébként kétségtelen, hogy a sorom-
pók felemelése a pedagógusok nemzeti érzelmei előt egyes esetekben jól szolgálhata a tanítás hi-
telesebbé és így hatékonyabbá tételét.

Már 1952 nyarán megkezdődöt a minisztériumban az általános és középiskolai tantervek újabb 
felülvizsgálata.287 Ennek során már ekkor megfogalmazódot, hogy az 1950-es tantervek roham-
munkában készültek, és a későbbiekben a KM kellő tervszerűség nélkül módosítgata őket. Az új 
tantervi munkálatok alapelveire az egyes iskolatípusok vizsgálata kapcsán térek vissza, it  csak 
annyit szükséges leszögezni, hogy ezek egyike éppen a fentebb felvillantot nemzeti-hazafas gon-

280. PI Arfich. 276. f. 54. cs. 128. ő. e. Kiegészítő feljegyzés a Pedagógus Szakszervezet jelentéséhez (1951. január 9.). A 
dokumentum a pedagógus-szakszervezeten belül a pártagok arányát 15-20%-ra becsüli. Mivel azonban a szak-
szervezet tagjainak kb. 15%-a iskolai segédszemélyzet volt, és feltehető, hogy köztük a pártagok aránya alacso-
nyabb, ez az arány a nevelők közöt esetleg meghaladta a 20%-ot.

281. UMKL Koll. 1953. január 15. Előterjesztés az általános iskolák és általános gimnáziumok 1952/53. tanév első ne-
gyedéve oktató-nevelőmunkája értékeléséről.

282. A magyar Dolgozók Pártja II. kongresszusának jegyzőkönyve. Szikra, Bp. 1951. 122–123. o.

283. Horváth 1978. 62. o.
284. Darvas József :::: Hazafas nevelés iskoláinkban. Társadalmi Szemle, 1952. 6–7.

285. Uo. 546. o.
286. Uo. 551. o.

287. UMKL Koll. 1952. június 12. Az általános iskola és általános gimnázium tanterveinek módosítása. PI Arfich. 276. f. 
89. cs. 194. ő. e. Javaslat az általános-, középiskolai és tanítóképzői tantervek átdolgozására (Darvas javaslata, 
1952. szeptember 18.)
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dolat. Az 1953-as fordulat azután újabb lökés adot e kezdeményezéseknek, és azokat számos új 
szempontal egészítete ki.

A vallás kérdése

A pedagógusok, tanulók és szülők kultúrája és a hivatalos, az iskolában tanítandó ideológia el-
lentéte kétségtelenül az időszak egyik alapvető oktatásörténeti sajátosságává vált. Ez az ellentét,  
sőt harc a vallásos világnézet kérdésében bontakozot ki a legélesebben. Az alábbiakban erről lesz 
szó.

Az 1948/49. tanév még a kötelező hitoktatás jegyében telt el, ami nem kevés konfiktusra te -
remtet lehetőséget. Ezek egyrészt politikai természetűek voltak. Ha nem is adunk teljesen hitelt a 
hivatalos  propagandának, amely szerint a hitanórákon országszerte államellenes uszítás folyt,  
tény, hogy a katolikus papok állandó jelenléte az iskolák nagyobbik részében egy olyan szervezet 
befolyását tükrözte, amely mondhatni deklaráltan szemben állt a szocialisa államhatalommal. Ez  
egyben folyamatos bátorítás jelentet a tantesületnek a szocializmusól idegenkedő tagjai számá-
ra. A politikai ellentéten túl a vallásoktatás az MDP által egyre türelmetlenebbül követelt marxisa 
ideológiai ofenzívát akadályozó tényező is volt,  az államosítás követő első tanévben azonban 
még a probléma politikai kezelése volt a domináns. A párt antiklerikális harcának középpontjában 
ekkor az az elv állt, hogy az állam képviseli az iskola rendjét, a nyugodt tanulás és a papok azok,  
akik izgágaságukkal ezt megzavarják, „elvonják a diákságot fődolguktól, a tanulásól”.288 Ennek je-
gyében születet határozat egyes „uszító” tanárok és diákok eltávolításáról,289 és ennek jegyében 
zajlot le az 1948/49. tanévben az iskolákban működő vallásos és hitbuzgalmi egyesületek felszá-
molása.290 Ez utóbbi egyben az Útörő Mozgalom és a Diákszövetség iskolai monopolhelyzetét is 
megalapozta.

1949. augusztus 18-án megszületet az állam és egyház különválasztását kimondó alkotmány, és 
ennek logikus folyományaként szeptember 5-én a Népköztársaság Elnöki Tanácsa 5. sz. törvény-
erejű rendeletében fakultatívvá tete a hitoktatás. Ez ismét harci helyzetet teremtet a falusi isko-
lákban, és etől kezdve a hitoktatásban részt vevő tanulók aránya olyan oktatáspolitikai mutatóvá 
vált, amellyel a vezetés a marxizmus-leninizmus befolyásának mértékét vélte megragadhatni. Ért-
hető, hogy ennek az aránynak a csökkentése – propagandával és adminisztratív módszerekkel –  
fontos feladatá vált. A szétszórt és egymásnak sokszor ellentmondó adatokból az alábbi hozzáve-
tőleges táblázat állítható össze a hitanra beiratkozotak arányáról:291

288. PI Arfich. 276. f. 89. cs. 30. ő. e. A Diákszövetség munkája és feladatai. Vö. uo. 276. 68. cs. 4. ő. e. Jegyzőkönyv a  
Köznevelési Bizotság 1948. október 19-i üléséről.

289. PI Arfich. 276. f. 89. cs. 30. ő. e. Jegyzőkönyv a Köznevelési Bizotság 1948. november 17-i üléséről
290. PI Arfich. 276. f. 68. cs. 4. ő. e. Jegyzőkönyv a Köznevelési Bizotság 1948. október 19-i üléséről.

291. PI Arfich. 276. f. 54. cs. 66. ő. e. Előterjesztés az egyházi reakció iskolai befolyásának korlátozására. (1949. október  
2.) Uo. 276. f. 89. cs. 202. ő. e. Jelentés a beiskolázás menetéről. (1950. július 17.) UMKL Koll. 1951. december 20. A 
középiskolák negyedévi munkája. Uo. 1952. július 31. Az 1952/53. évi hitanbeíratások előkészületei, lefolyása és  
eredménye. Uo. 1952. március 6. A középiskolák munkája a félévi felmérés alapján.
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Hitanra járók aránya

az általános iskolai 
tanulók közöt

a középiskolai 
tanulók közöt

1949/50 85,9% 71,1%

1950/51 43,9% 10,5%

1951/52 43,5% 6,0%

1952/53 25,6% 1,9%

A fordulat tehát az 1950 nyarán lezajlot hitan-beiratkozások során következet be, és a közép-
iskolákban végül egészen jelentéktelenné vált a vallásoktatásban részt vevő tanulók aránya.

Az 1949/50. tanévben még a propaganda dominált a hitanról való lemorzsolódás elősegítő esz-
közök közöt, így 1949 októberében éppen az MDP Titkársága utasítota a minisztert, hogy szün-
tesse meg a hitoktatás beindításának helyenként mutatkozó adminisztratív akadályait.292 A vallá-
sos világnézet visszaszorítása leghatékonyabb eszközének az oktatásügyi vezetők szemében ekkor 
a természetudományos oktatás kiterjesztése látszot. Ez a tananyag modernizációjának lényeges 
kérdése volt, egyben az iparosítás nyilvánvaló előfeltétele, ekkor azonban a világnézeti harc része-
ként jelent meg és mindenekelőt antiklerikális színezetet öltöt. 1949. október 23-án jelent meg a 
Szabad Népben a kampányt elindító vezércikk, amely a természetudományok, különösen a bioló-
gia minden eszközzel való népszerűsítésére szólítot fel. A cikk nyomán a VKM átekintete a fel-
adat iskolai feltételeit, de kénytelen volt a szaktanárok igen nagy – és a jövőben elkerülhetetlenül 
növekvő – hiányát konsatálni. Míg az említet vezércikk együt emlegete az általános iskolai és 
középiskolai, természetudományos oktatás, addig ez az előterjesztés már világos – és a konkrét 
kérdésen alighanem túlmutató – preferenciát fogalmaz meg: a középiskola pótolhatja az általános 
iskola hiányosságait, az egyetem azonban nem pótolhatja a középiskoláét, ezért a középiskola a 
súlypont. A Vezető Kollégium úgy határozot, hogy a megfelelő képzetségű természetudomá-
nyos szakos tanárok az általános iskolákból szükség szerint a középiskolákba irányítandók, és a 
pedagógiai főiskolák végzősei egy részét is a középiskolákba kell küldeni.293

A kampány részét képezte a tanórán és iskolán kívüli természetudományos propaganda meg-
szervezése  is.  Maradandó  eredményként  könyvelhetjük  el  az  iskolai  természetudományos  és 
technikai szakkörök tömeges megszervezését. Az iskolán kívüli propaganda fő területei – rávilá-
gítva a dolog ideológiai háterére – a következők voltak: a világ keletkezése, az élet eredet és fejlő-
dése, az ember származása, a természet átalakítása, a haladó tudomány harca a babona és elmara-
dotság ellen.294 Magának a tananyagnak az átalakítása természetesen az ONI feladata volt, és ez 
távolról sem szorítkozot a szűken vet természetudományos tárgyakra. Az alsó tagozatos mesék-
től az irodalmon keresztül a latin oktatásig minden ismeretkörben módot kellet találni a termé-
szetudományos  gondolkodás,  illetve  az  antiklerikális  hagyományok  propagálására.295 Noha  a 
kampány később lecsendesült, a természetudományok még évekig a világnézeti nevelés kulcse-
rületének számítotak. Így volt ez annak ellenére, hogy tisztábban látó emberek már korán megfo-
galmazták, hogy a természetudományokat is lehet idealisa módon tanítani, és hogy a pedagógu-

292. PI Arfich. 276. f. 54. cs. 66. ő. e. Jegyzőkönyv a Titkárság 1949. október 2-i üléséről.

293. UMKL Koll. 1949. október 25. A természetudományos tárgyak tanítási helyzetképe
294. PI Arfich. F.PB/89. Természetudományos oktatás terve, az egyházi reakció befolyásának korlátozása az iskolák-

ban. (1949. november 10.)

295. UMKL ONI. 1. dob. Az ONI igazgató tanácsának jegyzőkönyve, 1949. október 25. A tankönyv osztály terve a ter-
mészetudományos oktatásról.
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sok adot ideológiai állapotát tekintve ez nem is puszta lehetőség.296 „Sok olyan nevelőnk van, aki 
mélyen vallásos – olvashatjuk egy minisztériumi jelentésben 1952-ben. – Baranya megyében pl. a 
nevelők  több  helyen  tartanak  természetudományos  előadásokat  és  utána  elmennek  a 
templomba.”297

Visszatérve a hitoktatás körül folyó csatározásokra, jellemző volt a falusi hangulatra, hogy kez-
detben a pártagság, sőt a funkcionáriusok nagyobb része sem gondolt arra, hogy gyerekét távol 
tartsa a hitanórákról. A Politikai Bizotság 1949, november 10-én foglalkozot a kérdéssel. El kell 
érni – hangzot az állásfoglalás –, hogy egy éven belül a függetlenítet pártfunkcionáriusok, veze-
tő és középkáderek zöme, valamint az ÁVH és a honvédség alkalmazotai ne járassák többé gyer-
mekeiket hitanra. Két év múlva már a pártaktivisák nagy részénél kell ugyanezt az  eredményt 
produkálni.298 Ezt az „ütemtervet” látszólag érintetlenül hagyta a Központi Vezetőség 1950. június 
1-jén kelt és a klerikális reakció elleni harcról szóló határozata is, de fgyelmeztete a pártagság 
egészét, hogy „a vallás a Párton belül nem magánügy…”. A türelmetlenség eluralkodását azonban 
nem ez, hanem a hitoktatás éles elítélése és a papokon túl a pedagógusok megfenyegetése jelezte. 
„A hitantanítás túlnyomórészt nem a vallásoktatás, hanem a reakciós uszítás, a klerikális reak-
ció befolyásának terjesztését szolgálta” – szögezte le a határozat, majd hozzáfűzte: „A demokrati -
kus pedagógusoknak, de az állam közoktatási szerveinek is fel kell lépniök azokkal a pedagógu-
sokkal szemben, akik az iskolákban a klerikális reakciót támogatják”.299 Az agitációs és propagan-
da osztály egy hétel később keletkezet agitációs irányelvei még egyértelműbbé teték a helyzetet :  
„…aki hitanórára járatja a gyermekét – olvasható az anyagban –, a népi demokrácia ellenségeinek 
kezébe adja annak nevelését”.300

A hitoktatás visszaszorítása etől kezdve egyre inkább öncéllá, a tanácsi apparátus és az iskola-
igazgatók munkája megítélésének egyik fontos kritériumává vált.  A lemorzsolódási százalékok 
növelésének változatos formái alakultak ki a hitanórák kedvezőtlen órarendi elhelyezésétől, a je-
lentkezési lapok kitöltésének formalitásaihoz való merev ragaszkodáson át olyan „mozgalmibb” 
színezetű módszerekig, mint amit például érdekes ifúsági programok szervezése jelent a hitan-
órák időpontjában.301 Az egyház elleni politikai harc és az ateisa felvilágosítás szétválaszthatatla-
nul összefonódot, és a vallás nem egyszer úgy jelent meg, mint „az imperialisa burzsoá ideológia  
legelterjedtebb és  legveszedelmesebb formája”.302 Míg  az  iskola  területén általában heves  harc 
folyt a tanulmányi, fegyelem megszilárdításáért és a lemorzsolódás ellen, addig a hitanórákról va-
ló hiányzás, sőt az onnan való teljes lemorzsolódás – akár a szülők akarata ellenére is – érdemnek 
számítot.303 Tovább mélyítete az Így kialakult állandó fronthelyzetet a diákszervezetek bevonása 
a „klerikális reakció” elleni harcba. „A DISZ és Útörő szervezetek fokozot éberséggel leplezzék le 
a hitantanulás mellet agitálókat, a hitanórákban elhangzot népi demokrácia ellenes uszításokat  
és tegyenek javaslatot azoknak a hitoktatóknak az iskolából való eltávolítására, akik a klerikális  
reakció illegális összejöveteleire szervezik a fatalokat” – olvashatjuk egy 1951-es vezérfonalban.304

296. UMKL Koll. 1950. január 8-10. A VKM vezető kollégiumának Balatonkenesén tartot értekezlete.
297. UMKL Koll. 1952. február 7. A klerikális reakció elleni harc helyzete és javaslatok a további munkára.

298. PI Arfich. Természetudományos oktatás terve…
299. Nehéz esztendők. 258–263. o.

300. PI Arfich. 276. f. 89. cs. 190. ő. e. Agitációs irányelvek a Központi Vezetőség V. hó 31 – VI. hó 1 ülésének anyagá-
hoz

301. UMKL Koll. 1951. október 11. A nevelők és az ifúság munkája a klerikális reakció elleni harc eredményeinek fo-
kozására. Uo. 1952. július 31. Az 1952/53. évi hitanbeíratások előkészületei, lefolyása és eredménye.

302. UMKL Koll. 1952. február 7. A klerikális reakció…
303. Uo.

304. PI Arfich. A DISZ és az Útörő Mozgalom feladatai az iskolákban a klerikális reakció legális és illegális működésé-
vel szemben (1951. szeptember 4.)

51



A nyelvoktatás fordulata

A világnézeti kérdések részletes taglalása után röviden szólni kell még a nyelvoktatás terén be-
következet, fordulatról, hiszen ez az egyik legradikálisabb változás jelentete a korábbi tanter-
vekhez képes. Az orosz nyelv tanításának általános bevezetése a népi demokratikus országok szo-
ros egységét volt hivatva kifejezni és erősíteni. Emellet cél volt a Szovjetunió, a szovjet-orosz kul-
túra  népszerűsítése,  sőt  sajátos  módon  bizonyos  erkölcsi-politikai  nevelő  hatás  is.  A 
„nyelvtanításon és -tanuláson keresztül – mondta Ortutay Gyula 1949 októberében – maga a politi-
kai gondolkodás is hat a tanítóra, növendékre egyaránt”.305 Az általános iskola felső tagozatán és a 
középiskolák 1. és 2. osztályában az 1949/50. tanévtől teték kötelezővé az orosz tanulását. Az álta-
lános iskolában ezzel az orosz let az egyetlen tanítot idegen nyelv. A középiskola felső évfolya-
mait a következő két évben vonták be az orosz tanulásba.306 Az előző tanévben a felső tagozatosok 
nem egész 2%-a tanulta a nyelvet, a középiskolákban pedig teljesen elhanyagolható volt az oroszul 
tanulók száma.307 1949-ben azonban egy novemberi feljegyzés szerint már 200 ezer általános isko-
lás (a felsősök 43,6%-a) és 50 ezer középiskolás tanulta „Lenin, Sztálin és Gorkij nyelvét”.308

A legnagyobb problémáé nyilván a szaktanárok hiánya jelentete. 1949/50-ben ugyan már 1887 
általános iskolai tanító és tanár, 362 középiskolai tanár, valamint 198 nem pedagógiai végzetségű 
óraadó tanítota a nyelvet, ezeknek azonban csak elenyészően kis hányada volt orosz szakos. A 
minden kínálkozó lehetőséget kihasználó igyekezet nem egyszer oda vezetet, hogy orosz tanítás 
címén ukrán vagy szerb nyelvet tanítotak, mivel a tanár valamilyen oknál fogva ezt a nyelvet be-
szélte. Ezek után természetes, hogy az „orosz szakos” szakfelügyelők közül többen nem tudtak 
oroszul és alig valamit tudtak a Szovjetunióról.309 Az egyetlen megoldás természetesen a rövid 
tanfolyamokon történő kiképzés volt. Ezek közé egyrészt a kétéves szaktanítói tanfolyamokat so-
rolhatjuk, másrészt az ezeknél is rövidebb, erősen az önképzésre alapozó ún. tanulóköröket. A tan-
folyamokat azonban maga a  VKM is alacsony színvonalúaknak tartota, így nem maradt más, 
mint a nyelvnek a tanítással párhuzamos autodidakta elsajátítása.310 Az 1951/52. tanévben már 
minden középiskolában és 1914 általános iskolában folyt orosz tanítás.311 (A teljesen osztot általá-
nos iskolák száma ekkor 1532 volt, és 2738 iskolában érte el a tanulócsoportok száma a négyen.)312 
Míg ez a helyzet tanárok és tanítók ezreit kényszerítete erejüket nemegyszer meghaladó erőfeszí-
tésekre, a másik oldalon kihasználatlanul maradt a nem orosz szakos tanárok szakképzetsége, az 
eredmény pedig legalábbis kétséges volt. Az oktatás irányítói mindenesetre állandóan panaszkod-
tak a tanítás színvonalára és az oroszt a leggyengébben tanítot tárgynak tartoták.313

3. Az általános iskola

Szervezeti fejlődés

Az államosítás után az általános iskolák fejlesztésének első aktusa természetesen az erre alkal-
mas kis létszámú iskolák összevonása volt. A párt Köznevelési Bizotsága 1948. június 22-én leg-
alább 500 új általános iskola összevonás útján történő megszervezését írta elő. Az ezzel kapcsola-

305. Ortutay Gyula :::: Az orosz nyelvoktatás politikai jelentősége. Köznevelés, 1949. október 15. 553. o.
306. Szávai Nándor: Kétszázezer gyermek tanulja Lenin, Sztálin, Gorkij nyelvét. Szabad Nép, 1949. október 25.

307. PI Arfich. 276. f. 89. cs. 49. ő. e. Idegen nyelvek oktatása az általános és középiskolában.
308. UMKL Koll. 1949. november. Pedagógusok orosz nyelvi továbbképzése

309. Uo.
310. Uo.

311. UMKL Koll. 1952. május 29. Az orosz nyelvoktatás helyzete az általános és középiskolákban.
312. MüvStat. 30. o.

313. Lásd pl. UMKL Koll. 1951. december 20. A középiskolák munkája a negyedévi felmérés alapján.
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tos munkákat a tanfelügyelők irányításával augusztus 10-ig el kellet végezni.314 Nincsenek pontos 
adatok az akció eredményeiről. Tény mindenesetre, hogy az 1948/49. tanévben 6202 általános (és  
nép-) iskola működöt az országban, 1295-tel kevesebb, mint egy évvel korábban, vagyis az álla-
mosítás előt.315 Ilyen arányú csökkenés aligha magyarázható mással, mint széles körű iskolaegye-
sítésekkel. Az új tanév másik szervezeti újdonsága a beiskolázási körzetek meghatározása és szi-
gorú betartása volt az általános iskola egységének jegyében és az esélyegyenlőség biztosítása ér-
dekében.316 A hátérben természetesen egy igen heterogén általános iskolai hálózat állt. Ami a 
formai kérdéseket illeti, még egy ideig fennmaradt az általános iskolák és a népiskolák megkülön-
böztetése, minthogy azonban a népiskolákban is az általános iskolai tankönyveket kellet használ-
ni, és ami a döntő, a középiskolai továbbtanulás szempontjából nem tetek különbséget a kétfajta 
iskola közöt, e disinkciónak nem volt különösebb jelentősége.

Fontosabb kérdés, hogy a tárgyi feltételek eloszlása szempontjából az általános iskolák mennyi-
re diferenciált képet mutatnak. Az alábbi táblázat a teljesen osztot, tehát legalább 3  tanulócso-
portos, valamint a teljesen osztatlan, egy tanulócsoportos iskolák számát és arányát tünteti fel.317

Osztot iskolák Osztatlan iskolák Összes
száma aránya (%) száma aránya (%) iskola

1949/50 1 534 24,7 1 344 21,7 6 205

1950/51 1 532 24,8 1 133 18,3 6 185

1951/52 1 532 24,9 1 132 18,4 6 156

1952/53 1 655 27,1 1 266 20,7 6 102

Az osztot általános iskolába járó tanulók száma 1951/52-ben 63,3% volt,  a következő évben 
66,5%.318 Ez a helyzet önmagában is kihívás jelentet az oktatásügy irányítói számára, és a vizsgált 
időszakban az általános iskola első számú megoldandó problémájának számítot. Az elképzelés 
egyrészt  az  volt,  hogy a tanulócsoportok számának állandó növelésével  (csoportbontás)  egyre 
több iskolát kell osztotá fejleszteni, illetve osztotsági fokát emelni, másrészt körzeti iskolákat kel-
let létrehozni az 1946-os elveknek megfelelően, vagyis alsó tagozatú kis iskolákat szakosítot taní-
tásra alkalmas körzeti iskolákkal összekapcsolva. A Közoktatásügyi Minisztérium Vezető Kollégi-
uma által 1951 augusztusában elfogadot ötéves terv 852 körzeti iskola létesítését írta elő a terv-
időszak végéig. Ez egyben 510 részben osztot, illetve kis létszámú (1-3 tanulócsoportos) iskola 
körzeti iskolává fejlesztését is jelentete volna.319 (Megjegyzendő egyébként, hogy a minisztérium 
már ekkor számolt azzal – a korábbi körzetesítések tapasztalatai alapján, hogy az akció bizonyos 
ellenállással találkozik a falusi lakosság és a tanácsok részéről. „Úgy értékelik, hogy az iskolát vi -
szik el a faluból. Egyes helyeken a jelenleg működő körzeti iskolák működésének megszüntetését 
követelik a szülők” – olvashatjuk az előterjesztésben.) Az így kialakítandó hálózatba 1884 alsó ta -
gozatú tagiskolát kívánt bekapcsolni a terv. Megvalósítása radikális átörés jelentet volna, hiszen 
jelentősen csökkentete volna a  szakosítot oktatásól  elzárt  „népiskolák” számán.  A valóságos 
helyzet azonban a tervektől eltérően alakult :320

314. PI Arfich. 276. f. 68. cs. 4. ő. e. Az államosítási törvény végrehajtásával kapcsolatos intézkedések. Jegyzőkönyv a  
Köznevelési és Tudományos Bizotság 1948. június 22-i üléséről.

315. MüvStat. 29. o.

316. 92 000/1948. V. K. M. sz. rendelet. Ez a rendelet intézkedet a kisiskolák összeírásáról is.
317. MüvStat. 30. o.

318. Uo.
319. UMKL Koll. 1951. augusztus 25. A közoktatás ötéves terve.

320. MüvStat. 31. o.
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Körzeti iskolák
száma

Tagiskolák
száma

1949/50 311 468

1950/51 326 478

1951/52 478 678

1952/53 615 881

1953/54 680 952

Az adatok ilyen alakulásában nyilván szerepet játszotak bizonyos közlekedési nehézségek, va-
lamint a szakos pedagógusokban mutatkozó hiány, a legfontosabb mégis a körzeti iskolák létszám-
növeléséhez szükséges tantermek hiánya volt. A tanulócsoportok felbontásában, számuk növelé-
sében, és így a tantermek iránti igény fokozódásában azonban csak az egyik, és nem a legfonto-
sabb tényező volt a körzetesítés. Pontosabb volt az önálló iskolák fejlesztése, alkalmassá tételük a 
szakosítot oktatás legalább részleges bevezetésére, és ezen a téren valóban jelentős eredményeket 
tudot felmutatni az oktatáspolitika. A táblázat a tanulócsoportok és a tantermek számának alaku-
lását állítja párhuzamba:321

Tanulócsoportok
száma

Tantermek
száma

1949/50 30 234 22 451

1950/51 31 459 24 723

1951/52 32 277 24 896

1952/53 33 402 25 116

1953/54 34 764 25 434

Míg tehát a vizsgált időszakban a tanulócsoportok száma 4530-cal nőt, addig a tanteremszám 
növekedése csak 2933. A lemaradás értékeléséhez fgyelembe kell venni egyrészt a már eleve meg-
levő különbséget a kétféle adat közöt, másrészt a meglévő tantermek állapotát. Az 1950/51. tanév-
ben ugyanis 3643 tanterem volt 40 m2-nél kisebb, az iskolaépületek közül 752 1850 előt épült, 
2870 pedig 1350 és 1900 közöt. 3358 épület anyaga volt vert-föld és vályog.322 Ez a helyzet a cso-
portbontásól függetlenül önmagában is új tantermek tömeges beállítását tete volna szükségessé, 
ez azonban, mint a táblázatból kitűnik, elmaradt, ás a csoportbontás ütemes előrehaladása a tante -
remhiány növekedéséhez vezetet. Ez utóbbi mérésére Varga Júlia dolgozot ki mutatószámot kitű-
nő tanulmányában a kényszer-helyetesítések (váltakozó tanítás és szükségtantermek) fgyelembe-
vételével.323

321. Uo. 29. o.
322. UMKL Koll. 1951. augusztus 25. A közoktatás…

323. MüvStat. 31. o. Varga 1983. 78. o. (Osztályteremhiány = tanulócsoportok száma, mínusz tantermek száma, plusz 
szükségtantermek száma.)
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1. 2. 3. 4. 5.

1950/51 – 6 736 – 8 748 27,8

1951/52 7 035 173 2 057 9 438 29,2

1952/53 9 334 32 2 159 10 445 31,3

1953/54 10 019 59 2 181 11 511 33,1

(1. Ketős váltású termek száma, 2. Hármas váltású termek száma, 3. Szükségtermek száma 4. A 
tanteremhiány Varga Júlia szerint, 5. A tanteremhiány a tanulóficsoportok százalékában.)

Az egyre súlyosabbá váló helyzet háterében nyilvánvalóan az iskolaépítkezések ki nem elégítő 
volta húzódik meg. Az öt éves tervről szóló párthatározat 2000 új tanterem felépítését írta elő,324 a 
tervtörvény nem tartalmazot konkrét számadatot ezzel kapcsolatban.325 A KM már többször idé-
zet ötéves terve, miután kimutata, hogy a tanteremhiány ennek többszöröse 2610 tanterem építé-
sét tartota feltétlenül szükségesnek, hozzátete azonban, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi keret 
csak 1675 terem felépítését teszi lehetővé.326 A tények ezzel szemben azt mutatják, hogy a tervidő-
szakban 983 új építésű osztálytermet vetek használatba, és ebből 543-at használtak kieső tanter-
mek pótlásara.327 Ebből kiszámítható, hogy a tanteremszám közel 3000-es növekedésének kb. egy 
tizede származot új építésekből, a többi korábban más célokra használt épületek igénybevételét 
jelentete.

A pedagógusok

A tanteremhiány mellet az általános iskola fejlesztésének egy másik – az előbbinél jóval rugal-
masabban táguló – szűk keresztmetszetét a szakos pedagógusok hiánya jelentete. Lássuk először 
az adatokat :328

Az általános iskolai pedagógusok 
száma ebből tanári képesítésűek

1949/50 35 041 (100,0) 4268 (100,0)

1950/51 35 248 (101,1) 7401 (173,4)

1951/52 38 089 (108,7) 9320 (218,4)

1952/53 39 868 (113,8) 9776 (229,1)

1953/54 43 108 (123,0) 11 638 (272,7)

Zárójelben indexszámok (1949/50=100)

A szaktanárok (és szaktanítók) számának növekedése tehát meglehetősen dinamikus volt az 
adot időszakban, ha önmagához viszonyítjuk. Más kérdés, hogy hogyan viszonyult ez a növeke-
dés a szükségletekhez. Erre persze rendkívül nehéz válaszolni, hiszen a szükségletek nem objektí -
ve adotak, részben a fejlesztési tervektől, részben e tervek teljesítésének olyan feltételeitől függ-
nek, mint az imént tárgyalt tanteremhelyzet. A közoktatás 1951-es ötéves terve 20 210-re kívánta 

324. A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének, Politikai Bizotságának és Szervező Bizotságának fonto-
sabb határozatai. Szikra, Bp. 83. o.

325. Lásd Nehéz Esztendők. 163–183. o.

326. UMKL Koll. 1951. augusztus 25. A közoktatás…
327. Varga 1983. 98. o.

328. MüvStat. 29. o.
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felemelni az általános iskolai szakos pedagógusok számát.329 A következő évben egy minisztériumi 
előterjesztés már csak 19 600 fős tervről tud, de csak 16 000 szakos pedagógus biztosítását tartja re-
álisnak az 1954/55. tanévre.330 Ez a terv már nem tér el lényegesen a tényleges adatól, amely 
15 848 volt a kérdéses tanévben. Az erőteljes képzés eredményeképpen 1952/53-ra a felső tagoza-
tos tanulók közel háromnegyede (74,5%) részesült szakrendszerű oktatásban.331 Nem tudni persze, 
hogy tanáraik közül hánynak volt valóban meg a képesítése, hány szerezte azt meg a tanítással  
párhuzamosan, és hány volt egyszerűen tanítói képesítésű. A kételyekre okot ad, hogy még 1953  
tavaszán is így hangzot a KMF célkitűzése: „El kell érni, hogy a városi osztot iskolákban az 5  
éves terv végére a felső tagozaton csak szakos és szakosodó nevelők tanítsanak”.332

Milyen folyamatok húzódnak meg a növekvő számsorok mögöt? Mint arról már szó volt, az 
általános iskolai pedagógusok képzésének alapintézménye 1947-től a pedagógiai főiskola let. Kor-
szakunkban négy ilyen főiskola működöt: a budapesi, a pécsi, a szegedi és az egri (a debreceni 
főiskolát 1949-ben helyezték át Egerbe).333 Már az 1948/49. tanévben kiderült, hogy nem tartható 
az eredeti koncepció: a főiskolák nem képesek az általános iskola teljes pedagógusszükségletét fe-
dezni. Világossá vált, hogy a szakos pedagógusok iránti éhség teljesen igénybe fogja venni a főis-
kolák kapacitását, így szükséges, hogy a különálló tanítóképzés valamilyen formában fennmarad-
jon. Ez annál is inkább szükségesnek látszot, mert a továbbra is működő szaktanítói tanfolyamok, 
továbbá a pedagógiai főiskolák 1950-ben meginduló esi és 1952-ben meginduló levelező tagoza-
tai334 az alsó tagozatról is vontak el tanítókat, és ezt akkor is pótolni kellet, ha a fejlesztés egyéb-
ként fgyelmen kívül hagyjuk. A Köznevelési Bizotság 1949. március 21-én felvetete, hogy két 
éves tanfolyamon kellene munkáslányokat osztálytanítókká kiképezni,335 május 4-én az MDF Agi-
tációs és Propaganda Kollégiuma ezt azzal hagyta jóvá, hogy az újonnan szerveződő pedagógiai 
gimnáziumokban (amelyeket eredetileg óvónők képzésére szánták) is kell tanítókat képezni,336 a 
Titkárság június 8-i határozata azonban végleg elnapolta a rövid tanfolyamok kérdésén, ás a peda-
gógiai  gimnáziumok  alapfeladatává  a  tanítóképzés  vált.337 Ezzel  párhuzamosan  szűkült  –  az 
1949/50. tanévre – a pedagógiai főiskolák feladata az általános iskolai  szaktanárok képzésére. A 
pedagógiai főiskolák tanulmányi átszervezése végül az 1950-es párthatározat nyomán következet 
be, és egyidejűleg – a feszítet ütemű tanártermelés jegyében – 2 évre szállítoták le a képzési 
időt.338

Vessünk egy pillantás a pedagógiai főiskolákból kilépők létszámára:339

329. UMKL Koll. 1951. augusztus 25. A közoktatás…
330. UMKL Koll. 1952. július 17. Általános iskolák szaktanári ellátotsága és ebből adódó feladatok.

331. MüvStat. 33. o.
332. UMKL Koll. 1953. április 30. Óvodai, általános iskolai és középiskolai nevelőhelyzet és feladatok.

333. Bizó 1965. 426. o.
334. MüvStat. 162–165. o.

335. PI Arfich. 276. f. 89. cs. 36. ő. e. Javaslat az általános iskola nevelőszükségletének az ötéves terv folyamán való biz-
tosítására.

336. PI Arfich. 276. f. 54. cs. 45. ő. e. Előterjesztés a Titkárságokhoz a középiskolák újjászervezése tárgyában.

337. PI Arfich. 276. f. 54. cs. 49. ő. e. Tanítóképző tanfolyamok felállítása az ötéves terv nevelőszükségleteinek biztosítá-
sa.

338. Ágoson György :::: Újjászervezzük pedagógiai főiskoláinkat. Köznevelés, 1950. augusztus 1. 460–461. o.

339. MüvStat. 168. o.
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Végző hallgatók száma
1950 347

1951 725

1952 1 093

1953 1 557

A dinamikus növekedés mögöt a beiskolázási keretszámok erőteljes, a lehetőségeket maximáli-
san kihasználó, esetenként azokat túl is lépő növelése állt. Mindamellet azonnal kitűnik, hogy 
ezek a létszámok akkor sem lehetek volna a növekedés kizárólagos forrásai, ha teljes egészükben 
az általános iskolába kerültek volna. Erről azonban szó sem volt. Először is – mint arra a termé-
szetudományos oktatás kiterjesztése kapcsán utaltunk – a középiskolák is igényt tartotak a főis-
kolákból kilépők egy részére. Másodszor a végzet főiskolásokból – és a már pályán levő általános 
iskolai tanárokból – fedezték a felsőoktatás, illetve a szakmunkásképzés igényeinek egy részét  
is.340 Harmadszor a kötelező „vezénylés” ellenére állandó a panasz, hogy a végzetek önkényesen 
más, jobban fzető vagy kisebb áldozatvállalás követelő állásokat választanak, és nincsen jogsza-
bály „érzékeny megbüntetésükre”.341 Továbbra is  fennmaradtak tehát az 1947-ben életre hívot 
szaktanítói tanfolyamok, illetve 1950. október 21-én a 259/1950. M. T. sz. rendelet ezeket megszün-
tetve 3 éves szaktanári tanfolyamokat hozot létre a pedagógiai főiskolákkal kapcsolatban, ugyan-
csak a pályán levő tanítók továbbképzése céljából.

Az alsó tagozatos  osztálytanítók képzése az 1949/50. tanévben a pedagógiai gimnáziumokban, 
1950-től kezdve a tanítóképzőkben folyt. Ezek az általános iskolára épültek, négy éves képzés ad-
tak, amelyre egy – tényleges munkával töltöt – ún. gyakorlóév épült. A tanítóképzők kibocsátása  
szintén igen jelentős volt :342

Utolsó éves tanulók száma
1951 2 451

1952 1 148

1953 2 141

 (Korábbi adatok ninficsenek. Az 1952-ben bekövetkezet ficsökkenés abból adódik, hogy az előző évben –  
a tanulmányi idő lerövidítése miat – két évfolyam végzet egyszerre.)

Mivel azonban az alsó tagozatos csoportok bontása mindig hátérbe szorult a szakos oktatás ki -
építése mellet, ez a terület kevesebb új pedagógus tudot felszívni, és egy minisztériumi jelentés 
már 1951-ben tanítófelesleget konsatált. Igaz, a jelentés szerint ez a felesleg részben felhasználha-
tó volt a felső tagozatos hiány pótlására.343

Lemorzsolódás

Mint látuk, az általános iskola fejlesztésének egyik kiemelt célja a szakosítot oktatás kiterjesz-
tése és így az általános iskolai eszme mielőbbi megvalósítása volt. Az előző két pontban elemzet 
problémák jórészt ezzel a fejlesztési céllal függtek össze. Az alábbiakban az iskoláztatás mennyisé-
gi növekedésére irányítjuk a fgyelmünket, amely a szakosítással azonos súlyú oktatáspolitikai tö-
rekvés volt az adot időszakban. Konkrétan arról volt szó, hogy évente egyre többen végezzék el 
az általános iskola nyolcadik osztályát. Jogi szempontból nézve it egyszerűen a tankötelezetség 

340. UMKL Koll. 1952. július 17. Általános iskolák…

341. UMKL Koll. 1952. október 16. Az 1952/53-as tanév előkészítése és beindítása.
342. MüvStat. 145–146. o.

343. UMKL Koll. 1951. október 11. Az 1952/53. évi tanév terve.
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megvalósítása volt a feladat, az általános elveken túl azonban közvetlen társadalom- és gazdaság-
politikai következmények teték sürgővé a növekedés. Mint arról később még lesz szó, a korszak 
oktatáspolitikájának középpontjában a közép- és felsőfokú  szakképzés állt – részben a politikai 
kulcspozíciók munkás-paraszt káderekkel való ellátása céljából, de még inkább a feszítet ütemű 
iparosítás szakemberigényeinek kielégítésére. Az általános iskola – pontosabban annak fejlesztése 
–  ebben  az  összefüggésben  arra  szolgált,  hogy  a  középfokú  intézményekbe  való  beiskolázás 
mennyiségileg megalapozza.344

Milyen eredménnyel láta el ezt a feladatát az alsó fokú oktatás? Lássuk először a legegysze-
rűbb adatsort: az általános iskolát sikerrel elvégzők számának alakulását (1949-től, mert ekkor lé -
pet ki az első általános iskolásnak tekinthető évjárat). Második oszlopban közlöm a 14 évesek lét-
számát az adot évben – csupán illusztrációként, hiszen a 8. osztályba sohasem csak 14 évesek jár -
tak, hanem idősebbek is, jóllehet a lemorzsolódók legnagyobb részét éppen a túlkorosok teték 
ki.345

8. osztályosok
száma

14 évesek
száma

1949 70 915 147 454

1950 73 724 147 532 (Az 1951-ben 15 
évesek száma)

1951 81 661 145 210

1952 80 101 145 052

1953 99 141 148 409

A számok egyszerre tükrözik a növekedés, a lemorzsolódás elleni harc eredményeit, valamint 
az iskoláztatási munka súlyos hiányosságait. Pontosabb adatokat kapunk, ha azt vizsgáljuk, ho-
gyan alakult az egyes évjáratok létszáma, hogyan viszonyul a nyolcadikosok száma a nyolc évvel  
korábbi elsősökéhez. Ez egyben jobban tükrözi az időszak eredményeit a lemorzsolódás megaka-
dályozása terén, hiszen azok nemcsak az adot évek kibocsátásában mutatkoznak meg, hanem 
meg inkább az 1953 után végző nyolcadikosok számában.346

344. Szávai Nándor szavai a  VKM Vezető Kollégiumának ülésén 1950 januárjában: „Azt is fel kellet volna vezetni, 
hogy az első ötéves tervben az alsó fokú oktatás másodrendű szerepet fog játszani. Ez végeredményben nem új -
sághír, mert újsághírben ezt nem lehet felvetni. It azonban fel kell vetni ezt a problémát, mert különben nem ért-
jük s gyökerében félrecsúszik a probléma.” UMKL Koll. 1950. január 8-10. A VKM vezető kollégiumának.

345. A 8. osztályosok létszámára lásd MüvStat. 31. o. Az egyes évjáratokra: Stat. 1949., 1951., 1952., 1953., 1954.
346. MüvStat. 31. o. adatai alapján, ill. Stat. 1950. 300. o.
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Kezdés éve Befejezés éve
Nyolcadikosok a 8 évvel 

korábbi elsősök 
százalékában

1941 1949 35,9

1942 1950 38,7

– – –

1945 1953 43,9

1946 1954 48,4

1947 1955 47,1

1948 1956 48,3

1949 1957 56,0

1950 1958 61,3

1951 1959 64,2

1952 1960 68,0

1953 1961 70,6

A lemorzsolódás első nagy hulláma minden évjárat esetében az 1. és 2. évfolyam közé esik, 
majd végig magas lemorzsolódási rátákat találunk a felső tagozatban. A fenti táblázat – egyébként  
imponáló – számsora tehát részben a vizsgált időszak, részben későbbi évek munkájának eredmé-
nyeit tükrözi. A következő táblázat éppen arra vállalkozik, hogy külön mutassa be az általános is -
kola első nyolc évének lemorzsolódási helyzetét az évenkénti létszámváltozások vizsgálatával. A 
százalékszámok it azt mutatják, hogy egy adot tanév 2-8. évfolyamának összlétszáma hány szá-
zalékát teszi ki az előző év 1-7. évfolyamának, tehát az éves teljes létszámveszteség (lemorzsoló-
dás) kimutatására alkalmas. A táblázat első oszlopának évszámai mindig a megelőző tanév záró és  
a rákövetkező tanév kezdő évét jelölik.347

Megőrzöt tanulók aránya (%)

1946 84,4

1947 87,2

1948 90,6

1949 89,9

1950 91,8

1951 90,2

1952 92,1

1953 93,2

Az éves lemorzsolódási ráta csaknem 9 százalékpontos javulása kétségtelenül az általános isko-
la első nyolc évének legfontosabb fejleményei közé tartozik. További kérdés azonban, hogy milyen 
tényleges folyamatok állnak a számok mögöt.

347. MüvStat. 31. o. alapján

59



Mi okozza a mindenképpen magas lemorzsolódási arányokat? A korabeli elemzések348  első he-
lyen a gazdasági tényezőket, a gyerekek korai munkába állását említik. Különösen vidéken volt  
nehéz megtörni azt a hagyományt, amely legkésőbb a 6. osztály elvégzése után, de inkább koráb-
ban dolgozni küldte a fatalokat. Ide tartozik a túlkoros lányok férjhezmenetele az általános iskola 
elvégzése előt. Ugyancsak az anyagi körülményekkel függ össze a falusi cipőhiány, illetve elégte-
len ruházat, amely egyrészt sok gyereket tartot távol az esetleg távol fekvő iskolától, másrészt a 
fűtetlen tantermekkel kombinálódva helyenként gyakori megbetegedésekhez és mulasztásokhoz 
vezetet. A nyilvántartás hiányosságai miat növelhete a lemorzsolódás a családok költözése is. 
Egy 1951-ből származó adat szerint az elköltözöt tanulók közel negyede – legalábbis átmenetileg 
– elveszet az oktatásirányítás szem elől.349 A jelentések elmarasztalják a tanácsi szerveket, rész-
ben mert nem tudják pontosan, kiket kellene beiskolázni, részben, mert nem büntetik szigorúan a 
beíratási kötelezetségüket nem teljesítő szülőket.

Külön kell szólni a gyakori mulasztásokról, amelyek részben osztályozhatatlansághoz, részben 
kumulálódó tanulmányi elmaradáshoz, tanulmányi nehézségekhez, mindkét esetben osztályismét-
léshez vezetek, végső fokon a kimaradók számát növelték. Az 1931/52. tanév első félévében pél-
dául a tanulóknak mindössze 14,08%-a nem mulasztot egyeden napot sem, ezzel szemben 27,5%-
uk 10 napnál többet mulasztot. A magas arányok szintén a falusi hagyományokkal magyarázha-
tók: idénymunkák idején, disznóöléskor, keresztelőkor, egyházi ünnepek alkalmával a gyerekek 
gyakran hiányoztak az iskolából, és az idézet jelentés szerint ez sok tanító számária is „egészen 
természetes” volt.350 A lemorzsolódásban természetesen nagy szerepe volt az osztályismétlésnek, 
illetve az ebből adódó túlkorosságnak. Az 1948/49. tanévben a tanulók 5,7%-a bukot osztályismét-
lésre, ez az arány az 1950-es párthatározat után (amely a lemorzsolódás elleni harcra is erőteljesen 
felszólítot) 2-3%-ra csökkent és ezen a szinten állapodot meg.351 Ez a csökkenés azonban csak 
hosszabb távon csökkentete az év vesztesek számát is. Az 1950/51. tanévben például a tanulók 
34,03%-a vesztet (korábban) egy vagy több évet (a többszörös év vesztesek a tanulók 13,61%-át 
teték ki).352Kevesebb szó esik az elemzésekben a lemorzsolódás iskolán belüli, tanulmányi okairól. 
Az ONI felszámolása után ez a szempont úgyszólván teljesen kieset az oktatásügyi vezetők látó-
köréből, holot nyilvánvaló, hogy az eddig felsorolt „lemorzsoló tényezők” az esetek legnagyobb 
részében tanulmányi nehézségekkel is kombinálódtak, azok révén fejteték ki hatásukat.

Nincsenek pontos adataink a lemorzsolódók származási megoszlásáról, de az eddigiekből is vi-
lágos  lehet,  hogy mind az anyagi  nehézségek,  mind az iskoláztatással  szembeni közömbösség, 
mind a tanulmányi gondok elsősorban a paraszt-, kisebb részben a munkásszülők gyerekeit súj-
toták. Ez persze még jobban kiélezte a kérdés, hiszen a középiskolai beiskolázás döntő feladata 
éppen a munkás-paraszt számarány növelése volt, és távolról sem volt közömbös, hogy a végző 
nyolcadikosok közöt milyen arányban vannak jelen a dolgozó osztályok gyermekei.

A lemorzsolódás megakadályozását, ficsökkentését szolgáló intézkedések egyik csoportja anyagi, 
gazdasági jellegűnek nevezhető. A munkás- és parasztszármazású 7. és 8. osztályosok az 1948/49. 
tanév végén kaptak először nagyobb tömegben havi ösztöndíjat. Ez szoros összefüggésben volt a 
középiskolai beiskolázás terén 1949-ben végrehajtot átöréssel. Ugyanekkor honosodot meg a ta-
nulószoba intézménye is az általános és középiskolákban, amely a rossz lakáskörülmények közöt 
élő fataloknak kívánt nyugodt tanulási körülményeket biztosítani.353 Az évvesztéseket volt hivat-

348. Lásd pl. PI Arfich. 276. f. 89. cs. 195. ő. e. A lemorzsolódással kapcsolatos metodikai értekezletek kiértékelése (Az  
Útörő Mozgalom anyaga, 1951. február 28.) UMKL Koll. 1951. november 8. Javaslat az általános iskolai évközi le-
morzsolódás csökkentésére. Színvonalas szociográfai elemzés ad Ravasz János :::: Az általános iskolai lemorzsoló-
dás okainak vizsgálata c. tanulmányában (Magyar Pedagógia, 1949.)

349. UMKL Koll. 1951. november 8. javaslat…
350. UMKL Koll. 1952. április 10. Az általános iskolák helyzete.

351. Stat. 1949., 1950., 1951., 1952.
352. UMKL Koll. 1951. június 7. Évfolyampótló osztályok első tanévének kiértékelése.

353. Részletesebben lásd Knausz 1985. 184–186. o.
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va ellensúlyozni az évfolyampótló osztályok rendszere, amelyről 1950 szeptemberében rendelke-
zet az 1223-48-1/1950. III. V. K. M. sz. rendelet. A rendelet szövege szerint az évvesztések jelentős 
része objektív, anyagi gondokra, illetve a háborús évek zilált viszonyaira vezethető vissza. Az új tí -
pusú osztályokat – amelyekben egy év alat két évfolyam anyaga végezhető el – azok számára kel-
let megnyitni, akik önhibájukon kívül váltak túlkorosokká, és tanulmányi eredményük a 4-esnél  
nem volt rosszabb. A jogszabály azt is kimondta, hogy az évfolyampótló osztályokba a legjobb pe-
dagógusokat kell tanításra beosztani. 1950 szeptemberében 776 ilyen osztály megnyitását tervez-
ték 20 607 tanulóval, ténylegesen azonban csak 15 748 tanuló kezdte el tanulmányait 578 osztály-
ban. Ők a 419 315 év vesztes tanulónak 3,8%-át alkoták, és ez önmagában is megkérdőjelezte az  
akció eredményességét. Hozzá kell tenni azonban ehhez azt is, hogy a beiskolázotak 11,25%-a év 
közben lemorzsolódot vagy; év végén megbukot, továbbá hogy a rendelet határozot utasítása el-
lenére bukot, sőt többszörösen bukot tanulókat is nagy számban beiskoláztak, és persze nem a 
legjobb nevelőket állítoták az évfolyampótló osztályok élére.354

A lemorzsolódás elleni „harci eszközök” közöt nagy súllyal szerepeltek az adminisztratív intéz-
kedések, mindenekelőt pénzbüntetések kiszabása az igazolatlan mulasztásokért és a beíratási kö-
telezetség elmulasztásáért. Ennek jogi háterét 1951 júniusában teremtete meg az Elnöki Tanács 
15. sz. törvényerejű rendelete. Ezzel először szabályozta magasabb szintű jogszabály az 1945-ben 
kormányrendeletel létrehozot általános iskola működését és a nyolc éven át megszakítás nélkül  
tartó tankötelezetséget. A törvényerejű rendelet kimondta, hogy ismételt mulasztás esetén a szü-
lő pénzbírsággal sújtható (7. §), valamint hogy ugyancsak pénzbírsággal sújtható az a szülő, aki a 
megfelelő időben gyermekét nem íratja be az általános iskolába (20 §).

Röviden szólni kell végül a mennyiségi tervezés mindent átható metódusáról, amely a lemor-
zsolódás csökkentését célzó intézkedések számára is általános keretül szolgált. A lemorzsolódás 
visszaszorítása nem maradt általános jelszó, hanem számszerű tervek írták elő az évről évre el-
érendő eredményeket. Ki tudja, mire alapozot, egy tizedes jegyig kiszámolt lemorzsolódási ará-
nyokat írtak elő az egyes tanévek számára a minisztériumban készült éves vagy ötéves tervek, 
amelyek persze sohasem teljesültek.355 Érdemes végignézni a végző nyolcadikosok létszámtervé-
nek alakulását. A tervtörvény kimondta, hogy a tervidőszak végéig minden tankötelesnek el kell  
végeznie az általános iskolát. (Egyben előírta a lemorzsolódás teljes felszámolását a felső tagozato-
kon.)356 A VKM 1950 januárjában rendezet több napos kollégiumi ülésen Merei Ferenc már vitata 
ennek a tervnek a realitását,357 és valóban, a későbbiekben mérsékeltebb tervszámok születek. A 
KM 1951-es tervjavaslata szerint a tervidőszak végére 130 000 tanulónak kell elvégeznie a 8. osz-
tályt. Ezt a számot azonban a kollégium nem tartota reálisnak és új terv kialakítását írta elő.358 
Nem tudni, hogy ennek érdekében mi történt a minisztériumban, azt azonban igen, hogy nem 
egészen két hónap múlva a Politikai Bizotság elfogadta a közoktatás ötéves tervét a hozzá tartozó  
táblázatokkal együt, és ebben már 1954-re 125 000 végző nyolcadikos volt előírva (az anyag min-
den évre tervszámot határozot meg).359 Az 1953-ra előírt 110 000-es tervszámot egy minisztériumi 
előterjesztés már a következő hónapban módosítandónak ítélte 100 000-re,360 és valóban – mint 
látuk – a kérdéses évben 99 141 tanuló hagyta el a 8. osztályt. Látható tehát, hogyan váltak az ere-
detileg utasítás funkciójú, de inkább csak vágyakat  tükröző  tervszámok egyre inkább prognózis 
jellegűvé, végül valóban megközelítve a tényleges eredményeket.

354. UMKL Koll. 1951. június 7. Évfolyampótló osztályok.
355. Lásd pl. UMKL Koll. 1951. augusztus 25. A közoktatás ötéves terve.

356. Nehéz esztendők. 178. o.
357. UMKL Koll. 1950. január 8-10. A VKM vezető kollégiumának…

358. UMKL Koll. 1951. augusztus 25. A közoktatás…
359. PI Arfich. F.PB/1061. A közoktatás felemelt ötéves terve.

360. UMKL Koll. 1951. november 8. Közoktatásunk 1952/53. évi terve.
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Összefoglalva megállapítható, hogy a lemorzsolódás elleni intézkedések nem annyira az iskolák 
belső megtartó erejét növelték, mint inkább  külső védőkorlátot vontak az iskolák köré. Kevéssé 
vagy egyáltalán nem történt meg a diszfunkcionális jelenségekből adódó pedagógiai konzekvenci-
ák levonása, a lemorzsolódás csökkentésére irányuló határozot politikai szándék így a tanulmá-
nyi  követelmények  felpuhításának  árán  érvényesült.  Az  egyébként  valóban  elismerésre  méltó 
mennyiségi mutatók ennélfogva az erőltetet növekedés sajátos ellentmondásait is tükrözik.

Tantervi kérdések

A tananyag átépítésének általános kérdéseit már a második fejezet átekintete, it csak néhány 
sajátosan általános iskolai fejleményt idézek fel. Az iskolatípus első (1946-os) tantervének bírálata 
1948–50 közöt zajlot le, majd 1950-ben új tanterv készült, azt többször korrigálták, és 1952-ben 
újra felvetődöt – igaz, ekkor még csak a kulisszák mögöt – egy általános tantervi revízió terve.  
Lássuk először az első kritikai hullámot. Ennek első fázisa 1948 őszétől 1950 elejéig tartot, és az 
Országos Nevelésudományi Intézet játszota benne a főszerepet, második fázisa a márciusi párt-
határozatot követe és az új tantervek és tankönyvek kibocsátása zárta le.

A fő kérdés – túl a már elemzet problémákon – mindvégig a különböző iskolatípusok illeszke-
dése volt: az általános iskola alsó és felső tagozatának, valamint a felső tagozatnak és a középisko-
lának a kapcsolódása. Mindkét probléma jelentkezése szükségszerűen fakadt az iskolareformból, 
hiszen az általános iskola lényegében két iskolatípus kombinációjaként jöt létre, a lerövidítet kö-
zépiskolának pedig egy a korábbitól lényegesen elütő bázison kellet építkeznie. Az ONI-időszak-
ban még a „felfelé alkalmazkodás” dominált : a tantervi korrekció kulcskérdésének azt tekinteték, 
hogy az alsó tagozat laza, játékos, „pedocentrikus” jellege megszűnjék, és így az jobban készítsen 
elő a félős tagozat magasabb követelményeire.361

A rendszeres munka volt a kulcsszó a felső tagozat tanterveinek, óraterveinek átalakításakor is. 
Az  ONI szakemberei csökkenteni kívánták azoknak a tárgyaknak a súlyát, amelyeknek követel-
ményrendszere  bizonytalan volt,  nem követeitek  rendszeres  munkát,  így  javasolták a  rajz,  az 
ének, a tesnevelés óraszámának csökkentését, valamint a fakultatív tárgyak rendszerének meg-
szüntetését. Ezzel párhuzamosan növelni kellet a fontosabbnak ítélt tárgyak óraszámát – azért is,  
mert a nagyobb óraszámban tanítot tárgyikat eredményesebbnek tartoták a kis tantárgyaknál.362

Az általános iskola 1950-es tanterve – jóllehet bevezetése Méreiék éles kritikájával kapcsoló-
dot össze – megvalósítota ezeket a javaslatokat. Jellegzetesen új fejlemény volt azonban, hogy – 
a maximalizmus elleni küzdelem jegyében – jelentős tananyagcsökkentés is végrehajtotak, külö-
nösen az 5. és a 8. osztályban. Ennek célja egyértelműen a lemorzsolódás elleni harc tantervi meg-
alapozása volt.363 Meg kell jegyezni, hogy ez a felfogás a pedagógusok jelentős részének kívánsá-
gával is találkozot. Figyelemreméltó, hogy maga Mérei is érzékelte a tanárok ellenállását a szín-
vonalemelő  törekvésekkel  szemben,  és  1950  januárjában  így  fakadt  ki  a  VKM Vezető 
Kollégiumának értekezletén: „… a magyar pedagógusok megszokták, hogy az általános iskolában 
nem tanítanak, hanem játszanak, tehát annak ellenére, hogy a mi tankönyveink követelmények 
tekintetében egy-egy és fél évvel lejjebb vannak, mint a megfelelő szovjet könyvek, olyan sírás 
rendeznek a pedagógusok, ami túlzás.”364

A határozat utáni tantervi fejlemények tehát részben kontinuitás mutatnak a korábbi koncep-
ciókkal (gyermekközpontú elképzelések kiszorításai egy lényegében herbartiánus modell javára), 
részben azonban igen éles a törés, hiszen 1950 után egyértelműen „lefelé alkalmazkodó” törekvé-

361. Lásd pl. Illés Lajos :::: Adjunk házi feladatot a negyedik osztályban! Köznevelés, 1950. február 15. 93–94. o.

362. Mérei Ferenfic :::: Az általános iskolai tanterv kritikája. A felső tagozat óraterve. ONI Értesítője, 1949. 2. A témát fel-
dolgozta Horváth 1978. 43–48. o.

363. Horváth 1978. 54–61. o.

364. UMKL Koll. 1950. január 8-10. a VKM vezető kollégiumának…
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sek érvényesültek. (Ez volt megfgyelhető természetesen az általános iskola és középiskola viszo-
nyában is, de erről majd a maga helyén lesz szó.)

Hogy a tanítás színvonalával bajok vannak, azt Révai József már 1951 elején szóvá tete a  II. 
pártkongresszuson. A világnézeti nevelés fogyatékosságain túl ez a körülmény is felvetete egy 
újabb tantervi revízió szükségességét. Az 1952-ben megfogalmazot új elképzelések egyik közpon-
ti gondolata – ha kimondatlanul is – a maximalizmus elleni kampány visszavonása, az ismeretek  
rehabilitálása volt. „Tanterveinkben és tankönyveinkben éhezhető a burzsoá pedagógia maradvá-
nya – olvashatjuk a miniszter által szignált javaslatban –, a tanulók életkorának megfelelő meny-
nyiségű ismeret nyújtásától, az ismeretek rendszerezésétől, a meghatározások, szabályok tanításá-
tól való húzódozás, bizonyos lazaság, játékosság.”365 Ez érvényesnek látszot az alsó tagozatos tan-
tervekre is, és a  KM iskolai főosztályának előterjesztése a kevéssé meghatározot „beszélgetés” 
tantárgy megszüntetését javasolta. Ezzel szemben jól körülhatárolt történeti, természeti, földrajzi  
ismereteket kívánt adni az „olvasás” tantárgy keretein belül.366 Jól látható tehát az általános iskola 
egyik alapellentmondása: a vergődés a mennyiségi tervteljesítés és a színvonal-követelmények 
közöt. Ez legszembetűnőbben tananyaggal szembeni elvárások oszcillációjában mutatkozik meg: 
igen rövid periódusokban váltja egymás a túlterhelés elleni harc és a „megfelelő mennyiségű is -
meret nyújtásának” igénye.

4. A középiskolák és a felnőtoktatás
1948 után a közoktatás-politika súlypontja az általános iskolákról a középiskolákra tevődöt át. 
Ennek nemcsak az volt az oka, hogy az általános iskola kiépülésével halaszthatatlanná vált a kö-
zépiskolai reform, az új középiskola alapelveinek kidolgozása és megvalósítása, hanem mindenek-
előt a szocializmus gyorsítot építésének koncepciójával függöt össze. Az erőltetet növekedés 
politikája a képzési folyamat végére, a képesítések minél nagyobb arányú „termelésére” irányítot-
ta fgyelmét, az alapozó képzés így szükségszerűen hátérbe szorult. Ezt a folyamatot erősítete az 
a társadalompolitikai sratégia, amely a rendszerváltozás a fzikai dolgozók nagyarányú generáci-
ón belüli és generációk közöti mobilitásával kapcsolta össze, és amely szintén a képesítések meg-
szerzésének gyorsítását szorgalmazta. A feladat tehát annak elősegítése volt, hogy minél több fa-
tal, és különösen minél több munkás és parasztszármazású fatal végezze el a középiskolát is az  
egyetemet. A középiskolai képzési volumen növelésének első – átmeneti és még nagyon szerény – 
formája az ún. Révai-osztályok intézménye volt. Nevét onnan kapta, hogy 1948. szeptember 16-án 
Révai József egy szimbolikus gesztussal a munkásosztályhoz fordult a párt kérésével: adjanak or -
vosokat, tanárokat, mérnököket az országnak. Meghirdete tehát egy új munkás értelmiség kine-
velésének szükségességét, és egyben nyilvánosságra hozta a párt javaslatát két új képzési formára.  
Ezek egyike a szakéretségi tanfolyam volt (amelyről majd később lesz szó), a másik szerint pedig 
olyan gimnáziumi 5. osztályokat kellet létesíteni, ahová azok iratkozhatak be, akik a polgári 4. 
vagy az elemi iskola 8, osztályát végezték el korábban, tehát nem jártak gimnáziumba.367 A Révai-
osztályokat létesítő 51 700/1948. V. K. M. sz. rendelet másnapi keltezéssel jelent meg. Összesen 20 
külön 5. osztály nyílt kb. 400 tanulóval,368 ami a középiskolai képzés későbbi volumennövekedésé-
hez képes elenyésző mennyiségnek tekinthető.369

365. PI Arfich. 276. f. 89. cs. 194. ő. e. Javaslat az általános-, középiskolai…
366. UMKL Koll. 1952. október 30. Az alsó tagozati tanterv átdolgozásának főbb szempontjai.

367. Szabad Nép, 1948. szeptember 17.
368. Szávai Nándor :::: A munkásfatalok továbbtanulása. Szabad Nép, 1948. október 12.

369. Részletesen lásd Knausz 1985. 177–180. o.
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Két reform

A középiskolai reform alapelveit az MDP vezető szervei 1949 áprilisában-májusában véglegesí-
teték. Az alapvető törekvés ekkor az  egységes középiskola létrehozása volt. Bizonyos korábbi el-
képzelésekkel ellentétben nem hoztak létre például technikumokat, amelyek éppen ezt az egységet 
veszélyezteték volna. Az egységet a következő sajátosságok biztosítoták: minden középiskola 
neve gimnázium; minden gimnázium az általános iskola 8. osztályára épül; minden típusban van-
nak közismereti tárgyak, amelyek tanárai azonos képesítésűek, tankönyveik azonosak; egyik tí-
pusból a másikba könnyű az átmenet, de csak az első két évben; végül valamennyi képesít tovább-
tanulásra, de egyik sem mindenhová. A gimnáziumoknak két nagy csoportja volt: az általános és 
a szakgimnázium, az előbbi humán- és reáltagozatra oszlot, és a reáltagozaton kezdetől jóval töb-
ben tanultak, mint a humánosztályokban. A szakgimnáziumok ipari, mezőgazdasági, közgazdasági 
és pedagógiai típusúak voltak, a szakképzés jelentős részben a felső két évfolyamra korlátozódot. 
Az ipari gimnázium négy évfolyamára egy 5. technikumi év épült, amely teljes egészében szak-
képző jellegű let volna, és a közvetlen termelési feladatokra készítet volna elő. Ipari gimnázium 
mindössze öt tagozaton indult, ami jelezte az oktatásirányítók törekvését a széles alapozásra, a 
túlzot specializáció elkerülésére.370 A 4156/1949. Korm. sz. rendelet az irányítás is egységesítete: 
1949 júliusában a középfokú szakoktatási intézmények ismét a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
hatáskörébe kerültek.

A vázolt sruktúra is mutatja: az új középiskola egyszerre akart magas szintű általános művelt -
séget és a gyakorlatban alkalmazható szaktudás adni. Ahogy a párt Agitációs és Propaganda Bi-
zotsága megfogalmazta: „A középiskola a lehetséges maximális szakképzés és maximális általá-
nos ismereteket kell, hogy nyújtson”.371 Ez az igényesség egy tőről fakadt az általános iskola vo-
natkozásában  megfgyelt  „felfelé  alkalmazkodó”  sratégiával,  amely  ot  is  különösen 1949-ben 
jellemezte a tantervfejlesztés. A középiskolai reformnak azonban csak egyik oldala volt ez a szín-
vonaligény: a reform az első pillanatól fogva nagyfokú mennyiségi fejlesztéssel kapcsolódot ösz-
sze. Az 1949 őszén beiskolázot elsősök száma 31 000 körül volt,372 ami több mint tízezerrel emelte 
egyik évről a másikra a középiskolások összlétszámát. Az Országos Tervhivatal népoktatási osztá-
lyán ugyancsak 1949 szeptemberében készítet közoktatási ötéves terv szerint a tervidőszak végé-
ig 45 582 fővel kellet növelni a gimnáziumi tanulólétszámot.373 „Amikor a 45 000-es szám nyilvá-
nosságra került, mi valamennyien megdermedtünk…” – mondta Szávai Nándor 1950 januárjában 
az ötéves tervet konkretizáló vitában.374 A tervet azonban nem lehetet megmásítani, és az állam-
titkár javaslatai is csak arra vonatkozhatak, hogy a fejlesztés nagyobb része essék a tervidőszak 
végére.

Az első évfolyam felduzzasztásán túl alapvető cél volt a középiskolák szociális összetételének 
megváltoztatása.  Az 1949-ben beiratkozot elsősök 58,6%-a volt  munkás vagy dolgozó paraszti 
származású.375 A mennyiségi növekedés és a szociális arányok együtesen csak olyan feszítet be-
iskolázással voltak megvalósíthatók, amely nagyon kevéssé lehetet tekintetel a felvetetek elő-
képzetségére. A mezőgazdasági gimnáziumok esetében – mivel oda nagyon kevesen jelentkeztek 
– ez egészen odáig ment, hogy hat osztályos végzetséggel is vetek fel tanulókat, 376 de az általá-
nos gimnáziumban sem volt ritka az elégséges általános iskolai bizonyítványt hozó munkás- vagy 
parasztszármazású fatal. Mindez kiáltó ellentmondásban volt a meghirdetet magas színvonallal. 

370. Uo. 195–197. o. Kornidesz 1987. 33–34. o.
371. PI Arfich. 276. f. 89. cs. 24. ő. e. Javaslat az általános iskolára épülő középiskolákról.

372. KSH Kultúrsatisztikai Közleményei. Középiskolák, dolgozók középiskolái, szakéretségis kollégiumok 1950/51. 
év eleji és 1949/50. év végi adatai. Bp. 1950. 12–14. o.

373. PI Arfich. 276. f. 89. cs. 49. ő. e. A népoktatás 5 éves terve.

374. UMKL Koll. A VKM Vezető Kollégiumának…
375. KSH Kultúrsatisztikai Közleményei… 12–14. o.

376. UMKL Koll. A VKM vezető kollégiumának…
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Ezt csak aláhúzta, hogy a munkás-paraszt gyerekek még akkor is nehéz helyzetbe kerültek a gim-
náziumban, ha egyébként korábban jó tanulok voltak, hiszen a szűkösebb anyagi körülmények, a 
szülők alacsonyabb iskolai végzetsége, a gyengébb általános iskolák – mind-mind hátráltató té-
nyezőt jelentetek.

Ezzel természetesen tisztában voltak az oktatás irányítói is. 1949 szeptemberétől havi ösztöndí-
jat rendszeresítetek a munkás és szegényparaszt származású középiskolások számára. Az elsősök 
számára meghonosítoták a tanulószoba intézményét, a rászorulók számára pedig kollégiumi férő-
helyeket szabadítotak fel.377 1950 őszen már 145 tanulószoba működöt az országban (ebből 60 
Budapesen),  amelyek 5702 tanuló számára biztosítotak délutáni tanulási  lehetőséget (közülük 
3513 budapesi volt).378 Igaz, állandó volt a panasz a tanulószobai fegyelemre, komoly tanári ellen-
őrzés hiányára,379 amely legalábbis kérdésessé teszi, hogy az intézmény mennyire váltota be a 
hozzá fűzöt reményeket. Nyilván tanulószobája válogata. Az anyagi intézkedéseket politikai ak-
ciók egészíteték ki. A sajtó augusztus 28-án hozta nyilvánosságra a Nagybudapesi Pártbizotság 
határozatát, amely a pártszervezetek kötelességévé tete a dolgozók gyerekeinek kimaradása elleni 
harcot, tanulmányi munkájuk fgyelemmel kísérését.380 A pedagógusok is utasítás kaptak, hogy 
„az  eddigieknél  türelmesebben  és  következetesebben  kell  foglalkozniuk  a  munkásgyermek-
ekkel”.381 Ennek ellenére az 1949/50. tanév végéig az elsősök 8,69%-a maradt ki az iskolából, míg a 
felsőbb évfolyamokon ez az arány 3-5% körül mozgot.382 Már 1950 első hónapjaiban (a második 
félév elején) megkezdődöt az első évfolyam tananyagának átalakítása a kialakult helyzetnek meg-
felelően. Eszerint az első év alapvető feladata az általános iskolai tananyag átismétlése és az alap-
készségek elmélyítése let. Jellemző, hogy több tárgyból „súlypont-kijelölési” (valójában tananyag 
csökkentési) útmutatók készültek, és a pedagógusoknak az osztályozáskor is fgyelembe kellet 
venniük az elsősök nehézségeit.383

A tanév során kialakult feszültségek sokkal messzebbre ható következményekkel is jártak. Va-
lószínűleg nagy szerepük volt ugyanis az 1950. március 29-én kelt párthatározat megszületésében. 
Ismeretes, hogy ez a határozat a közoktatás gondjaiért egyértelműen az irányításban (elsősorban a 
VKM-ben és az ONI-ban) tevékenykedő „ellenségre” hárítota a felelősséget. „Az ellenség fő erőfe-
szítése arra irányul – olvashatjuk a dokumentumban –, hogy megakadályozza a munkás- és dol-
gozóparaszt származású fatalok bejutását az iskolákba, vagy ha már erre nem képes, akkor a ta-
nulók meserséges túlterhelésével, a tananyag nélkülözhető vagy éppen felesleges részének meg-
növelésével,  állítólagos  „színvonal”-követelményekkel,  az  új  tankönyvek  kiadásának 
elszabotálásával, mindezek útján a tanulás megnehezítésével s az év végi vizsgáiknál a munkás- és 
dolgozóparaszt származású tanulók és hallgatók tömeges elbuktatásával  kiűzze az iskolákból a 
dolgozók gyermekeinek jelentékeny részét”.384 A terjedelmes mondat annak az általános sratégia-
váltásnak az ideológiai megalapozását szolgálta, amely immár nem az általános iskolákat kívánta a 
gimnáziumok szintjéhez, hanem a gimnáziumokat kívánta az általános iskolák szintjéhez igazíta-
ni. Ez azután egyértelműen meg is mutatkozot az év végi osztályozásban, valamint az 1950-es  
éretségiken,  ahol  az  elnökök  lényegében  arra  kaptak  utasítás,  hogy  kedvezzenek  a  mun-
kás-paraszt származású fataloknak.385

377. Knausz 1985. 185–186. o.
378. PI Arfich. 276. f. 89. cs. 196. ő. e. Kimutatás az országban működő diákothonokról, tanulószobákról és menzákról 

(1950. szeptember 22.)

379. PI Arfich. 276. f. 89. cs. 195. ő. e. Feljegyzés a tanulószobákról (1950. szeptember 28.)
380. Nehéz esztendők. 140–142. o.

381. Szávai Nándor :::: Pedagógusaink és az új tanév. Köznevelés, 1949. szeptember 15. 490. o.
382. KSH Kultúrsatisztikai Közleményei… alapján

383. Knausz 1985. 192. o.
384. Nehéz esztendők. 232. o.

385. Részletesebben lásd Knausz 1987. 169–171. o.
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A párthatározat után – mint azt a 2. fejezetben látuk – megtörtént a középiskolai tantervek új-
raírása is. Ez a már ismertetet változásokon túlmenően mindenekelőt tananyagcsökkentés jelen-
tet, amelynek során a négy évfolyam összóraszáma 6 órával csökkent. Ennél is nagyobb mérték-
ben apadt a megtanulandó anyag, és ennek megfelelően a tankönyvek is jóval karcsúbbak letek.  
Jellegzetes változás volt az ének és a rajz kihagyása valamennyi évfolyamról.386 A párthatározat 
kapcsán ugyancsak napirendre került az 1949-es reform átfogó felülvizsgálata és egy újabb közép-
iskolai reform megvalósítása is. A „VKM-ben folyó ellenséges tevékenységet” tárgyaló első (1950. 
március 9-én a PB elé kerülő) terjedelmes előterjesztés még nem tartalmazot ilyen értelmű uta-
lás,387 a március 23-án vitatot újabb dokumentum azonban már azt is felróta a minisztériumnak, 
hogy a szakképzés alacsony színvonalú, a szakképző intézmények a túlterhelés ellenére sem ad-
nak „megfelelő számú és megfelelő képzetségű középkádert”.388 A nyilvánosságra hozot szöveg 
már egyértelműen fogalmaz: „Tekintsük munkánk súlypontjának a köznevelés területén a terme-
lés igényeinek jobb kielégítését. Meg kell javítanunk és ki kell szélesítenünk egész szakképesítés 
nyújtó rendszerünket, a szakgimnáziumoktól a főiskoláig és a különböző szaktanfolyamokig. Köz-
vetlenebbül a szakkáderszükséglet követelményei szerint kell megszerveznünk szakközépiskolá-
ink és főiskoláink munkáját.”389 It tehát egy olyan szakképzési sruktúra meghirdetésére került 
sor, amely már a közvetlen gazdasági érdekeknek rendelte alá a képzés.

A Politikai Bizotság 1950. május 25-én hozot határozatot az ipari és közgazdasági gimnáziu-
mok tefichnikummá való átszervezéséről.390 Ez elsősorban a következőket jelentete. A technikum 4 
évfolyamos iskola let, tehát a korábbi 4 év szakgimnázium +1 év technikum formánál rövidebb 
képzés adot. Másodszor a technikumok sokkal inkább szakképzésre orientáltak voltak, a szaktár-
gyak aránya az óratervben magasabb, a közismereti tárgyaké alacsonyabb let, és a szakképzés  
már az első évfolyamon megkezdődöt. Ennek megfelelően a technikum csak sokkal korlátozot-
tabb mértékben lehetet képes arra, hogy a felsőoktatásra előkészítsen.391 Harmadszor az 5 féle 
ipari gimnázium helyet a PB idézet határozata 11 féle ipari technikum szervezését írta elő az 
1950/51. tanévre. A második középiskolai reformot az Elnöki Tanács 1950. évi 40-43. sz. törvény-
erejű rendeletei kodifkálták 1950. november 12-én, amelyek a fenti elvek alapján intézkedtek a 
különböző iskolatípusokról.

Expanzió

Az egységes középiskola koncepciójának visszavonása és a tananyagcsökkentés megnyitota az 
utat a középiskolai oktatás gyors és széles körű kiterjesztése előt. 1951. október 18-án a Politikai  
Bizotság elfogadta a közoktatás új, felemelt ötéves tervét.392 A dokumentum legátfogóbb adata 
szerint az 1954/55.  tanévre a középiskolások összlétszámát 146 445 főre kell  felemelni.  Ez több 
mint 60 ezerrel haladja meg az 1949/50-es adatot, szemben a korábban tervezet – és mar akkor is 
„dermesztően” ható – 45 ezres emelkedéssel.393 Mivel az iskoláztatási politika 1953 után némileg 
megváltozot, az alábbi táblázatban az 1950/51. évi bázisadatokkal az 1952/53. évre tervezet létszá-
mokat vetem össze:

386. Kornidesz 1987. 38–40. o.

387. PI Arfich. F.PB/914. Jelentés a VKM-ben folyó ellenséges tevékenységről.
388. PI Arfich. F.PB/917. Az MDP KV határozata a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban mutatkozó ellenséges te-

vékenységről.

389. Nehéz esztendők. 233. o.
390. PI Arfich. F.PB/937. Javaslat a szakgimnáziumok technikummá való átszervezéséről.

391. Részletesen lásd Knausz 1987. 168. o.
392. PI Arfich. F.PB/1061. A közoktatás felemelt ötéves terve.

393. Hozzá kell tenni, hogy ez már mérséklése volt az MDP II. kongresszusán meghirdetet célnak. Ot Révai József a 
középiskolai tanulólétszámnak 77 000-es csökkenéséről beszélt. (A Magyar Dolgozók Pártja II. kongresszusának 
jegyzőkönyve. Szikra, Bp. 1951. 124. o.)
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A középiskolák tervezet tanulólétszáma az első ötéves terv elején:

1950/51 évi
tény

1952/53 évi
terv

A növekedés 
tervezet mértéke (%)

Gimnáziumok 50 110 53 240 116,2

Ipari technikumok 12 035 24 050 199,8
Mezőgazdasági 
technikumok 5 292 8 470 160,1

Közigazgatási 
technikumok 16 555 18 625 112,5

Tanító- és 
óvónőképzők 10 950 12 600 115,2

Összesen 95 965 121 985 127,1

A növekedés nyilvánvaló feszítetségének bemutatásán túl a táblázat nem hagy kétséget a kor-
mányzat prioritásait illetően sem. A tervezet növekedés igen nagy részben (46%-ban) az  ipari  
tefichnikumok létszámnövekedéséből adódot volna. Ez jelzi az alapvető tendenciát: a középiskolai 
oktatás közvetlen alárendelését az iparosítási politika szükségleteinek.394 Más kérdés, hogy ezek a 
szükségletek egyáltalán nem voltak egzakt módon meghatározhatók, így a tervezők a legnagyobb 
bizonytalanságban voltak a közoktatási tervek elkészítésekor. A fő gondot az jelentete, hogy a 
gazdaság csak ötéves tervvel rendelkezet, az oktatás eredményei azonban csak késleltetve, a má-
sodik, sőt harmadik ötéves terv időszakában jelentkezhetek, és ez a körülmény az oktatási terv-
számokat  meglehetős  szubjektívakká  tete.  A  Közoktatásügyi  Minisztérium tervjavaslata  ki  is 
mondta: a tervezés fő szempontja az volt, „hogy a 8. általános iskolai osztályt végzet tanulók mi-
nél magasabb %-át vigyük be évente a középiskolába”.395 Ezt csak alátámasztota az a szemlélet, 
amely szerint belátható időn belül általánossá kellet volna tenni a középiskolai végzetséget.396 A 
tervezés megalapozásának másik módja a nemzetközi összehasonlítás volt, amely mindenekelőt a 
szovjet gazdaság bizonyos mutatószámainak alapulvételét jelentete. Az MDP államgazdasági osz-
tálya például Magyarország súlyos elmaradását konsatálta az 1000 munkásra jutó mérnökök és 
technikusok számában nemcsak a Szovjetunióhoz, hanem pl. Lengyelországhoz képes is. A meg-
oldás természetesen a közép és felsőfokú műszaki szakképzés gyors kiterjesztésében láta.397

Lássuk ezek után a tényszámokat:398

394. Részletesebben lásd Darvas – Gyekificzky 1986.
395. UMKL Koll. 1951. augusztus 25. A közoktatás ötéves terve.

396. Vö. Hrváth Márton :::: Tizenhatmillió forint a továbbtanuló munkásifúságnak. Szabad Nép, 1949. február 20.
397. PI Arfich. 276. f. 89. cs. 205. e. (Az államgazdasági osztály feljegyzése, 1950. november 17.)

398. MvStat. 143. o.
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Tanuló létszám
1952/53-ban

A növekedés 
mértéke 1950/51-hez 

képest (%)

A tervteljesítés 
aránya (%)

Gimnáziumok 55 982 113,7 96,1

Ipari technikumok 23 778 182,1 98,9
Mezőgazdasági 
technikumok 7 285 139,2 86,0

Közgazdasági 
technikumok 18 254 110,3 98,0

Tanító- és 
óvónőképzők 13 083 119,5 103,8

Összesen 119 432 124,7 97,9

Ebben a táblázatban először is az a fgyelemreméltó, hogy nincs lényeges elmaradás a tervtől,  
szemben például az általános iskolai tervteljesítéssel. Csakhogy a középiskolák helyzete lényege-
sen eltér az általános iskolákétól. Míg az utóbbiaknál a létszámemelés lényegében egyetlen eszkö-
ze a lemorzsolódás csökkentése, és ez igen nagy nehézségekbe ütközik, addig a középiskolai – 
mint látni fogjuk, szintén jelentős – lemorzsolódás mindig ellensúlyozható az első évfolyamok be-
iskolázási keretszámainak növelésével. Ez persze további feszültségeket szül, amelyekről rögtön 
szó lesz. A tervteljesítés egyenlőtlenségei – mindenekelőt az ipari és mezőgazdasági technikumok 
esetében – másfelől jól tükrözik az időszak gazdaságpolitikai preferenciáit.

A középiskolai létszámok növelésének alapvető módja tehát az elsős beiskolázási létszámok nö-
velése volt. Ez mindenekelőt a végző nyolcadikosok létszámának szűk keresztmetszetébe ütközöt 
bele. A nyolcadikos tervek ugyanis – mint látuk – rendre optimisának bizonyultak, így 1952-re 
például 90 000 végzős terveztek az oktatás irányítói, ténylegesen viszont csaknem tízezerrel keve-
sebben végezték el az általános iskolát. Ez a helyzet kétféle feszültségnek let a forrása. Egyrészt a  
munkás- és parasztszármazású diákok arányára vonatkozó tervek így még feszítetebbeknek bizo-
nyultak, és nem is teljesültek. Az 1951/52. tanévben például az elsősök 47%-ának munkás-, 32%-
uknak parasztszármazásúnak kellet volna lenni, ténylegesen azonban ez az arány csak 43,2, illet -
ve 30,2%-ra teljesült.399 A következő évben már 75% volt az eredetileg megadot tervszám (munkás 
és paraszt együt), ezt a  KM Vezető Kollégiuma menet közben 72%-ra csökkentete, a tényleges 
eredmény azonban – legalábbis július végéig – csak 70,6%-volt.400 Mentségként nem egyszer „az 
egyebek részéről jelentkező nagy nyomás”, vagyis továbbtanulási kedvet hozták fel az irányí-
tók,401 jóllehet tény, hogy az ötvenes évek elejére – nem kis mértékben a párt és a kormányzat to-
vábbtanulási propagandájának hatására – általában is megnőt a középiskolába jelentkezők szá-
ma.402 A feszítet szociális tervek egyébként maguk is az expanziót fokozó tényezőt jelentetek, hi-
szen  az  értelmiségiek,  dolgozó  kisemberek  jó  tanuló  gyerekeit  nem  lehetet  elutasítani,  az 
oktatásirányítók viszont igyekeztek tartani magukat a megadot arányszámokhoz, ami gyakran 
csak a keretek túllépésével volt lehetséges.403

A „munkás-paraszt-egyéb” merev kategorizálás már 1951 végétől oldódot, és olyan irányelvek 
születek, amelyek szerint fel kellet számolni az értelmiséggel szemben megnyilvánuló szektás 

399. PI Arfich. 276. f. 89. cs. 202 ő. e. Jelentés az 1951/52. évi iskoláztatási terv teljesítéséről. (1951. szeptember 6.)
400. UMKL Koll. 1952. július 31. Beszámoló jelentés a Vezető Kollégium részére az 1952./53. évi iskoláztatás helyzeté-

ről.

401. PI Arfich. 276. f. 89. cs. 202. ő. e. Jelentés…
402. A KM tervezési osztálya ennek közvetet megnyilvánulásaként értelmezte azt a jelenséget, hogy a tanácsok sok 

helyüt maguk kezdeményezték új középiskolák megnyitását.  UMKL Koll. 1951. augusztus 25. A közoktatás öt-
éves terve.

403. Vö. pl. UMKL Koll. Jegyzőkönyv a Közoktatásügyi Kollégium 1951. augusztus 9-i üléséről.
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magatartás, és súlyt kellet helyezni arra, „hogy a velünk együt haladó értelmiségi dolgozók jól 
tanuló gyermekei feltétlenül továbbtanulhassanak”.404 Ez gesztus volt az értelmiség felé, de a gesz-
tuson túlmenően kétségtelen, hogy a középiskolai expanzió időszakában – ha nehezebb feltételek 
mellet is, mint az elsődlegesen preferált rétegek – az értelmiségi származású fatalok is megtalál -
haták számításaikat. 1952-ben a beiskolázásukra fordítot „külön gond” már az iskoláztatás „mi-
nőségi megjavításával” kapcsolódot össze, ami elsősorban azt jelentete, hogy a korábbinál na-
gyobb fgyelmet kellet fordítani a felvételre javasolt tanulok korábbi tanulmányi eredményeire. 
(Ez összhangban volt a tanulmányi követelmények emelésének ugyanekkor tapasztalható szándé-
kával.) Árnyalatnyi változásról van persze szó, amelynek jelentőségét kár volna eltúlozni: ekkor is  
szép számmal javasoltak elégséges tanulókat középiskolai, sőt egyetemi felvételre is.405 A beiskolá-
zási voluntarizmus fennmaradását mutatja a Magyar Függetlenségi Népfront 1953. április 12-én 
közzétet választási felhívása, amely az oktatásügy állami vezetőit is meglehetősen meglepte. A 
dokumentum előirányozta, hogy a második ötéves terv időszakában „a tanulóifúság a falun leg-
alább az általános iskola nyolc osztályát, a városokban, az ipari központokban legalább a középisko-
lát kötelezően elvégezze”.406 A hátérben kétségkívül az SZKP XIX. kongresszusa, illetve annak át-
gondolatlan utánzása állt. A kongresszus határozata előírta, hogy a folyó ötödik ötéves terv során 
(tehát 1955-ig) a városokban, nagyobb ipari központokban be kell fejezni az átérés a hétosztályos 
oktatásról az általános tízosztályos középiskolára.407

A másik jelzet feszültség, amelyét az általános iskolák által kínált szűk „merítési bázis” oko-
zot, az egyes középfokú képzési formák, valamint a termelés közöti kiéleződő  konkurenficiaharfic 
volt. A végzet nyolcadikosokra ugyanis szükségük volt mind a vállalatoknak, mind az ugyancsak 
dinamikusan növekvő iparosanuló iskoláknak is, és a dolog természetnél fogva ezek a lehetősé-
gek elsősorban éppen a  munkás-  és  parasztszármazású  tanulókra  gyakoroltak vonzerőt.408 Az 
egyes  ágazatok  részesedési  aranyáról  végső  fokon  a  központi  létszámtervezés  döntöt,  amely 
azonban újra és újra konfiktusba került a tanulók saját szándékaival. Az eredmény a gyakori át-
irányítás let, amelynek révén a tanuló sokszor teljesen eltérő jellegű iskolában találta magát, mint  
ahová eredetileg jelentkezet.  Ez a  magas lemorzsolódási  arányok egyik nyilvánvaló oka volt, 
amelyet az oktatásirányítás már igen korán észlelt.409 Az átirányítások csökkentésére dolgozta ki a 
KM a  spontán  igények  felösszesítésének  és  a  létszámtervek  lebontásának  alábbi  bürokratikus 
módszerét: „…iskolánként felmérjük a tanulók spontán irányulását. Ezt november végéig a megye 
összesíti és december elejéig felküldi. Ennek alapján a megyei keretszámokat az országos keretszá-
mok határain belül úgy módosítjuk, hogy lehetőleg alkalmazkodjunk a tanulók spontán irányulá-
sához. Az így elkészítet keretszámokat a megye december végéig megkapja és tovább bontja isko-
lákra, a megyei keretszámokon belül lehetőleg fgyelembe véve az egyes iskolákban a spontán irá-
nyulás. Ezután kezdődik januárban a konkrét egyéni agitáció,  és ennek alapján márciusban a 
jelentkezés.”410

A nyilvánvalóan nehézkes és túlbonyolítot mechanizmus a gyakorlat persze némileg raciona-
lizálta. Már az idézet előterjesztés tárgyaló 1951. októberi kollégiumi ülés úgy döntöt, hogy a 
keretszámokat csak a megyékig kell lebontani (és nem az egyes iskolákig). De említhető a Komá-

404. PI Arfich. 276. f. 89. cs. 195. ő. e. Javaslat a DISZ 1952-53. évi tervére a diákok továbbtanulásának tervszerű irányí-
tásával kapcsolatban. (A DISZ-apparátus javaslata, 1951. november 23.) UMKL Koll. 1951. október 11. Az 1952/53. 
évi iskoláztatás terve.

405. UMKL Koll. 1952. május 2. Az 1952/53. évi iskoláztatás jelenlegi helyzete.

406. A Magyar Függetlenségi Népfront választási felhívása. Szabad Nép, 1953. április 12. (Az eredetiben az egész idé -
zet rész kiemelve.)

407. A Szovjetunió Kommunisa Pártjának XIX. kongresszusa. Szikra, Bp. 1109. o.

408. Vö. UMKL Koll. 1951. november 8. Közoktatásunk 1952/53. évi terve.
409. Vö. pl. PI Arfich. 276. f. 89. cs. 202. ő. e. Jelentés az 1951/52. évi beiskolázásról, valamint Jelentés az 1951/52-es tan -

évre való beiskolázás eredményeiről. (A Budapesi Pártbizotság Jelentése, 1951. április 30.)

410. UMKL Koll. 1951. október 11. az 1952/53. évi iskoláztatás terve.
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rom megyei példa is, ahol a megyei tanács oktatási osztálya elvi rendelkezés adot ki arról, hogy a 
keretszámokhoz való merev ragaszkodás veszélyezteti a beiskolázás sikerét.411

Megfelelő adatok hiányában csak utalni lehet a gyorsítot növekedéssel szükségszerűen együt 
járó hiányjelentésekre. Az oktatásirányítók évről évre konsatálták a  tantermek rossz állapotát, 
nem kielégítő voltát, de már a KM ötéves tervjavaslata leszögezte, hogy a tervidőszak alat semmi-
féle minőségi fejlesztés nem hajtható végre, a kicsiny alapterületük zsúfolt, eredetileg más célra 
készült szükségtantermek továbbra is használatban maradnak.412 Hozzá kell tenni, hogy az újon-
nan használatba vet tantermeknek is csak kis része származot új építésből, többségüket már ak-
kor is szükségelhelyezésnek minősítetek.413

Krónikus  gond  volt  a  középiskolai  pedagógushiány is.  Csak  illusztrálja  a  helyzetet,  hogy 
1951/52-ben 13 ezerre rúgot országosan a szakszerűtlenül leadot (tehát végső soron kárba ve-
szet) órák száma.414 Ugyanebben az évben a középiskolákban működő pedagógusok 14,7%-a nem 
rendelkezet a szükséges képesítéssel, a következő évben ez az adat már 18% volt, és ebbe nem tar -
toztak bele azok, akik éppen akkor igyekeztek megszerezni a középiskolai tanári képesítés.415 Kü-
lönösen sok gondot okozot a számotevő hagyományokkal nem rendelkező, ám dinamikusan fej-
lődő ipari technikumok műszaki tanárokkal való ellátása. A megoldás – persze hangsúlyozotan 
átmeneti megoldás – rövid, 1-2 éves tanárképző tanfolyamok szervezése volt, amelyekre részben 
technikusokat, részben viszont egyszerűen szakmunkásokat iskoláztak be. A rendes, nem gyorsí -
tot műszaki tanárképzés 1951-ben indult be a műszaki egyetemi képzés részeként.416

Az expanziót akadályozó tényezők közöt természetesen előkelő helyen állt a középiskolás ta-
nulók  lemorzsolódása is. Mivel az egyes évfolyamok létszámáról nincsenek satisztikai adatok, a 
minisztérium belső jelentéseire vagyunk utalva a lemorzsolódás mennyiségi jellemzésekor. Ezek 
szerint az ún. évközi, tehát szeptembertől júniusig tartó lemorzsolódás általában és globálisan 6% 
körül mozgot.417 A tényleges lemorzsolódás ennél magasabb volt, hiszen sokan a tanévet befejez-
ve nyáron maradtak ki az iskolából ás helyezkedtek el valamelyik vállalatnál. A lemorzsolódás  
okaként leggyakrabban a „mechanikus beiskolázás”, a „valódi meggyőzés nélküli, pusztán rábe-
szélésen alapuló” átirányítás emelik ki a jelentések. Sokan tehát azért maradtak ki, mert nem szí-
vesen jártak abba az iskolatípusba, ahová jórészt akaratukon kívül kerültek. Ezt tetézhete még a  
lakóhelytől távoli iskola, a diákothoni elhelyezés megoldatlansága.418 Ez utóbbi tényező jelentősé-
gét különösen az ipari technikumok – alább részletezendő – nagyarányú specializációja növelte 
meg, amennyiben fokozta a súrlódás lehetőségét a tanulók „spontán irányulása”, a helyi lehetősé-
gek és az országosan kialakítot tervszámok közöt.

Kik maradtak ki a középiskolákból? Az adatok nem hagynak kétséget afelől, hogy a lemorzso-
lódás elsősorban a fzikai dolgozók gyerekeinek osztályrésze volt. Az 1950/51. tanévben a dolgozó 
paraszti származású fatalok 8%-a, a munkásszármazásúak 5,0%-a, míg az „egyebek” 4,9%-a hagyta 
abba év közben a tanulmányait.419 Noha az oktatáspolitika alig vet tudomás róla, aligha kétséges, 
hogy a lemorzsolódás közvetlen háterében it is gyakran álltak tanulmányi problémák. Ezt min-

411. PI Arfich. 276. f. 89. cs. 202. ő. e. Beiskolázás. (A Komárom Megyei Pártbizotság jelentése, 1951. április 28.)
412. UMKL Koll. 1951. augusztus 25. A közoktatás…

413. UMKL Koll. 1953. augusztus 12. Az általános iskolák és általános gimnáziumok 1952/53. tanévi oktató-nevelő  
munkájának értékelése

414. UMKL Koll. 1952. július 17. A középiskolai nevelőhelyzet és az abból adódó feladatok.

415. UMKL Koll. 1953. április 30. Óvodai, általános iskolai és középiskolai nevelőhelyzet és feladatok.
416. UMKL Koll. 1951. június 12. A technikumi tanárképzés megszervezése és az ipari tanulóiskolai tanárképzés át-

szervezése.

417. UMKL Koll. 1951. augusztus 9. Középiskoláink évvégi tanulmányi eredményeinek értékelése, 1952. július 31. A 
középiskolák munkája az évvégi felmérés alapján.

418. UMKL Koll. 1952. március 6. A középiskolák munkája a félévi felmérés alapján.

419. UMKL Koll. 1951. augusztus 9. Középiskoláink…
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denesetre alátámasztja, hogy az 1951/52. tanévben Budapesen a munkásanulók tanulmányi ered-
ménye minden iskolatípusban alata maradt az „egyéb” származású tanulók eredményeinek.420

Specializáció

Az 1950. évi második – a technikumokat megszervező – középiskolai reform az expanzió lehe-
tőségén túl tág teret nyitot a középiskolák – elsősorban az ipari és közgazdasági technikumok – 
nagyfokú specializációja előt is. Látuk, hogy az ipari gimnáziumok 5 tagozata 1950-ben az ipari 
technikumok 11 tagozatává alakult át. 1951-ben már 44 tagozaton indult meg az oktatás, és a ko-
rábbi 76-féle szaktárgy helyet már 413-at tanítotak, illetve terveztek tanítani a magasabb osztá-
lyokban.421 Ez az újabb ugrás csak annak fényében értelmezhető, hogy 1950 végén minisztertaná-
csi határozat intézkedet arról, hogy az ipari technikumokat a KM a tanév végéig adja át az illeté-
kes szakminisztériumoknak,422 majd a változás az Elnöki Tanács 1951. évi 16. sz. törvényerejű 
rendelete kodifkálta. Ez természetesen azt jelentete, hogy a minisztériumok saját ágazatuk mun-
kaerőigényeinek kielégítésére használták fel a technikumokat, ami újabb szakosítási hullámot in-
dítot el, hiszen a hagyományos szakmai megoszlás az ágazati különbségek tovább diferenciálták.

Az említet jogszabály egyébként biztosítot bizonyos általános elvi felügyeleti jogkört a közok-
tatásügyi miniszternek, továbbá úgy intézkedet, hogy a helyi tanácsok részvételét az ipari techni -
kumok irányításában a felügyeletet gyakorló miniszterek szabják meg. Mindez már előrevetítete 
árnyát az oktatásügyi és az iparági minisztériumok közöti későbbi súrlódásoknak. Ami a taná-
csok oktatási osztályait illeti, azok felé szakoktatási vonatkozásban is kizárólag a KM adhatot ki 
rendelkezéseket, és fordítva, az oktatási osztályok csak a KM közvetítésével közölheték javaslatai-
kat az illetékes szak minisztériumokkal.423

A Közoktatásügyi Minisztérium 6 szaktárcának adta át az ipari technikumokat. A tárcák újabb 
felosztása következtében azonban 1952-ben 5 további szakminisztérium vet át ipari technikumo-
kat, így összesen – a KM-mel együt – 12 főhatóság foglalkozot középfokú ipari szakoktatással. 
(A dokumentumok ekkor már 47-féle ipari technikumról beszélnek.)424 Még szétagoltabb volt az 
állami gazdasági rányitás adminisztrációs igényeinek kielégítésére hivatot közgazdasági techni-
kumok felügyelete. 1951-ben már 6-féle szakon indultak közgazdasági technikumok,425 irányításuk 
azonban nem kevesebb, mint 18 főhatóság feladata volt.426 It az is bonyolítota a helyzetet, hogy 
bizonyos szaktárgyak oktatása felet – az iskola ágazati hovatartozásától függetlenül – a Pénzügy-
minisztérium, az Országos Tervhivatal,  illetve a Központi  Statisztikai Hivatal  gyakorolta a fel -
ügyeletet.427

A szakoktatás centralizált irányításának olyan modellje alakult tehát ki az ötvenes évek elején,  
ahol a központosítás az oktatásügyi szférán kívül valósul meg. Ez a KM nézőpontjából szétagolt-
ságnak, sőt anarchizmusnak tűnhetet, hiszen egy ideig nem léteztek olyan intézmények, amelyek 
a különféle részérdekeknek a közoktatás logikája alapján történő integrációját lehetővé teték vol-
na. Ez természetesen egy sor súrlódáshoz, működési zavarhoz is vezetet. Elég it utalni arra, hogy  
a nagyfokú specializáció következtében egy-egy tagozat országosan csak egy-két technikumban 
indult, amelyek ennél fogva országos beiskolázású intézmények voltak, ez megnövelte a diákot-
honi elhelyezés igénylők számát, fokozta a távol lakók lemorzsolódási hajlandóságát sb.428 Mind-

420. UMKL Koll. 1952. március 6. A középiskolák…
421. UMKL Koll. 1951. július 5. Zárójelentés az ipari technikumok átadásáról.

422. Uo. A mezőgazdasági technikumokat már 1950 júniusában átvete az FM (Halász 1984. 29. o.)
423. Darvas – Gyekificzky 1986. 71. o.

424. UMKL Koll. 1952. május 2. A technikumok helyzete.
425. UMKL Koll. 1951. szeptember 13. Előterjesztés a közgazdasági középiskolák szakosítására.

426. UMKL Koll. 1952. május 2. A technikumok helyzete.
427. UMKL Koll. 1951. szeptember 13. Előterjesztés…

428. Vö. Darvas – Gyekificzky. 1986. 74. o.
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ez növelte a súlyát a KM azon kezdeményezéseinek, amelyekkel saját integrációs szerepét kívánta 
növelni a technikumok irányításában. Az  MDP KV Titkársága 1952. május 21-én Darvas József 
miniszter előadásában foglalkozot a témával, és elvi határozatot hozot egyrészt arról, hogy a 
KM-nek nagyobb szerepe legyen az irányításban, az összehangolásban, a nevelési szempontok ér-
vényre jutatásában, másrészt arról, hogy „a túlzot specializálásnak véget kell vetni. Fel kell hívni  
a minisztériumok fgyelmét, hogy ez a szakképzés rovására is mehet.”429 A határozat elfogadta a 
minisztériumnak azt a javaslatát, hogy a KM technikumi osztályát fokozatosan a középfokú szak-
képzés legfőbb irányító szervévé kell fejleszteni.430 A határozat nyomán jöt létre az ún. Techniku-
mi Tanács is, egy tárcaközi bizotság, amelyet a közoktatásügyi miniszter vezetet, és tagjai az ille-
tékes miniszterhelyetesek voltak. A tanács működése azonban igen nehézkes volt,  tagjai nem 
mindig vetek részt az üléseken, és maguk helyet kevéssé tájékozot képviselőket küldtek.431 Ami 
a KM technikumi osztályának megerősítését illeti, ezen a téren még 1953 tavaszán sem történt lé-
nyegi előrelépés,432 így a vizsgált periódus it nem hozot érdemi változásokat.

Tanulmányi és tantervi kérdések

Alig zajlotak le az 1950. évi osztályozások és éretségi vizsgák, már megkezdődöt a „harc” a 
tanulmányi színvonal  emeléséért,  az  osztályozás  „liberalizmusa” ellen.  Ez  persze  nem jelentet 
visszatérés a korábbi „maximalisa” színvonal-követelményekhez, hiszen az 1950-es csökkentet 
tananyag érvényben maradt. Pusztán arról volt szó, hogy meg kellet akadályozni a követelmé-
nyek teljes felpuhulását, ami a lemorzsolódás csökkentésének egyoldalú követelése nyomán reális, 
sőt fenyegető veszéllyé vált. Az elvi kiindulópont, akárcsak az általános iskola esetében, it is Ré-
vainak az MDP II. kongresszusán elmondot beszéde, az iskolai követelmények melleti határozot 
kiállása volt. Az eredmény nem is maradt el. Míg az 1949/50. tanév végén a középiskolai tanulók  
24,2%-a kapot jeles és 3,8%-uk elégséges, addig az 1950/51. tanév végén a jelesek aránya 9,1%-ra 
apadt, az elégségeseké pedig 17,8%-ra nőt. A középiskolai főosztály jelentése nem mulasztja el 
hozzátenni a számokhoz, hogy a rosszabb eredmények mögöt jóval komolyabb munka áll, mint 
az előző évi jobb eredmények mögöt, és a számok inkább csak azt mutatják, mennyire liberális 
volt az osztályozás 1950-ben.433

A tanulmányi fegyelem megszilárdításának egyik módja – jellemzően a kor általános hangula-
tára – különféle tanulmányi mozgalmak szervezése volt. A DISZ programszerűen az iskolai mun-
ka segítését állítota tevékenységének középpontjába, és részben agitatív módszerekkel „küzdöt” 
az órák „produktív idejének maximális kihasználásáért”, a súgás, puskázás sb. ellen, részben olyan 
intézkedésekkel igyekezet növelni a tanulmányi fegyelmet, mint tanulópárok szervezése, a felké-
szülés, felszerelés óra előti ellenőrzése sb.434 E közben maga is fellépet a számszerű eredmények, 
a grafkonok és százalékok egyre inkább elharapózó hajszolása ellen,435 amely a dolog értelmetlen 
és bürokratikus voltán túlmenően azzal is fenyegetet, hogy az osztályzatok felfelé srófolásával 
azok „liberális” jellegét erősíti. Ugyanis a fegyelem megszilárdítását célozta a középiskolai osztály -
vizsgák bevezetése az 1951/52. tanévtől. Az 1200-V-6/1951. K. M. sz. rendelet év végi vizsgát veze-
tet be a középiskola 1–3. osztályában magyarból és matematikából, valamint iskolatípusonként és 
évfolyamonként változóan esetleg még egy-egy tárgyból. A rendelet csak a KM hatáskörébe tarto-
zó középiskolákra vonatkozot, tehát nem érintete az ipari és mezőgazdasági technikumokat. A 

429. PI Arfich. 276. f. 54. cs. 194. ő. e. Jegyzőkönyv a Titkárság 1952. május 21-i üléséről.
430. Uo. Jelentés az ipari és mezőgazdasági technikumok helyzetéről.

431. UMK. Koll. 1953. április 30. A Technikumi Osztály helyzete és problémái.
432. Uo.

433. UMKL Koll. 1951. augusztus 9. Középiskoláink évvégi tanulmányi eredményeinek értékelése.
434. PI Arfich. 276. f. 89. cs. 195. ő. e. „Harc az órák eredményes kihasználásáért” mozgalom (A DISZ anyaga, 1951. 

szeptember 5.)

435. Uo. Hogyan fogadták a DISZ KV határozatát a közép- és főiskolai szervezetek (A DISZ anyaga, 1951. március 5.)
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beiskolázás minőségi javítása érdekében osztályvizsgát vezetek be magyarból és számtanból az 
általános iskola 8. osztályában is. Az első értékelés egészében pozitív, bár felhívja a fgyelmet, 
hogy a vizsgákra való fokozot készülés a nem vizsgatárgyak lebecsülésével járt.436Másrészt a vizs-
gák nem lehetek nagyon szigorúak, hiszen ez a lemorzsolódás fokozódásának veszélyét idézte 
volna fel, így eleve magukban hordták a formalizmus veszélyét.

Az általános iskolai tanterv újabb bírálatával egy időben 1952 nyarán napirendre került a kö-
zépiskolai, elsősorban a gimnáziumi tanterv revíziója is. Ennek általános világnézeti szempontjai-
ról – amelyek elsősorban a magyar és a történelem tárgyakra vonatkoztak – már volt szó. A KM 
középiskolai főosztálya által készítet első előterjesztés még hangsúlyosan szólt arról, hogy a gim-
náziumban a jövőben fokozni kell a nyugati nyelvek tanítását,437 de a párt Agitációs és Propagan-
da Bizotsága elé menő második változatban ez már nem szerepelt. Szerepelt viszont benne két ál -
talánosabb javaslat. Az egyik a gimnáziumi humán és reáltagozat közöti különbség felszámolásá-
ra vonatkozot, amelyet az indokolt volna, hogy a humán tagozat amúgy is kiveszőben volt, az  
adot tanévben az osztályok négyötöde volt reáltagozatú, továbbá hogy a ketősség megnehezítet-
te a tanulok választásának és a lehetőségeknek az összehangolását, és az egyetemekre való jelent-
kezés sem a tagozatoknak megfelelően történt.438

Másrészt a javaslat újra felvetete az általános iskola és a gimnázium szovjet mintára történő 
egységesítésének kérdését. A probléma a fordulat óta úgyszólván a levegőben volt, de soha nem 
került igazán napirendre. Ez az előterjesztés is csak felvetete, de rögtön hozzáfűzte, hogy az mos 
nem volna aktuális. A gondolat lényege egyébként az volt, hogy az általános iskola és a gimnázi -
um tananyaga nagyon sok átfedés, ismétlés tartalmaz, és ez – racionálisabb tananyag elrendezés  
esetén – lehetővé tenné az anyag rövidebb, ha nem is 10, de 11 év alat történő elvégzését, illetve  
egy egységes 11 évfolyamos iskolatípus létrehozását. Ez azonban vagy az általános iskola 7 évre,  
vagy a gimnázium 3 évre való lecsökkentését, vagy a tankötelezetség 3 évvel való felemelését je-
lentete volna, az adot körülmények közöt azonban egyik sem látszot ésszerűnek, ezért a kérdés 
lekerült a napirendről. Egészében a javaslat a szilárd ismeretek nyújtásának, a képességek fejlesz-
tésének elhanyagolását róta fel a régi tanterveknek, és ennyiben jót illeszkedet az általános isko-
lai tanterv már ismertetet bírálatához. Külön fejezet szólt a tanítóképzők tantervéről, ahol a ja-
vaslatok a pedagógiai munkára való gyakorlat közelibb felkészítés szorgalmazták.439

A felnőtoktatás

Az időszak felnőtoktatása rendkívül sokszínű és szinte átekinthetetlen. Jelentős része valójá-
ban nem is tartozik a közoktatás keretei közé : részben az iskolán kívüli népművelés körébe sorol -
ható (mint például az elemi iskolai ismereteket nyújtó alapismereti tanfolyamok), részben pedig 
közvetlenül a termeléssel összefüggő szakképzésről, átképzésről sb. van szó. Az alábbiakban csak 
az iskolarendszerű felnőtoktatás két fő formájával, a dolgozók iskoláival és a szakéretségi tanfo-
lyamokkal foglalkozom. A dolgozók középiskoláinak létszámalakulása jól mutatja, hogyan fordult a 
fgyelem 1948 után it is a szakképző formák felé:440

436. UMKL Koll. 1952. július 31. Osztályvizsgák értékelése.
437. UMKL Koll. 1952. június 12. Az általános iskola és általános gimnázium tantervének módosítása.

438. Uo., valamint PI Arfich. 276. f. 89. cs. 194. ő. e. Javaslat az általános-, középiskolai és tanítóképzői tantervek átdol -
gozására.

439. A javaslatokat részletesen ismerteti Kornidesz 1987. 44–47. o.

440. MüvStat. 143. o.
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Tanulólétszámok a dolgozók középiskoláiban

1. 2. 3. 4. 5.

1946/47 3 981 557 623 798 5 959

1947/48 3 601 808 906 1 229 6 544

1948/49 3 708 2 597 2 746 1 166 10 217

1949/50 nincs adat 11 936

1950/51 2 552 5 990 2 650 968 12 160

1951/52 1 669 9 335 2 455 81 14 270

1952/53 3 622 11 436 3 105 1 136 19 299

(1. Gimnáziumok, 2. Ipari tefichnikumok, 3. Közgazdasági tefichnikumok, 4. Tanító- és óvónőképzők, 5. 
összesen)

Míg tehát az összes tanuló száma folyamatosan nőt és hat év alat több mint háromszorosára  
duzzadt, addig ezen a számon belül rohamosan nőt az ipari és közgazdasági technikumi hallgatók  
aránya is. 1946/47-ben ez az arány alig 20% volt, 1950/51-ben már 71%, a következő évben pedig 
megközelítete a 83%-ot. A nappali középiskolák expanzióját – mint látuk – korlátozta a végző 
nyolcadikosok létszáma. Esi tagozaton ez a korlát nem érvényesült, az általános iskolai végzetség 
nem is mindig volt követelmény, ez az elsődleges indoka a munka melleti szakképzés szorgalma-
zásának a vizsgált időszakban. A dolgozók gimnáziumi képzésének visszafogását nem valamiféle 
gimnázium ellenesség magyarázza, hiszen az egyetemi beiskolázási létszámok növelése is fontos 
oktatáspolitikai cél volt. Az egyetemi tanulmányokra való előkészítés feladatát azonban sokkal in-
kább a nappali képzés adó szakéretségi tanfolyamok láták el ebben az időben.

A mezőgazdasági technikumokban 1951-től levelező, tehát az esinél lazább keretek közöt zajló 
oktatási formát vezetek be.441 Az első tanévben 133-an, a következőben 753-an tanultak ebben a 
konsrukcióban.442 1952-től bizonyos változások észlelhetők a felnőtoktatásban. Egyrészt az eddi-
gi 4 évről 3-ra csökken a tanulmányi idő (az ipari technikumok kivételével),443 másrészt a KM Ve-
zető Kollégiuma úgy dönt, hogy növelni kell a gimnáziumok esi tagozataira beiskolázandók ke-
retszámát.444 Ez utóbbi döntés hatása az előbbi táblázaton jói kivehető, és nyilván a szakéretségi 
tanfolyamok perspektíváinak – az alábbiakban bemutatandó – új megítélésével függöt össze.

Mielőt azonban erre rátérnénk, röviden foglalkozni kell a dolgozók általános iskolai tanulmá-
nyaival is. Ezek osztályozó vizsgára előkészítő tanfolyamok keretében zajlotak, és az eredeti – 
1943-as – szabályozás szerint egy félév alat két évfolyam elvégzésére nyílot lehetőség. Az 1223-
D-5-4-/1949. V. K. M. sz. rendelet azonban ezt már csak az 5–6. osztály esetében tete lehetővé, a 
felső két osztály vizsgáira való előkészítésre 5-5 hónap tanulmányi időt szabot.445 Az új szabályo-
zás követő átmeneti visszaesés után a képzésben résztvevő dolgozok létszáma rohamosan növe-
kedet:446

441. Simon – Szarka 1965. 165–166. o.

442. MüvStat. 144. o. Sáska 1985. szerint 1952-től már működöt levelező gimnáziumi oktatás is pártfunkcionáriusok 
és honvédtisztek számára (23. o.)

443. Simon – Szarka 1965. 165. o.

444. UMKL Koll. 1952. március 27. A dolgozók középiskoláinak helyzete.
445. Lásd Sáska 1985. 20. o.

446. MüvStat. 45. o.
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Tanulólétszámok a dolgozók iskoláiban

1948/49 11 562

1949/50 9 679

1950/51 10 369

1951/52 17 100

1952/53 41 849

Az általános iskola elvégzése elvileg a szakképzés és a középfokú tanulmányok feltétele volt. Ez 
az elv azonban ebben az Időszakban korántsem mindig érvényes ült, és nem is valószínű, hogy 
ilyen célok magyaráznák a növekvő számadatokat. It sokkal inkább valóban a dolgozok általános 
műveltségének, kulturális szintjének emeléséről és maguknak a dolgozóknak a tanulási kedvéről 
volt szó, ami különösen fgyelemre méltóvá teszi ezeket a számokat.

A felnőtoktatás igazi újdonsága ebben az időszakban a  szakéretségire előkészítő tanfolyamok 
megszervezése volt. Ezek olyan bentlakásos tanfolyamok voltak, amelyeken fzikai dolgozók, zöm-
mel ipari munkások munkájukat megszakítva tanultak, és amelyek elvégzése után ún. szakéretsé-
gi vizsgát tehetek. A szakéretségi meghatározot szaktárgyakra koncentrált, és ennek megfelelő-
en csak szakirányú továbbtanulásra jogosítot. A tanfolyam továbbtanulási lehetőséget biztosítot 
azoknak a munkásoknak, akik nem jártak középiskolába vagy megszakítoták középiskolai tanul-
mányaikat. A résztvevők előképzetsége ennek megfelelően erősen ingadozot a 4-6 elemi és a 2 
gimnáziumi osztály közöt.447

Az  MDP Köznevelési  Bizotsága 1948.  augusztus  24-én döntöt a szakéretségi  tanfolyamok 
megszervezéséről, majd szeptember 16-án Révai József hozta nyilvánosságra a tervet már említet 
MÁVAG-beli beszédében. A tanfolyam létesítését kimondó 51 600/1948, V. K. M. sz. rendelet szep-
tember 19-én jelent meg.448 A cél az új, a munkásosztályból eredő értelmiség kinevelésének meg-
gyorsítása volt, és már az 1948/49. tanévben megindultak az első egy éves tanfolyamok egyelőre 
655 résztvevővel. A későbbiekben ez a létszám igencsak felduzzadt. A szakéretségiző kollégiumok 
a VKM (illetve KM) irányítása alat álltak, de már a következő évben megindult egy új képzési for-
ma a Földművelésügyi Minisztérium szervezésében. Az Agrártudományi Egyetem Szakéretségi 
Tanfolyama (az agrár szakéretségi) szervesen kapcsolódot az egyetemhez és szervezetileg elkülö-
nült a többi tanfolyamtól.449

1951/52-ben létrehozták az esi szakéretségi tanfolyamok intézményét, amelyeknek az let vol-
na a hivatásuk, hogy bizonyos szakokon előkészítsék a nappali tanulás, tehát it a képzési idő 
meghosszabbításáról volt szó.450 A következő évben azonban újabb fordulatot vet a tanfolyamok 
története. 1952. április 23-án az MDP Titkársága a felsőoktatási beiskolázási keretszámok csökken-
tését határozta el. Ezzel összefüggésben a tesület úgy döntöt, hogy a szakéretségis tanfolyamok 
képzési idejét két évre emeli fel, 1955-ben pedig végleg felszámolja ezt a képzési formát.451 A mi-
nőségre való nagyobb odafgyelés tehát ezen a téren is megmutatkozot ebben az évben, 1952-ben 
két és egy éves tanfolyamok egyaránt indultak, az utóbbiakra elsősorban olyan fatalokat iskoláz-
tak be, akik az előző évben esire jártak (az esi tagozatot egyútal megszünteték), továbbá olya-
nokat, akiknek az előképzetsége vagy ismeretei garantálni látszotak, hogy egy év alat is el tud-
ják sajátítani a szükséges tudás.452

447. A szakéretségi tanfolyamok történetét részletesen feldolgozta Diószegi – Konficz 1987.

448. Uo. 10. o.
449. Uo. 14. o.

450. Uo. 15. o.
451. Urbán 1981. 41–45. o., Ladányi 1986. 74–75. o.

452. PI Arfich. 276. f. 89. cs. 318. ő. e. A szakéretségi tanfolyam tanulmányi idejének felemeléséről és a beiskolázás fel-
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Befejezésül Diószegi Csipetits György és Koncz Endre hozzávetőleges táblázata segítségével te-
kintsük át a tanfolyamok létszámadatait:453

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1948/49 655 - 440 440 2,2

1949/50 1 899 258 1 644 2 089 7,8

1950/51 4 006 413 3 613 5 263 15,2

1951/52 5 034 517 3 277 7 890 21,1

1952/53

egyéves 1 293 372 7 793 7 793 20,3

kétéves 2 296

(1. A tanfolyam tanéve, 2. A km által szervezet tanfolyamok létszáma az év elején, 3. Az FM által 
szervezet tanfolyamokon éretségizők, 4. Szakéretségisek a felsőoktatás 1. évfolyamán a következő 
tanévben, 5. Szakéretségisek a felsőoktatásban összesen a következő tanévben, 6. Az előbbi szám az 
összes hallgató százalékában.)

5. Az alapfokú szakoktatás
Az  MDP iparosítási politikája természetesen elkerülhetetlenné tete az alapfokú szakképzés át-
szervezését is. A magyar tanoncoktatás ugyanis hagyományosan kisipari jellegű volt és volume-
nét tekintve sem felelt meg a hirtelen megnövekvő szükségleteknek. Az MDP KV Titkárságának 
1948. szeptember 15-i határozata kimondta, hogy a gyáripari tanonficok létszámát az ötéves tervidő-
szak végére 35 000-re kell növelni (ez a szám akkor 9300 volt), a tanoncoktatás súlypontját át kell  
helyezni a nagyüzembe, a képzési időt pedig egységesen három évben kell megszabni, illetve ahol 
ennél hosszabb, ot három évre kell leszállítani.454 Ezzel párhuzamosan történt meg a szakmunkás-
képzés átfogó jogi szabályozása is, 1949. január 14-én tárgyalta és fogadta el az országgyűlés az 
iparosanulókról és kereskedőtanulókról szóló 1949. IV. törvénycikket. A törvény szerint iparosa-
nuló csak az a fatal lehetet, aki elvégezte az általános iskola 8. osztályát. Ez alól 1952-ig felmen-
tés lehetet adni. A tanulmányi időt szakmánként változóan három, illetve két évben szabta meg a 
törvény, az átlagos tanulmányi idő tehát az 1948. szeptemberi elképzelésekhez képes is csökkent. 
Ezt Kossa Isván iparügyi miniszter, a törvényjavaslat előterjesztője részben a magasabb előkép-
zetséggel, részben a jobb időkihasználással hozta összefüggésbe,455 de nyilván meghatározó szere-
pet játszot az az igény, hogy a gazdaság minél hamarabb jusson képzet munkaerőhöz. A tanulók  
képzése az új szabályozás szerint részben az üzemben folyt, amellyel a tanuló szerződéses tanuló-
viszonyban állt, és amellyel – mint munkáltatóval – szembeni érdekvédelméről a törvény messze-
menően gondoskodot, részben pedig az üzemmel nem feltétlenül összefüggő iskolában.

A Titkárság 1949. június 15-i határozata szerint a tervidőszak végére már 37 500-ra kellet emel-
ni a gyáripari tanulók létszámát, ez a határozat tehát némileg megemelte az előző évben megfo-
galmazot tervszámot.456 Valójában azonban a gyáripari tanulók száma az 1943/49. évi 12 522-ről 

adatairól. (A KM körrendelete, 1952. május 8.)
453. Diószegi – Konficz 1987. 73. o.

454. PI Arfich. 276. f. 54. cs. 12. ő. e. A szakmunkás-utánpótlás kérdései.
455. OrszN 47. 5. köt. 218. o.

456. PI Arfich. 276. f. 54. cs. 50. ő. e. Előterjesztés a Titkárság részére szakoktatásunk jelenlegi helyzetéről.
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már a következő tanévben 35 000-re emelkedet, ami azt is jelentete, hogy a  kisipari  szakmákra 
gyakorlatilag nem történt beiskolázás, megtörtént tehát a tanulóképzés átállítása a gyáriparra.457

A számok mögöt lényeges szervezeti változások húzódnak meg. Talán a legfontosabb, hogy a 
Politikai Bizotság 1949. november 10-i határozata tovább csökkentete – és ezzel egy időre végle-
gesítete – a  tanulmányi időt. A szakmunkás kiképzésének ideje ezután szakmától függően két, 
másfél, illetve egy év let.458 A tanulmányi idő csökkentése nyilván az éves szakmunkás kibocsátás 
növelésével járt. A növekvő képzési volument az ötéves terv munkaerő gazdálkodási számadatai 
igazolták, ezeket viszont az tete hitelessé, hogy 1949-ben először volt érezhető a később olyannyi-
ra tipikussá váló általános munkaerőhiány.459 Egy másik fontos szervezeti változás a szakoktatás 
központi irányításával függöt össze. It mindvégig az volt a dilemma, hogy az ágazati minisztériu-
mok vagy egy általános munkaerő gazdálkodási szempontokat képviselő szerv felügyelje a tanuló-
iskolákat. Az 1949. júniusi titkársági határozat mindenféle alapfokú szakoktatás elvi irányítójává 
tete az Országos Munkaerő gazdálkodási Hivatalt. Az elvi irányítás azonban nem jelentet feltét-
lenül közvetlen felügyeletet. 1949-ben az iskolák többsége az OMH közvetlen irányítása alat állt, 
de egyes szakminisztériumok is működtetek iskolákat.460 1950. január 8-án a Minisztertanács az-
zal  a céllal  hozta  létre  a  Munkaerő tartalékok Hivatalát  (az  OMH egyidejű megszüntetésével, 
8/1950. M. T. sz.), hogy az saját felügyelete alá vonja az összes alapfokú szakoktatási intézményt. 
A következő évben azonban az MTH jogkörét leszűkíteték a vasiparra és a bányászatra, a többi 
tanulóiskola az ágazati minisztériumok kezelésébe került (vissza).461

Mindezen intézkedések következtében a koalíciós évekhez képes jelentősen megnövekedet az 
ipari és kereskedelmi tanulók száma:462

Az ipari és kereskedelmi tanulók száma

1946/47 39 749

1947/48 47 380

1948/49 53 112

1949/50 60 205

1950/51 56 800

1951/52 60 237

1952/53 57 525

Az adatok értelmezéséhez még egyszer emlékeztetni kell arra, hogy nem egyszerűen volumen-
növekedésről van szó, hanem a döntően kisipari jellegű szakképzésnek egy merőben új, a nagy-
üzemekhez kapcsolódó formával való felváltásáról, így az adatsor voltaképpen kisebb növekedési 
ütemet mutat a valóságnál. Természetes, hogy az expanzió nem járhatot együt az előképzetség 
törvény által előírt megemelésével. Az 1951/52. tanévben a beiratkozotak csaknem fele (48,3%-a) 
nem rendelkezet befejezet általános iskolai végzetséggel.463

De más körülmények is azt mutatják, hogy a meghirdetet színvonalemeléshez az adot idő-
szakban nem voltak meg a feltételek. A feszítet ütemű iparosítás és az ezzel járó munkaerőhiány 

457. PI Arfich. 276. f. 89. cs. 96. ő. e. Jelentés az iparosanuló képzés helyzetéről és problémáiról. (Keltezés nélkül.)
458. PI Arfich. F.PB/891

459. Darvas – Gyekificzky 1986. 23–32. o. Knausz 1985. 200. o.
460. Darvas – Gyekificzky 1986. 48. o.

461. Uo. 49. o.
462. MüvStat. 45. o.

463. PI Arfich. 276. f. 54. cs. 209. ő. e. Jelentés az ipari tanulóképzés helyzetéről (1952. szeptember 3.)
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időszakában a vállalati keretek közöt folyó szakmunkásképzés szükségszerűen járt azzal a követ-
kezménnyel,  hogy az  üzemek saját  munkaerőgondjaikat  akarták a tanulókkal  megoldani,  őket 
nem annyira a képzés, mint inkább a termelés, a tervteljesítés szempontjait követve foglalkoztat-
ták, gyakran egyszerűen segéd- vagy betanítot munkásként.464 It kell szólni a tanárhiányról, kü-
lönösen a műszaki tanárok hiányáról is. 1949-ben meg olyan terv születet a VKM-ben, amely sze-
rint az Állami Műszaki Főiskolán kellene három év alat műszaki oktatókádereket kiképezni,465 
1950-ben azonban már létrehozták az Ipari Szaktanárképző Intézetet, ahol az egy éves nappali 
képzésre két éves – a tanítással párhuzamosan folyó – levelező oktatás épült. Már ekkor leszögez-
ték, hogy az ipari szaktanárképzés végleges formája a 2 év nappali + 1 év levelező oktatás lesz.466 
Ez a konsrukció a következő évben már meg is valósult az ekkor alapítot Műszaki Tanárképző 
Főiskola keretei közöt (az Ipari Szaktanárképző Intézetet egyidejűleg megszüntetek).467

Hogy az it folyó oktatás el tudjuk helyezni, a korabeli közoktatás különböző szintjei közöt, 
érdemes idézni a KM műszaki felsőoktatási főosztályának jellemzését: „Általában jelenleg az alap 
és közismereti tárgyaknál megközelíti a szakéretségis színvonalat, szaktárgyi vonalon pedig csak 
azoknál a szaktárgyaknál, melyekre az egyes tagozatok képesítés nyújtanak éri el, vagy lépi túl a 
szakirányú középiskoláik tanulmányi színvonalát”. Pedagógusképző főiskoláról lévén szó, ez meg-
lehetősen pesszimisa értékelésnek tűnik, de érthetővé teszi az a körülmény, hogy a hallgatóknak 
csak 29%-a rendelkezet középfokú előképzetséggel (ebből 15% szakéretségis volt), 17%-uk pedig 
csak elemi iskolát végzet.468 Az ipari szaktanárok képzése tehát szintén gyorsítot ütemben folyt, 
és magán viselte az ebből fakadó szervetlen fejlődés minden bélyegét. Csakhogy a vizsgált idő-
szakban az iskolák szakképzet tanárokkal való ellátása ezen a módon sem volt biztosítható, így 
nem volt ritka a középfokú vagy alacsonyabb végzetségű tanár, sőt igazgató sem ezekben az inté-
zetekben.469 Még rosszabb volt a helyzet a gyakorlatvezetőkkel, meserekkel. Az üzemek érthetően 
nehezen váltak volna meg legjobb szakmunkásaiktól, így gyakran nemcsak pedagógiailag, hanem 
szakmailag képzetlen emberek tanítoták a leendő szakmunkásokat.470

Az  1952-ben  a  közoktatás  más  szféráiban  is  megmutatkozó  szintvonal  emelési  és  növeke-
dés-visszafogási törekvések az iparitanuló-képzés terén is bizonyos változásokhoz vezetek. Az 
MDP KV Titkársága 1952. szeptember 3-án tárgyalt egy a terület egészét átekintő dokumentu-
mot, és azt minimális változtatással elfogadta. Az anyag úgy láta, hogy a tanulmányi színvonal és  
a fegyelem területén vannak a legsúlyosabb hiányosságok. Az okokat az alacsony előképzetség-
ben, az ehhez képes túlterhelő tananyagban, a magas óraszámában, a válogatás nélküli, toborzás  
útján történő beiskolázásban, a tanárok alacsony színvonalában és más kisebb jelentőségű ténye-
zőkben találta meg. A határozat ennek megfelelően előírta, hogy a tanulólétszámokat egyelőre 
nem kell tovább emelni, a kötelező óraszámokat viszont csökkenteni kell. Nem szükséges részlete-
sen ismertetni az olyan, inkább óhaj jellegű döntéseket, mint például hogy a tanműhelyeket kor-
szerű gépekkel kell felszerelni, vagy hogy az iskolák és a tanulóothonok közel legyenek egymás-
hoz. Szólni kell azonban a határozatban megnyilvánuló néhány további, tendenciáról. A tesület 
kimondta, hogy biztosítani kell a  KM befolyását a szakmunkásképzés intézményeire, korábban 
ugyanis ezzel kapcsolatban a minisztérium nem rendelkezet jogosítványokkal. Még érdekesebb az 
a döntés, hogy 1953-tól át kell térni az ipari tanulók teljes állami ellátásra. Ez teljes ruházatot  
(egyenruhát), annak karbantartását, teljes étkeztetés, a közlekedési és kulturális szükségletek fe-

464. Darvas – Gyekificzky 1986. 53. o. Vö. Az ipari tanulóképzés új tanéve. Szabad Nép, 1950. szeptember 21.
465. UMKL Koll. 1949. szeptember 27. Feljegyzés az Állami Műszaki Főiskolán megindítandó ipari szaktanárképzés-
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dezését sb. jelentete. Ennek ellentételezéseként viszont meg kellet szüntetni a tanulók fzetését, 
illetve azt egészen csekély, zsebpénz jellegű összegre kellet csökkenteni. Aki a tanulóképzés rend-
szeréből kilépet, azt mint önkényes kilépőt kártérítés fzetésére kellet kötelezni, hasonlóképpen 
azokat is, akik az egyenruhával, munkaruhával elszámolni nem tudtak. Rá kellet térni továbbá az  
ipari tanulók katonai előképzésére, sőt „a katonai előképzés és az egyenruha által nyújtot lehető-
ségek felhasználásával alkalmazni kell az ipari tanulók közt a katonai nevelés módszereit”.471

Az intézkedések utóbbi csoportjában nyilván olyan törekvés nyilvánult meg hogy jobban kéz-
ben  kellene  tartani  a  szakmunkásképzés  szétfolyó,  átekinthetetlen,  irányítási  szempontból  is  
szétagolt konglomerátumát. Konkrétan: a külsődleges fegyelem és ideológiai ráhatás eszközeivel 
gátat kell vetni a lemorzsolódásnak. Ennyiben tehát logikus kiegészítéséről van szó annak a dön-
tésnek, hogy nem kell tovább növelni a beiskolázási létszámokat, hiszen míg ezeknek határt szab-
tak bizonyos mellőzhetetlen színvonal-követelmények, demográfai tényezők és más ágazatok igé-
nyei, addig a kibocsátási létszámok csökkenéséhez nem fűződöt népgazdasági érdek, sőt. A követ-
kező évben azután ez a kérdés is másként vetődöt fel.

6. Az oktatás irányítása

Országos szint

Az időszak legszembetűnőbb oktatásirányítási sajátossága – összhangban az országi politikai  
sruktúrájának átalakulásával  – a  terület  párt  irányításának megvalósítása  volt.  Míg az  állami 
kontroll ágazati érdekek szerint szétagolódot, és egy szinte anarchisztikus szerkezet jöt létre, ad-
dig a pártvezető tesületei jelentetek sajátos integrációs keretet a különféle partikuláris nézőpon-
tok számára. Ez az integráció azonban már a közoktatás szféráján kívül történt, az oktatás mindig  
eszközként jöt számba az országos politika nagy prioritásainak alárendelve, és ez nem segítete 
elő egy autonóm – a különböző gazdasági, társadalompolitikai, ideológiai sb. elvárásokat integ-
rálni képes – oktatáspolitika kialakulását. A párt „vezető tesületein” it mindenekelőt az operatív 
szerveket: a Politikai Bizotságot és a Titkárságot kell érteni. A tárgyalt időszakban a Központi Ve-
zetőség nem tárgyalt oktatáspolitikai napirendet, és ismeretes, hogy egyébként sem játszot jelen-
tős politikai szerepet. (Az 1950. március 29-i ún.  KV-határozat végleges szövegét a Titkárság fo-
gadta el, a Központi Vezetőség azt nem tárgyalta.)

A pártirányítás adot mechanizmusa egyébként sem mindenben felelt meg egy valódi érdekin-
tegráció szükségleteinek. A Központi Vezetőség apparátusa legalábbis fő vonalaiban az állami ve-
zetés sruktúráját képezte le, így tükrözte az oktatásirányítás megosztotságát is. Az oktatási terü-
let egészében kezdetben a KV értelmiségi, majd oktatási, végül 1950-től agitációs és propaganda 
osztályához, illetve a fölé rendelt Agitációs és Propaganda Kollégiumhoz, majd Bizotsághoz tarto-
zot, a szakképzés felügyeletére azonban értelemszerűen igényt tartot az államgazdasági osztály,  
illetve Államgazdasági Bizotság is. Az így létrejövő párhuzamosságok mellet további, az érdemi 
integráció ellen ható tényezőt jelentet a pártirányítás adminisztratív jellege. A pártszervek hatá-
rozatai utasítások voltak az állami hivatalok számára, és néha a legapróbb részletekig előírták te -
endőiket. Titkársági vagy politikai bizotsági határozat döntöt például középiskolai óratervekről,  
az ösztöndíjak nagyságáról vagy akár a Közoktatásügyi Minisztérium belső munkarendjének rész-
leteiről. A minisztériumok és más főhatóságok tevékenysége így a legtöbb kérdésben a döntés elő-
készítésre és a végrehajtásra, illetve az utóbbival kapcsolatos taktikai döntésekre korlátozódot. 
Világos, hogy ez a mechanizmus részben annak a következménye volt, hogy viszonylag rövid idő 
alat kellet nagy horderejű változásokat megvalósítani  az oktatásügyben (kellet, mert a nagy 
gazdasági- társadalmi átalakítások meglehetősen pontosan kijelöltek az oktatási szféra feladatait),  
és közben állandó harcot kellet vívni a jórészt régi államapparátus tehetetlenségével. Részben 
persze a szovjet minta másolásáról is szó volt, amely azonban megint nemcsak oktatásügyi jelen-

471. PI Arfich. 276. f. 54. cs. 209. ő. e. Jelentés az ipari tanulóképzés helyzetéről.
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ség, és valószínűleg nem is let volna teljesen elkerülhető a radikális átszervezések időszakában. 
Bármennyire  determinált  volt  azonban a közvetlen irányítás  kísérlete,  ez  nem takarhatja  el  a  
mennyiségi eredmények mögöt állandóan felsejlő kudarcokat, amelyek nem egyszerűen a tárgyi  
és személyi feltételek hiányából következtek – ahogy a korabeli jelentésekből kiindulva vélhet-
nénk –, hanem inkább abból,  hogy az autonómiát nélkülöző közoktatás a  meglevőt sem tudta 
adekvát módon elrendezni.

Történetileg megközelítve a fenti, problémát azt latjuk, hogy 1948–1950 közöt a párt többé-
kevésbé folyamatosan napirenden tartota a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium „bürokrati-
kus” munkasílusának bírálatát. Ez mindenekelőt azt jelentete, hogy a VKM nem bizonyult elég 
gyorsnak és operatívnak a párt határozatainak végrehajtásában, és kifejezte a pártnak azt a törek-
vését, hogy céljainak megfelelően alakítsa át az oktatásügy állami irányítását. Ilyen értelemben bí -
rálta a minisztériumot (és az otani pártszervezetet) a Politikai Bizotság 1949. február 3-i határo-
zata. Az intézkedések közül említés érdemel, hogy a tesület Szávai Nándor államtitkárt bízta 
meg, hogy a párt felé a VKM ügyeinek felelőse legyen (lévén, hogy Ortutay Gyula miniszter leg-
alább formailag pártonkívüli volt), a határozat nyomán hozták létre a VKM élén álló Közoktatás-
ügyi Kollégiumot (későbbi nevén Vezető Kollégium), és személyzet egy része is kicserélődöt: a ré-
gi hivatalnokok helyet főleg munkáskáderek és pedagógusok kerültek a minisztériumba.472

Jóllehet a minisztériumi bürokrácia bírálatában a folytonosság kimutatható mégsem vezetet 
egyenes út az említet intézkedésektől az 1950. márciusi határozatig. It különösen az 1949-es kö-
zépiskolai reform sorsa tanulságos. A reform elveiben Ortutay és köre „egységes nemzeti művelt-
ség” koncepciója fejeződöt ki, a miniszter pozíciója tehát ekkor még aligha ingot meg.

Ezt támasztja alá, hogy ekkor (1949 júliusában) terjesztete ki a  VKM befolyását a középfokú 
szakképzésre. A hátérben talán az állhat, hogy a marxizmus ofenzíváját a párt korábban hirdete 
meg, mint hogy az erőltetet növekedés következményeivel tisztába jöhetet volna, az egész társa-
dalmat átható tanulási láz ekkor érte el tetőpontját: más volt a párt viszonya a műveltséghez, a 
kultúrához és talán az értelmiséghez is, mint az ötéves terv időszakában. A műveltségnek ez a fel-
értékelődése összecsenget a  VKM törekvéseivel. Az 1950-es pártbírálat azonban azoknak az el-
veknek a visszavonását is jelentete, amelyek 1949 elején még szabad utat kaptak. Ez a miniszter-
cserében is kifejeződöt: 1950. február 24-én Darvas József váltota fel Ortutayt, és az időszak vé-
géig ő irányítota a minisztériumot. A határozat alapvető tendenciáiról már több helyüt szó eset, 
it csak azt szükséges megemlíteni, hogy 1953 folyamán döbbenetes mértékben kicserélődöt a 
VKM káderállománya: az 1951. januári 361 előadó kétharmada a párthatározat után került a mi-
nisztériumba. Számotevő részük ismét munkáskáder volt.473 Kétségtelennek látszik, hogy a hatá-
rozat egyik legfontosabb üzenete így szolt : olyan minisztériumra van szükség, amely gyorsan és  
akadékoskodás nélkül végrehajtja a párthatározatokat.

A technikumok ágazati hatáskörbe helyezése 1950–51-ben azután létrehozta azt a sajátos felál-
lás, amelyben a KM továbbra is felelős volt ezen iskolák általános nevelési helyzetéért és a közis-
mereti tárgyak tanításáért, a és ez állandó hatásköri konfiktusokhoz vezetet a különböző főható-
ságok közöt.474 Az alapfokú szakoktatás ezzel szemben teljesen kívül eset a KM hatáskörén: ot a 
Munkaerő-tartalékok Hivatala és az ágazat: minisztériumok közöt zajlotak hasonló érdekütközé-
sek.475 It kell megemlíteni, hogy 1951. május 19-én – az Állami Egyházügyi Hivatal megszervezé-
se kapcsán (110/1951. M. T. sz.) – megszűnt a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium egyházügyi 
osztálya, és ennek megfelelően az intézmény neve is Közoktatásügyi Minisztériumra rövidült.

Nem volna teljes az országos oktatásirányítás bemutatása, ha legalább futólag nem térne ki az 
oktatásügyi tervezés kérdéseire. Ez természetesen része volt az egész országot népgazdasági terve-
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zésnek így tovább bonyolítota az oktatásirányítás intézményrendszerét. Sok tisztázatlan kérdés 
rejtet magában ugyanis egyfelől az Országos Tervhivatal és az egyes minisztériumok, másfelől a  
KM terv- és satisztikai osztálya és a többi osztály viszonya: nem volt világos, hogy meddig terjed-
jen a tervező szerv hatásköre, fölérendeltje-e és milyen értelemben fölérendeltje az ágazati szer-
veknek.476

Konkrétabban nézve a tervezés a közoktatás ötéves tervének és éves terveinek elkészítését je-
lentete. Hozzávetőleges, inkább csak a fő célokat felvázoló ötéves terv már az  ONI-ban is ké-
szült,477 részletezőbb tervezőmunka azonban csak akkor kezdődöt a területen, amikor – 1950 vé-
gén – megalakult a VKM terv- és satisztikai osztálya. Legfontosabb feladatuk a közoktatás – ek-
kor már felemelt – ötéves tervének elkészítése let. Amennyire a dokumentumokból kivehető, az  
OT meghatározta a káder szükségleti tervet és a felhasználható pénzösszegeket, a minisztérium-
nak pedig ennek alapján kellet kidolgoznia iskolatípusonként az egyes évek beiskolázási tervét, a  
pedagógusképzés és pedagógus ellátás tervét, valamint a beruházásra vonatkozó terveit. A közok-
tatás felemelt ötéves tervét végül a párt Politikai Bizotsága hagyta jóvá, és ez let azután az éves 
fejlesztési tervek kiindulópontja.478

A tervezőmunka egyik szembeötlő sajátossága volt a beruházási és a létszámtervek következe-
tes elválasztása. A legszembetűnőbben az ötéves terv- első variánsában mutatkozot ez meg: ot, 
ahol a ketőt még egymásra vonatkoztaták. A dokumentum részletesen bemutata, hogy például  
milyen tanterem- építésekre lenne szükség a terv teljesítéséhez, majd megállapítota, hogy ebből 
mi volna minimálisan szükséges, végül konsatálta, hogy fedezet ez utóbbinak is csak egy részére 
van. A későbbiekben már nem is történt meg az adot tárgyi feltételek részletező számbavétele. A 
tervezés másik sajátossága az aprólékosságra való törekvés volt olyan körülmények közöt, ami-
kor sem a célok oldaláról (káderszükséglet), sem a feltételek oldaláról nem rendelkeztek, nem is  
rendelkezhetek a tervezők megfelelő információval. A tervek így bizonyos mér ékig az ötletszerű-
ség benyomását kelteték, és végrehajtásuk nem is volt lehetséges. Valójában voluntarisa tervek 
voltak: nem annyira a tervszámok nagysága miat, hanem inkább azért, mert nem akartak tudni  
arról – amiről persze minden hivatalnok pontosan tudot –, hogy e számok teljesítését nagyon sok 
tervezhetetlen tényező határolja be.

Tanügyigazgatás és tanfelügyelet

A magyar oktatásügyi igazgatás hagyományos – tankerületekre és népoktatási kerületekre ta-
gozódó – rendszerét 1919. július 15-én változtata meg a 4155/1949 (152) Korm. sz. rendelet. Ezt  
egyszerre adták ki a már ismertetet 4156-os rendeletel, amely a középiskolák egységes irányítá-
sáról intézkedet, és a két dokumentum együt szabályozta újra a közoktatás állami irányításának 
mechanizmusát. (Pontosabban: az 1210/57-1949. (184) V. K. M. sz. rendeletel együt, amely a 4155-
ös végrehajtásáról intézkedet.) A tanügyigazgatási kormányrendelet jelentősége ketős: egyrészt 
megszüntete az alsó- és középfokú oktatás eltérő keretek közöt történő igazgatását, és egységes  
tankerületeket hozot létre, amelyek élén a vallás- és közoktatásügyi miniszternek alárendelt tan-
kerületi főigazgató állt. Másrészt az új tankerületek a régiekkel ellentétben az ország közigazgatási  
beosztásával, a megyékkel esek egybe, így lényegében előkészítetek a tanügyigazgatásnak a ta-
nácsrendszerbe való beillesztését. A felügyelet részletes újraszabályozása 1949. október 22-én tör-
tént meg az 1200-K-13/1949. IV. V. K. M. sz. rendeletben. A jogszabály létrehozta az iskolafelügye-
lői funkciót, pontosabban azt új tartalommal töltöte meg. Míg korábban a felügyelet tanóracentri-

476. UMKL Koll. 1952. május 15. A Közoktatási Tervezési Osztály és a közoktatás tervezésének munkájáról és problé-
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kus volt, mos ez mind az általános, mind a középiskolákban kiegészült egy az iskola külső és bel-
ső rendjét,  az igazgató munkáját,  a tantesület működését,  a  tanulók magatartását,  az ifúsági, 
szervezet, a szülői munkaközösség működésén sb. ellenőrző általános felügyeletel, amely az em-
lítet iskola felügyelők feladata let. A felügyelő másik típusa a szakfelügyelő volt, aki meghatáro-
zot tantárgycsoportok tanításának szakmai és politikai ellenőrzését végezte. Az általános Iskolák 
(és az óvodák) felügyelőit (mind az iskola-, mind a szakfelügyelőt) a tankerületi főigazgató nevezte 
ki, míg a középiskolai felügyelőket a miniszter.

A tanácsrendszer megszervezése 1950-ben annyi változás hozot, hogy a tankerületi főigazga-
tóságok a megyei tanáfics oktatási osztályaiként épültek be az új apparátusba, és létrejötek a járási 
tanácsok oktatási csoportjai, amelyek az alsó fokú oktatás általános felügyeletében játszotak sze-
repet. A megyei tanügyi szervek vezetői általában új emberek, munkáskáderek letek, a szervezeti  
változások tehát személyi változásokkal is összekapcsolódtak.479  Míg a főigazgatóságok sok vo-
natkozásban inkább csak közvetítő szerepet játszotak az iskolák és a  VKM közöt, addig mos 
megtörtént az egységes iskolák személyi és dologi ügyeivel kapcsolatos napi döntéseknek a me-
gyei oktatási osztályok hatáskörébe való decentralizálása. A tanügyigazgatási szervek mozgáseret 
persze továbbra is a minisztérium utasításai szabták szűkre.

A felügyelet újabb átszervezése 1951-ben történt meg, amit a szakirányú középiskolák irányítá-
sának szétagolódása is aktuálissá tet. Az 1212-F–1/1951 IV. K. M. sz. rendelet az általános tanul-
mányi felügyelet (etől kezdve ez let a hivatalos neve is) többszintű rendszerét hozta létre a járási  
általános felügyelők az általános iskolákat és az óvodákat ellenőrizték, a megyei oktatási osztályok 
felügyelői a járási felügyelőket, illetve rajtuk keresztül az alsó fokú oktatás, valamint a középisko-
lákat. A technikumok ugyan más főhatóságok alá tartoztak, de a megyei általános felügyelők el -
lenőrzési hatásköre rájuk is kiterjedt. Igaz, nem utasíthaták őket, de a KM-en keresztül javaslato-
kat terjeszthetek a szakminisztériumok illetékes szervei elé.480 Ezek voltak az elvek. A gyakorlat 
etől némileg különbözöt, hiszen a bonyolult ellenőrzési – felügyeleti metódus megvalósítása va-
lószínűleg nagyobb létszámú, képzetebb és rutinosabb apparátus igényelt volna. Az általános ta-
nulmányi felügyelők munkaidejének jelentős részét belső igazgatási feladatok töltöték ki, és az  
elváltnál kevesebb idejük jutot a tulajdonképpeni iskolalátogatásra és az iskolai munka – a rende-
letben előírt – minuciózus számbavételére.481 A járási és megyei általános felügyelők munkáját a 
KM iskolai főosztályaihoz kapcsolódó központi felügyelői csoportok fogták össze.

Ugyanez a rendelet szabályozta a szakfelügyelet ellátásának módját is. Ez eltért mind a korábbi  
rendszertől, mind az általános tanulmányi felügyelet módjától. A szakfelügyelők egyrészt a  KM 
állományába tartoztak, tehát centralizált formában működtek, másrészt ugyanazok a felügyelők 
látogatak minden iskolatípus, megszűnt tehát az általános iskolai és középiskolai szakfelügyelet 
különállása. Hatáskörük értelemszerűen kiterjedt a technikumok közismereti tárgyainak ellenőr-
zésére is. Érthető, ha it is a munkaerőhiány szokásos jelei mutatkoztak. Az 1951/52. tanévben kb.  
120 szakfelügyelő működöt a KM kötelékében. Nem lehetet cél, hogy minden hozzájuk tartozó 
iskolát minden évben meglátogassanak, csak általánosítható tapasztalatok szerzésére  törekedtek. 
Csakhogy mivel idejük nagyobbik részében általános iskolákat látogatak, a középiskolai rendszer 
pedig rendkívül diferenciált volt, ez utóbbi területen még az általánosításhoz sem volt elég az 
éves szakfelügyeleti tapasztalat. 1951 novemberében a KM Kollégiuma kénytelen volt leszögezni, 
hogy a szakfelügyelők nem felelősek a területükön folyó munkáért, szerepük tehát csak informá-
cióközvetítés volt.482 A következő évben azután megtörtént a szakfelügyelet decentralizálása is, 
legalábbis erre utal, hogy a 8533-2038/1952.  K.  M. sz. miniszteri rendelkezés (amely a techniku-
moknak a KM részéről történő felügyeletét szabályozta részletesen) már a tanácsok oktatási osztá-

479. PI Arfich. F.PB/1001. Jelentés az újjászervezet VKM munkájáról (1951. február 1.)

480. A rendeletet természetesen ismerteti Mezei. 53–59. o. A kérdés szervezetszociológiai elemzését lásd Halász 1984. 
31–32. o.

481. UMKL Koll. 1952. április 24. Az iskolai főosztályok irányító és ellenőrző munkája.

482. UMKL Koll. 1951. november 22. Helyzetkép a szaktárgyi tanulmányi felügyelet új rendszeréről.
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lyainak szakfelügyelőiről beszélt, és a következő években valóban a megyék váltak a szakfelügye-
let irányítóivá.483

483. Vö. Halász 1984. 33. o.

83



III. Politikai fordulatok, régi és új ellentmondások (1953–1956)

1. A korábbi közoktatás-politika felülvizsgálata 1953–54-ben

A KV júniusi ülésétől a februári határozatig

Mint látuk, 1952-ben a közoktatás több pontján egyszerre merült fel a változtatás igénye. Em-
lékeztetőül : a szakképző intézmények beiskolázási keretszámainak csökkentéséről, a beiskolázási 
és tanulmányi színvonal emeléséről, a szakéretségi tanfolyamok visszafogásáról, majd megszün-
tetéséről, új általános és középiskolai tantervek elkészítéséről volt szó. Az ekkor megkezdődöt 
változások hajszálerei azonban egy sokkal átfogóbb politikai fordulat áramába futotak bele 1953 
júniusában, és világossá vált, hogy a közoktatás terén is szélesebb alapon és önkritikusabban kel 
megközelíteni a felmerült problémákat. Az MDP KV 1953. június 27–28-i ülésén elfogadot és az 
MDP egész korábbi politikai vonalvezetését éles kritikával illető határozat nem tartalmazot köz-
vetlen utalásokat oktatáspolitikai kérdésekre, de átfogó jellegénél fogva ezen a területen is elke -
rülhetetlenné tete a  változásokat.  Először  is  a  nehézipar  erőltetet fejlesztésének visszafogása 
visszamenőleg is megkérdőjelezte a szakképzés (az  MTH-iskoláktól az egyetemekig) hasonlóan 
erőltetet fejlesztésének indokoltságát, másodszor a határozat antiszektariánus vonásai, az admi-
nisztratív módszerek bírálata, a kuláklisa eltörlése sb. vitathatóvá teték a közoktatás terén érvé-
nyesülő mechanikus, adminisztratív eljárások indokoltságát is, elsősorban a szociális arányok me-
rev értelmezése és a hitoktatás türelmetlen kezelése terén, végül a személyi kultusz bírálata, az 
ideológiai élet fejlesztésének meghirdetése a tananyagok átalakításához adot újabb szempontokat.

Valóban, a Központi Vezetőség vitája érintet is közoktatási kérdéseket, Révai József és Darvas 
József egyaránt a közoktatás erőltetet növekedése ellen szólaltak fel. Révai önkritikájában „likvi -
dálandónak” nyilvánítota a népfront 1953-as választási felhívásának célkitűzését, a kötelező váro-
si középiskolázás megvalósítását a második ötéves terv folyamán. A döntő feladat ehelyet: „meg-
csinálni, automatizálni a 8 osztályos általános népoktatás”.484 Ebben a szellemben tért ki közokta-
tási kérdésekre Nagy Imre is július 4-én a kormány programját ismertető beszédében. A főiskolai  
oktatás „erőszakolása” helyet – mondta – „ jóval nagyobb gondot kell fordítani a népiskolákra, fo-
kozni kell beruházásaikat, szaporítani kell az iskolák, tantermek és tanerők számát, hogy minél 
jobb feltételeket biztosítsunk a jövő reménységei, a kis magyarok elemi oktatásának…”485 Látható 
tehát, hogy már az első napokban megtörtént az „új szakasz” legfontosabb közoktatási konzekven-
ciájának levonása: fordulatra van szükség a képesítések „termelésétől” az alapozó oktatás irányá-
ba, és ot is elsősorban a feltételek megteremtését kell napirendre tűzni.

Közvetlenül érinteték a közoktatás a kormányprogramnak a vállalási türelemről szóló gondo-
latai. Az új miniszterelnök it általánosságban, részletezés nélkül foglalt állás az adminisztratív 
módszerek alkalmazása ellen,486 de éppen ez let az a terület, ahol az oktatás irányítóinak először 
kellet konkrétan is szembenézniük az „új szakasz” ellentmondásaival. Az 1953/54. tanév hitan-
óráira még júniusban megtörténtek a beiratkozások, és érezhető, hogy azok még a „június előti 
szellemben”,  az adminisztratív korlátozások erőteljes alkalmazásával  zajlotak le.  Az eredmény 
nem is maradt el :  az előző évi 25,6%-os eredménnyel szemben az általános iskolai  tanulóknak 
mindössze 13%-a iratkozot be hitoktatásra. Az egyházpolitika változását jelezte, hogy augusztus 
13-án a megyei oktatási osztályok utasítás kaptak immár visszaélésektől mentes  pótbeíratások 
szervezésére. A lehetőséget az egyházak és a vallásos lakosság megnövekedet aktivitással hasz-

484. Urbán 1981. 46. o.
485. Nagy Imre :::: A kormány programja az országgyűlés előt. In: Egy évtized. Válogatot beszédek és írások II. kötet. 

Szikra. Bp. 1954. 366. o.

486. Uo.
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nálták ki,  ugyanakkor az állam, a hivatal  képviselői,  különösen az iskolaigazgatók igen nehéz 
helyzetbe kerültek. Korábban nekik kellet vállalniuk az aktív egyházellenes politika végrehajtói-
nak nemegyszer népszerűtlen szerepét, mos viszont joggal érezték úgy, hogy magukra maradtak, 
megszégyenültek, kénytelenek voltak az általuk eddig hirdetet elvekkel ellentétesen cselekedni. 
Nehezítete helyzetüket, hogy nem voltak, nem is lehetek tisztában az egyházpolitika, és egyálta -
lán a politika változásának elvi alapjaival, ideológiai háterével, nem volt világos, a változás takti-
kai vagy sratégiai jellegű-e, az egyházhoz vagy a valláshoz való viszony változot-e meg. „Általá-
ban csökken a tekintélyük, különösen falun” – állapítja meg az igazgatókról a korabeli jelentés.487

A korrekció eredményeként a hitanra beiratkozot általános iskolások aránya 27,1%-ra emelke-
det, a korábbi évek csökkenő tendenciája tehát óvatosan megfordult 1953-ban. A következő évben 
a beiratkozotak aránya elérte a 35,5%-ot,488 ami azt jelenti, hogy a nyugodtabb légkör és a megnö-
vekedet egyházi aktivitás hatására ugyan érezhetően növekedet a jelentkezők száma, de még ek-
kor sem érte el az 1951/52. tanév szintjét, a korábbi időszakról nem is beszélve. A hivatalos szer -
vek a kérdés továbbra is politikai problémaként kezelték, számon tartoták, hogy kik és milyen 
indokkal íraták be gyermekeiket vallásoktatásra. Ezzel is összefügg, hogy a középiskolai hitokta-
tás jelentéktelen szintre zsugorodásának tendenciája lényegében változatlan maradt (1953: 0,68%, 
1954: 1,87%).489

Ha a hitoktatás kérdéseitől eltekintünk, a közoktatás-politika felülvizsgálatát, annak egyes ele-
meit a Politikai Bizotság 1954. évi határozata foglalta egységes rendszerbe. (Akárcsak 1950-ben, 
mos is a Központi Vezetőség határozataként jelent meg a végrehajtó tesület által elgondolt szö-
veg. Az első, terjedelmesebb változatot 1953. december 23-án vitata a Politikai Bizotság, a máso-
dik, lényegre törőbb és a végleges szöveggel csaknem teljesen megegyező változat 1954. február 
10-én került a tesület elé, majd a vitát követő apróbb változásokat a Titkárság tagjai hagyták jó-
vá.)490 A dokumentum, amelyet a párt nyilvánosságra hozot,491 röviden szólt a fordulat éve óta el-
ért eredményekről, elsősorban a mennyiségi növekedés számadatait emelve ki. az általános iskola 
8. osztályában háromszor, a középiskolákban két és félszer annyian tanultak 1953/54-ben, mint a 
megfelelő osztályokban 1937/38-ban. Jelentősen emelkedet a középiskolákban a munkás-paraszt 
származású tanulók aránya, előrehaladás történt a tananyag marxisa szellemű átalakítása terén, 
és a pedagógusok „túlnyomó többsége magáévá tete közoktatási célkitűzéseinket”.

A határozat egésze azonban élesen kritikus hangvételű volt, és a feladatokat a következő téma-
körök szerint csoportosítota (a felsőoktatásra vonatkozó téziseket nem említve) : az általános is-
kola fokozot fejlesztése; a középiskolai expanzió visszafogása; az oktatás tartalmi fejlesztése, kü-
lönös tekintetel a nemzeti-hazafas és a politechnikai nevelésre, a mechanikus „átpolitizálás” le-
küzdésére, a nevelésudomány alaposabb művelése; a pedagógusok fokozotabb megbecsülése.

Tartalmi kérdések

Az alábbiakban átekintem az 1953-as évhez kapcsolódó tananyag-revízió főbb – az alsó és kö-
zépfokú oktatás egyaránt érintő – csomópontjait. Mint látni fogjuk, ezek csak részben kötődnek 
az „új szakasz” politikájához, jelentős részben korábbi indítatásúak. Vonatkozik ez mindenekelőt 
az ötvenes évek derekán egyre erőteljesebben propagált politefichnikai oktatás kérdéseire. Az okta-
tás és a termelőmunka összekapcsolása, az általános műveltség sokoldalú technikai képzéssel való 
kiegészítése a szocialisa pedagógiai hagyomány talán legrégebbi – Marxisa, sőt korábbi teoreti-

487. UMKL Koll. 1953. október 1. A hitanpótbeíratás tapasztalatai és az ebből adódó feladatok. PI Arfich. 276. f. 89. cs. 
194. ő. e. Bakonyi Pál levele Bence Gyulának, 1954. március 26.

488. UMKL Koll. 1954. augusztus 22. Jelentés az 1954/55. évi hitanbeíratás tapasztalatiról.

489. Uo.
490. PI Arfich. F.PB/1464. Jelentés a közoktatás helyzetéről és feladatairól, uo. F.PB/1537. A közoktatás helyzete és fel-

adatai.

491. A Központi Vezetőség határozata a közoktatás helyzetéről és feladatairól. Társadalmi Szemle, 1954. 1.
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kusokra visszavezethető – vonulata. Ez azonban nem változtat azon, hogy a szocialisa oktatásügy 
történetének különböző szakaszaiban nagyon különböző súllyal és formában került elő a kérdés.  
1952.  elején,  amikor  I.  Kairov,  az  OSZSZSZK közoktatásügyi  minisztere,  az  ismert  pedagógiai 
szakíró magyar pedagógusoknak előadás tartot a szovjet oktatásügy alapelveiről, a teljességre 
törekvő átekintésében nem eset szó a politechnikai szempontból, sem a technikai, technológiai  
képzés  más  formáiról.492 A  szovjetunió  ötödik  ötéves  tervének  irányelvei  azonban,  amelyeket 
ugyanez-év októberében hagyot jóvá az SZKP XIX. kongresszusa, már kimondták, hogy a közép-
iskolákban meg kell kezdeni a politechnikai oktatás, és előkészületeket kell tenni az általános po-
litechnikai oktatásra való átérésre. Az indoklás a szocialisa nevelés elmélyítése, és a pályaválasz-
tás  megkönnyítése  volt.493 ha  hihetünk Szuszlov  kongresszusi  beszédének,  a  tézis  közvetlenül 
Sztálin kezdeményezésére került be az irányelvek közé.494

A  KM folyóirata szinte a kongresszussal egy időben, még az irányelvek tervezetére reagálva 
közölte első cikkét a politechnikai oktatásról. Ez a szovjet oktatási tervekről írt,  de leszögezte,  
hogy nálunk is megvannak a politechnikai képzés elemei (a természetudományos tárgyaik tech-
nikai vonatkozásai, a szakkörök, a fatalok nyári termelőmunkája), és ezeket az elemeket fejleszte -
ni kell a jövőben.495 Az általános politechnikai képzés a Szovjetunióban, mint a kommunizmus 
építésének követelménye került napirendre, így érthető, hogy a népfront 1953-as választási felhí-
vása, amely a szocializmus teljes magyarországi felépítését a második ötéves terv feladatává tet-
te,496 arra késztete a minisztérium vezetőit, hogy ismét és immár határozotabban megvizsgálják a  
politechnikai oktatás hazai helyzetét. Az iskolai főosztály anyaga szerint ennek feltételei mind a 
tananyagok, mind a pedagógusok műveltsége, mind a tárgyi felszerelés vonatkozásában igen hiá-
nyosak voltak, noha az előterjesztés szerint már a következő évtől elméleti és gyakorlati technikai 
ismeretekkel kellet kiegészíteni a tanítás, hogy a kommunizmus építése idején akadálytalanul le-
hessen átérni az általános politechnikai oktatásra.497 A júniusi határozat után a politika volunta-
risa elemei hátérbe szorultak, de ez nem érintete a politechnikai problematikát. Amikor a mi-
nisztérium 1953  októberében összefoglalta  a  kormányprogramból  szerinte  következő  közokta-
tás-politikai teendőket, ezek közöt szerepelt a politechnikai képzés elemeinek bevezetése az alsó-  
és középfokú oktatásban, illetve az oktatás és a termelési gyakorlat kapcsolatainak szorosabbra fű-
zése.498 És valóban, ez a követelmény a közoktatási párthatározatnak is szerves részévé vált, az 
Oktatásügyi Minisztérium pedig – noha 1954 derekán ismételten kénytelen volt konsatálni, hogy 
a feltételek hiányoznak és számotevő fejlesztésre nincs lehetőség499 – az 1954/55. tanév egyik fő 
feladatává tete az oktatás politechnikai jellegének erősítését.500 Hiba volna azt gondolni, hogy e 
tervek erőltetése pusztán a szovjet minta mechanikus másolására vezethető vissza. A döntő ter-
mészetesen ez volt. Másfelől azonban az új közoktatás-politika egyik alapvonásaként csökkent az 
egyes iskolatípusok továbbtanulásra előkészítő szerepe, és ez természetesen kihatot a tantervfej-
lesztésre, a tantervekről való gondoskodásra is, felértékelve a gyakorlatban közvetlenül hasznosít-
ható ismereteket.

492. I. Kairov :::: Közoktatás a Szovjetunióban. Köznevelés, 1952. április 1. 205–207. o.
493. A Szovjetunió Kommunisa Pártjának XIX. kongresszusa. Szikra, Bp. 1953. 1109. o.
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499. UMKL Koll. 1954. május 13. Politechnikai oktatás elemeinek fejlesztése az új tantervek életbeléptetéséig.

500. Az oktatásügyi miniszter 853-47/1954. VII. O. M. sz. utasítása az 1954/55. tanév fő feladatairól az iskolák és neve-
lőintézmények számára. Köznevelés, 1954. augusztus 1. 225. o.

86



Látszólag  hasonlóképpen  „52-es”  eredetű  a  közoktatási  párthatározatnak  a  nemzeti  kultúra 
megbecsüléséről, a hazafas nevelés elmélyítéséről szóló pontja. Látuk, hogy a haladó nemzeti kul-
turális örökség fogalmának kiszélesítése a nem forradalmi hagyományok irányába az oktatás terü-
letén már a fordulat előt napirendre került. Ebben a szellemben hívta fel a fgyelmet a határozat a  
nemzeti tantárgyak (anyanyelv, magyar irodalom és történelem, Magyarország földrajza) foko-
zotabb megbecsülésére, kiemelkedj fontosságára. A dokumentum korábbi, decemberi variánsából 
azonban világosabban kiderül a hazafság-problematika sajátos „53-as” aktualitása is. „Iskolai ren-
dezvényeinken – olvashatjuk az anyagban – túlsúlyban orosz dalok, táncok szerepelnek, díszíté-
sükben alig találkozunk történelmünk, kultúránk nagyjainak arcképével.  Tanulóink cirill  betűs 
térképeket használnak.”501 Ha ez a gondolat nem is került bele a végleges változatba, sőt ot külön 
bekezdés foglalkozot a Szovjetunió iránti szeretet elmélyítésének fontosságával, nem kétséges,  
hogy a kérdés előtérbe kerülése részben az ötvenes évek elején az iskolákra oktrojált orosz-szovjet 
kulturális dömping ellensúlyozását is hivatva volt szolgálni.

Az OM már említet tanévnyitó utasításában és annak külön a hazafas nevelés kérdéseiről szó-
ló mellékletében502  orientálta a pedagógusokat abba az irányba, hogy mind az oktatómunka so-
rán, mind az órán kívüli nevelőmunkában tartsák szem előt a hazafas érzések felébresztésének, 
ápolásának szempontját. A tanárok országszerte ankétokon, értekezleteken vitaták meg az ezzel 
kapcsolatos tennivalókat503 és ezzel párhuzamosan az ifúsági szövetség propagandájában is fel-
erősödöt a nemzeti-hazafas elem.504 1954 végén azután már egyre több jelentésben olvashatunk a 
hazafság túlzásairól, a nevelők kritikátlan, múltba néző, romantikus viszonyáról a nemzeti hagyo-
mányokhoz, a Szovjetunió iránti szeretetre való nevelés elhanyagolásáról,505 illetve arról, hogy a 
hazafsággal kapcsolatos számos elvi kérdés, így a demokratikus és szocialisa hazafság viszonya 
(nyilván különbsége) tisztázatlan.506 Ez az elvi tisztázatlanság formailag nyitva hagyta az utat visz-
szafelé, az ekkor felnyitot zsilipek azonban aligha voltak visszazárhatók.

A februári határozat az előzőekben kiemelt két fő tartalmi szemponton túl új tantervek beveze-
tését írta elő mind az általános, mind a középiskolákban. A változás egyik célja a korábbi improvi -
zációk, toldozgatások felszámolása volt. Ezt húzta alá Rákosi Mátyás is az MDP III. kongresszusán 
(beszéde – mint ismeretes – a kongresszus egyik határozatának tekinthető). Meg kell szüntetni a 
bizonytalanságot, a kísérleti jelleget – mondta az első titkár –, „tudományosan átgondolt tanter-
vekre”, „állandó tankönyvekre” van szükség.507 Ezeket a szándékokat tükrözte, hogy az új tantervi 
reformnak csak az előkészületei kezdődtek meg (pontosabban folytatódtak) 1954-ben, és 1950-től  
eltérően a politikai vezetés mos nem követelt azonnali eredményeket. A változás céljai közé tar-
tozot a maximalizmus-problematika végleges rendezése is. A határozat egyidejűleg foglalt állás a 
liberalizmus és az életkori sajátosságokra hivatkozva a maximalizmus ellen, konkrétan pedig az ál-
talános iskola felső tagozatát és a gimnázium 2–4. osztályát tekintette túlterhelőnek, míg az alsó 
tagozat tantervét túl lazának, az általános iskolai 5. és a gimnáziumi 1. osztály ismétlő jelleget pe-
dig fölöslegesnek ítélte. (Emlékeztetőül: az ismétlő jellegű tantervek az 1949/50. tanév kedvezőtlen 
tapasztalatai nyomán alakultak ki.)  Az ekkor meghirdetet elvek szerint a tananyag terén is a 

501. PI Arfich. F.PB/1464. Jelentés a közoktatás…
502. Oktatásügyi Közlöny, 1954. augusztus 2. 190–191. o.

503. PI Arfich. 276. f. 91. cs. 21. ő. e. Jelentés a Központi vezetőség 1954. februári „A közoktatás helyzete és feladatai”-
ról szóló határozat végrehajtásának állásáról (1955. február 14.)

504. Lásd pl. Jelentés az ifúság közöti munka helyzetéről s a feladatokról a DISZ KV Intéző Bizotsága számára, 1954. 
november 22. In:  DISZ 73. o.  PI Arfich. 276. f. 89. cs. 195. ő. e. Az ifúság nevelésének néhány kérdése. (A DISZ 
anyaga, 1954. március 15.)

505. PI Arfich. 276. f. 91. cs. 21. ő. e. Jelentés a Központi Vezetőség 1954. februári „A közoktatás helyzete és feladatai”-
ról szóló határozata végrehajtásának állásáról. (1954. december 14.)

506. UMKL Koll. 1954. november 25. Jelentés a közoktatás helyzetéről és feladatairól szóló KV határozat végrehajtásá-
nak állásáról.

507. A Magyar Dolgozók Pártja III. kongresszusának jegyzőkönyve. Szikra, Bp. 1954. 80. o.
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mennyiségről a minőségre kell áthelyezni a fgyelem súlypontját, ezzel függ össze a gyakorlás, a 
készségfejlesztés hangsúlyozása a határozatban. Az esztétikai és a tesi nevelés „rehabilitálás” az 
„élet”-re előkészítő iskola térnyerését mutatja a következő iskolafokra előkészítő iskolával szem-
ben.

A liberalizmus és maximalizmus elleni „kétfrontos harc” már a határozatban is főleg az utóbbi 
irányt preferálta, ennek kedvezet a „mennyiségről a minőségre” való átérés jelszava is. Csakhogy 
míg a tananyag mennyisége központilag csökkenthető, addig az oktatás minőségének javítása, in-
tenzívebbé tétele mindig olyan helyi tényezőktől  függ, amelyek központi  intézkedésekkel csak 
igen kevéssé és csak nagyon közvetve befolyásolhatók. Így az új tantervek bevezetéséig tartó „át -
meneti” időszak egyik legfőbb tantervi kérdésévé a tananyagcsökkentés vált. 1954 nyarán az OM 
részletes utasításokat adot ki iskolatípusonként és tantárgyanként a tananyagcsökkentés végre-
hajtására, kijelölve az egyes tankönyvekből elhagyandó részeket. Az utasítások egyben szabályoz-
ták, hogy mely tárgyakból adható írásbeli házi feladat, és csökkenteték az általános és középisko-
lai osztályvizsgák számát.508 Az intézkedések legitimációjához az is hozzájárult, hogy az előző tan-
évben a Szovjetunióban is tananyagcsökkentés hajtotak végre.509

A politikai fordulat egy sor olyan kérdés vetet fel, amelyekre pedagógiai válaszokat kellet 
adni, Az új követelményeket le kellet fordítani a pedagógia nyelvére, és ehhez már nyilvánvalóan 
nem volt elégséges a szovjet szakirodalom tanulmányozása.  A hazai nevelésudományi kutatás 
azonban – nemcsak intézményi, hanem főleg ideológiai okokból – teljesen megbénult az Országos 
Nevelésudományi Intézet felszámolása után. Ezzel függ össze, hogy a párthatározat nemcsak álta-
lában mondta ki, hogy „ki kell fejleszteni az oktatás – nevelés a pedagógia kérdéseivel való tudo-
mányos foglalkozás”, hanem konkrétan is előírta, hogy Pedagógiai Tudományos Intézetet kell léte-
síteni. Az intézet 1954 végén jöt létre, és az elméleti kutatásokon túl módszertani osztálya a tan-
tervi munkálatok központjává is vált.510

A pedagógusok

Az oktatáspolitika 1953–54-es felülvizsgálatának további – és jelentőségét tekintve aligha túl-
becsülhető – alkotóeleme a pedagógusok anyagi és erkölcsi megbecsülésének, helyzetük könnyí-
tésének előtérbe állítása volt, részeként az értelmiség egészét érintő új politikának. Már 1953 fo-
lyamán lépések történtek a pedagógusok lakásgondjainak enyhítésére, valamint a falusi és tanyai 
tanítók, tanárok földigénylésének kielégítésére, a bérek, pontosabban a túlóradíjak emelése ügyé-
ben pedig konkrét eredmények is születek 1953 őszén.511 Októberben az  OM – összefoglalva a 
kormányprogramból következő intézkedések tervezetét – több javaslatot is tet a pedagógusok 
helyzetének könnyítésére, többek közöt felvetete társadalmi munkával és adminisztrációs teen-
dőkkel való túlterhelésük égető gondját.512 November 19-én jelent meg a 14/852-113/1953.  O.  M. 
sz. utasítás, amely az iskolaigazgatók és nevelők túlterhelésének csökkentését célozta. Kimondta,  
hogy a pedagógusok csak olyan jelentés, kimutatás, satisztika sb. készítésére kötelezhetők, ame-
lyeket a rendtartás előír, az értekezletek számát csökkenteni kell, a kötelező sajtómegbeszéléseket 
a sajtó egyéni tanulmányozásával kell felváltani. A miniszter utasítota az igazgatókat, hogy hárít-
sanak el minden olyan megbízás, amely nem az iskola illetékes felső hatóságának jóváhagyásával  
érkezik a nevelőkhöz. Az utasítás végül kimondta, hogy meg kell szüntetni az oktató-nevelő mun-
ka tervezésével (tehát az óravázlatok és tanmenetek készítésével) kapcsolatos túlzó követeléseket.

A párthatározat külön pontban foglalkozot a pedagógusok helyzetével, és a már ismertetet tö-
rekvéseken  (lakáshelyzet  megoldása,  földhöz  jutatás,  túlterhelés  csökkentése)  túl  különösen 

508. Az oktatásügyi miniszter 853-47/1954. VII. O. M. sz. utasítására… 224. o.
509. UMKL Koll. 1954. március 25. A tanulók túlterhelése és a tananyagcsökkentés

510. Vö. Nagy S. 1965. 126. o.
511. Urbán 1981. 64. és 81. o.

512. UMKL Koll. 1953. október 8. Az Oktatásügyi Minisztérium…
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hangsúlyozta, hogy a tanítók, tanárok megítélésének alapja elsősorban jelenlegi munkájuk, az ab-
ban elért reális eredmény kell, hogy legyen (nem pedig korábbi magatartásuk, származásuk, illetve 
társadalmi munkájuk), amivel a pedagógusársadalom további sérelmét kívánták orvosolni.

Ezeknek az elveknek a gyakorlatba való átültetése már olyan intézkedéseket is követelt, ame-
lyeknek jelentős anyagi vonzatuk volt. 1954-től azonban – mint ismeretes – az államháztartásnak 
egyre fokozódó pénzügyi nehézségekkel kellet szembenéznie, és ez nemcsak az oktatásügy terü-
letén tete kérdésessé az „új szakasz” elveinek valóra váltását. Ennek ellenére születet néhány 
fontos eredmény az év folyamán. Az elsősorban várt bérrendezés – az oktatáspolitikai preferenci-
áknak megfelelően – ezútal csak az általános iskolai (és óvodai) pedagógusok fzetését érintete. 
Az 1954. június 14-én megjelent 3-6/50/1954. O. M. sz. utasítás (amely a Minisztertanács idevágó 
határozatának végrehajtását szolgálta) elsősorban a leginkább hátrányos helyzetű tanyai tanítók-
nak, és a vasútvonaltól távol fekvő falvak pedagógusainak jelentet fzetésemelés. Felemelte egy-
útal a nagy létszámú osztályok és összevont osztályok vezetőinek, valamint a körzeti  iskolák 
igazgatóinak pótlékát. A falusi és tanyai kezdő pedagógusok 2000 forint egyszeri letelepedési se-
gélyt kaptak.513 Ami a pedagógusoknak jutatandó 1-2 holdas konyhakerti földet illeti, ezzel kap-
csolatban a Földművelésügyi Minisztérium 1953 őszén még bizonyos nehézségeket támasztot, a 
Minisztertanács kedvező állásfoglalása után514 azonban 1954. szeptember 21-én megjelenhetet a 
földművelésügyi és az oktatásügyi miniszter 164/1954 (IX. 21.) O. M. sz. együtes utasítása, amely 
a pedagógusok javára rendezte a kérdés.

Ugyanennek a pedagógusrétegnek a kiemelt  kezelését  jelezte  a  falusi  pedagógusok országos  
konferenficiája 1954. november 15–16-án.515 Az értekezletet a minisztérium a pedagógus szakszerve-
zetel közösen rendezte, és jelentőségét aláhúzza az a tény, hogy az 1948-as nevelésügyi kongresz-
szus kísérletétől eltekintve ez volt az első országos pedagógusanácskozás a felszabadulás után. 
Nagy Imre levélben üdvözölte a konferenciát, amelyen kritikus hangvételű hozzászólások is han-
got kaptak. Volt olyan felszólaló is, aki az akkor végrehajtot bérrendezés bírálta mondván, hogy 
az sem a végzet munkával, sem a pedagógusok társadalmi helyzetével nem áll arányban.516 A fa-
lusi tanítók felemelését célzó 1954-es intézkedések régi mulasztásokat pótoltak, és megfeleltek az 
általános iskolák fejlesztését célzó oktatáspolitikai törekvéseknek. Másfelől azonban szorosan ösz-
szefüggtek – mint ahogy az általános iskolák preferálása is – a párt és a kormány új mezőgazdasá-
gi és parasztpolitikájával, és annak kultúrpolitikai alátámasztását szolgálták.

Nem történt lényeges előrelépés a lakáshelyzet megoldásában. A határozat részben a más célra 
igénybevet szolgálati lakások visszaadását, részben új pedagóguslakások építését, részben a ma-
gánépítkezések állami támogatását írta elő. Úgy tűnik azonban, hogy mindezekre a költségvetés 
nem biztosítot anyagi fedezetet a későbbiekben. A párt tudományos és kulturális osztályának je-
lentése még 1955 elején is azt állapítota meg, hogy mintegy 5000 lakásra volna szükség, ezt az  
igényt azonban az OM nem tudja kielégíteni, ami egyben azt is mutatja, hogy a pedagóguslakások 
kérdése a tárca problémája maradt.517 Bízvás a pedagógusok munkakörülményeinek javítását cél-
zó intézkedések közé sorolhatjuk a rendkívül megterhelő továbbképzési rendszer felülvizsgálatát. 
A párthatározat az ideológiai és szakmai továbbképzési anyag csökkentését és gyakorlat-közelibbé 
tételét írta elő, és ennek nyomán az 1954/55. tanévtől abbamaradt az 1952-ben indult négy éves to-
vábbképzési program. A szakmai tanfolyamok lényegében megszűntek, helyüket a szabadabb for-
mákkal (szabad viták, kirándulások sb.) kombinált önképzés foglalta el. Ideológiai téren öt éven-
ként kellet a pedagógusoknak egy tanfolyamon részt venni.518

513. Vö. Urbán 1981. 80–81. o.

514. PI Arfich. 276. f. 91. cs. 21. ő. e. (Erdey-grúz Tibor feljegyzése Berei Andornak 1954. július 2.)
515. A falusi pedagógusok országos konferenciája. Köznevelés, 1954. november 25. 405–427. o.

516. PI Arfich. 276. f. 91. cs. 24. ő. e. Feljegyzés a falusi-tanyasi nevelők konferenciájáról. (1954. december 7.)
517. Urbán 1981. 81. o.

518. Bakonyi 1965. o. 577–579. o.

89



2. Az általános iskola

Szervezeti fejlődés

Látuk, hogy a közoktatás-politika felülvizsgálatának már első hangütései azt célozták, hogy az 
ötvenes évek elejének szakképzés-centrikussága után ismét az alapozás, az általános iskola kerül-
jön a fejlesztési tervek középpontjába. Nem volt azonban egyértelmű, hogy mit is kell érteni az ál-
talános iskola fejlesztésén. A Szabad Nép már 1953. augusztus 11-én részletes írásban foglalkozot 
a kérdéssel, és a beruházások, a tanteremépítés elégtelenségét, különösen pedig a falusi iskolák hi-
ányosságait tete kritika tárgyává. A bírálat elsősorban az Oktatásügyi Minisztérium és a helyi ta -
nácsok ellen irányult (aligha teljesen igazságosan).519

A párthatározat vonatkozó fejezete látszólag egyenes folytatása a kormányprogram és a Szabad 
Nép-cikk gondolatainak, valójában azonban azok egyértelmű feltétel-centrikussága helyet it egy 
ketős célkitűzés fogalmazódik meg. Mert egyfelől a párthatározat is kimondja a szükségtanter-
mek felszámolásának, az iskolák tatarozásának, a felszerelések biztosításának sb. szükségességét,  
és ez a korábbiakkal összehangzó, a szervetlen fejlődés kiegyensúlyozását célzó törekvés. Másfelől 
azonban és főként előírja, hogy 1960-ig (tehát a második ötéves terv végéig) „lehetőség szerint” 
mindenüt meg kell valósítani a szakrendszerű oktatás, és ezzel egy olyan célnak ad prioritás,  
amely korábban is kiemelt cél volt, és a beruházások elégtelen szintjével társulva maga is hozzájá-
rult az általános iskola fejlődésének diszharmonikus voltához. Kár lenne persze ebből arra követ-
keztetni, hogy az általános iskola gyors ütemű szakosítása eleve hibás vagy voluntarisa elképzelés 
volt, az azonban kétségtelen, hogy a ketős célkitűzés olyan ellentmondás tartalmazot, amelyet 
csak jóval nagyobb beruházási szint mellet lehetet volna feloldani.

A határozat intenciói szerint 1954 folyamán ki kellet dolgozni a szakosítási program részletes 
feltételeit tartalmazó tervezeteket. Ez valóban meg is történt, és az OM Vezető Kollégiuma 1954. 
szeptember 23-án tárgyalta az általános iskolai főosztály erre vonatkozó előterjesztését. Az anyag 
az átekinthetőség kedvéért külön tárgyalta azokat a teendőket, amelyek a szakosítás adot szintje 
mellet a színvonal emeléséhez szükségesek, és azokat, amelyeket a szakosítási célok megvalósítása 
követel meg. Ami az első feladatot illeti, e számítások szerint 4842 új szaktanárra let volna szük-
ség ahhoz, hogy az üres álláshelyeket betöltsék, illetve a tanítói képesítésű felső tagozati pedagó-
gusokat kiváltsák. A kicsi, düledező, egészségtelen tantermek pótlására és a zsúfolt tantermek te-
hermentesítésére 4221 új tanterem beállítása let volna szükséges, és további 7047 egyéb kiegészítő 
helységet kellet volna biztosítani.

A második feladat megoldásához 112 000520 szakosítot oktatásban nem részesülő felső tagoza-
tos kellet volna valamilyen módon bevonni a szakosítot oktatás rendszerében. Ez a régi recept 
szerint részben további osztot felső tagozatok kialakításával, részben újabb körzetesítési akciók-
kal let volna megoldható. Az előterjesztés világosan megfogalmazta, hogy a körzetesítés kiter-
jesztéséhez legalább háromféle akadályon kell úrrá lenni. Az egyik az, hogy a tervezet 1539 kör-
zeti iskola csak úgy let volna megvalósítható, ha közülük csaknem 400-at részben osztot vagy kis 
létszámú iskolából fejlesztenek ki. a nehézségek másik csoportját a közlekedési gondok alkoták. 
Az előterjesztés ugyan részletes javaslatokat tet az utóbbiak leküzdésére, ez azonban a vasúti és 
autóbusz menetrendek módosítását, a termelőszövetkezetek és állami gazdaságok közlekedési esz-
közeinek igénybevételét és külön iskolabuszok beállítását tet volna szükségessé. A tervezet ter-
mészetesen számolt a diákothoni hálózat fejlesztésével is. Harmadszor tekintetbe kellet venni a 
lakosság, a szülők már eddig is megmutatkozó ellenállását a körzetesítéssel szemben.

A döntő nehézséget azonban nem ezek jelenteték, hanem a hagyományos tanteremhiány. A 
fejlesztési terveket fgyelembe véve az építendő tantermek száma 7654-re nőt. Ami a pedagóguso-

519. Urbán 1981. 81. o.

520. A KSH adatai szerint ez a szám 117 904. (MüvStat. 31. és 33. o. alapján számítva.)
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kat illeti, a szaktanárhiány így már elérte a 7281-et, ez viszont módosítota az építendő pedagó-
guslakások számát is (a korábban emlegetet 4709-ről 7744-re). Az egész fejlesztési terv anyagi ki-
hatása 4358,1 millió forint let volna.521

A tervezet döntő bizonyítéka annak – mondta a vitában Andics Erzsébet, a miniszter első he-
lyetese –, hogy a teljese körű szakosítás nem tudjuk 1960-ig elérni. Maga a miniszter is úgy nyi-
latkozot, hogy a tervezet nem számol a realitásokkal, és október közepéig új előterjesztés készíté-
sére adot utasítás.522 Ilyen anyagról, illetve hasonló kollégiumi vitáról nem tudok, tény azonban, 
hogy etől kezdve a belső minisztériumi és pártiratokban elfogadot dologként kezelték, hogy a 
második ötéves terv sem fogja befejezni az általános iskolák szakosítását. Ez persze távolról sem 
jelenti, hogy a kérdés lekerült volna a napirendről, ellenkezőleg: a fejlesztés első számú prioritása 
maradt.

A körzetesítés terén meglehetősen szerény eredményeket tudot csak felmutatni az oktatásirá-
nyítás.523

Körzeti iskolák száma Tagiskolák száma

1952/53 615 881

1953/54 680 952

1954/55 685 918

1955/56 689 937

1956/57 691 936

… … …

1960/61 749 1038

A lassú, de látszólag egyenletes növekedés mögöt látni kell a küszködés, a gyakran erőszakol -
tan kialakítot körzetek nagyfokú hajlamát a bomlásra. Így például 1955-ben látszólag 4 új körzeti 
iskola jöt létre, valójában azonban 54 új központot terveztek, és 50 szűnt meg. Látszólag 19 kis is -
kolát kapcsoltak be a körzeti hálózatba, valójában 75 új tagiskola szerveződöt, de egyidejűleg 56 
szűnt meg.524

Az osztotsági szint növekedését ismét a teljesen osztot és a teljesen osztatlan iskolák számá-
nak és arányának alakulásával jellemezzük:525

521. UMKL Koll. 1954. szeptember 23. Az általános iskolai szakrendszerű oktatás megvalósításának feltételei.
522. UMKL Koll. 1954. szeptember 23. Jegyzőkönyv.

523. MüvStat. 31. o.
524. UMKL Koll. 1956. április 25. Az 1955. évi fejlesztési, beruházási és költségvetési terv teljesítése.

525. MüvStat. 30. o.
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Osztot iskolák Osztatlan iskolák

1. 2. 3. 1. 2. 3.

1952/53 1 655 27,1 66,5 1 266 20,7 3,1

1953/54 1 791 29,3 70,4 1 266 20,7 2,9

1954/55 1 895 30,7 72,4 1 177 19,1 2,5

1955/56 1 963 31,6 73,2 972 15,6 1,9

1956/57 2 035 32,4 74,1 925 14,7 1,8

(1. iskolák száma, 2. iskolák aránya (%), 3 tanulók aránya (%).)

A táblázat egyszerre mutatja a fokozatos haladás és az osztatlan (továbbá a táblázatban nem 
jelzet két-három tanulócsoportos ún. kis létszámú és több tanulócsoportos ún. részben osztot) is-
kolák makacs fennmaradását. Mi áll a haladás háterében? Mind a körzetesítés, mind az osztotsá-
gi fok emelése a tanulócsoportok felbontását, szaporítását követeli meg. Ez utóbbi viszont – mint 
látuk – újabb tantermek és pedagógusok beállítását teszi szükségessé. A pedagógusokról a 4. feje-
zetben külön lesz szó, az alábbi táblázat a tanuló csoportok és a tantermek számának alakulását ál -
lítja párhuzamba.526

Tanulócsoportok
száma

Tantermek
száma

1952/53 33 402 25 110

1953/54 34 764 25 434

1954/55 36 786 25 998

1955/56 38 404 26 905

1956/57 39 597 27 343

A kiábrándító tények tehát azt mutatják, hogy míg a vizsgált periódusban a tanulócsoportok 
száma 6195-tel nőt – és ez kétségkívül a párthatározat megvalósítására irányuló elszánt akaratot  
tükrözi –, addig a tanteremszám növekedése 2227 volt.

Magától értetődik, hogy ez a helyzet a kényszerhelyetesítési formák nagyobb elterjedését, a 
tanteremhiány növekedését vonta maga után. Ez az előző részből már ismert mutatókkal jellemez-
zük:527

526. Uo. 29. o.

527. Varga 1983. 78. o., MüvStat. 31. o.
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1. 2. 3. 4. 5.

1952/53 9 334 32 2 159 10 445 31,3

1953/54 10 019 59 2 181 11 511 33,1

1954/55 10 730 28 2 268 13 050 35,5

1955/56 11 403 46 2 249 13 787 35,9

1956/57 12 154 49 2 629 14 888 37,6

(1. naponta kétszer használt tantermek száma, 2. háromszor használt tantermek száma, 3. 
szükségtantermek száma, 4. hiányzó tantermek száma Varga Júlia szerint, 5. hiányzó tantermek 
száma a tanulóficsoportok százalékában)

A tanteremhiány mutatószámai tehát az 1953 utáni időszakban is folyamatosan, visszaesés nél-
kül növekedtek, dacára az ellentétes értelmű politikai deklarációknak. Az újonnan épült tanter-
mek számáról ismét nincsenek pontos és átekinthető éves adataink, az összképet szétszórt ada-
tokból rekonsruálhatjuk. 1954-ben a tárca 500 osztályterem építését tervezte, de ténylegesen csak 
309 készült el.528 Úgy tűnik, ez hozzávetőlegesen kifejezi a későbbi évek termését is. Egy 1956 ok-
tóberében keletkezet jelentés szerint abban az évben 368 tanterem építése volt tervbe véve, de az 
év végéig csak 284 befejezése volt várható529 (ténylegesen nyilván még kevesebb épült fel). Más-
részt tudjuk, hogy 1955–57 közöt évente  átlagosan 307 tanterem készült el.530 Ha ehhez hozzá-
vesszük, hogy 1953 folyamán – egy minisztériumi jelentés szerint531 – 420 tanterem épült, megala-
pozotnak tűnik az a következtetés, hogy a júniusi határozatól 1956 végéig maximálisan 1200 új 
osztálytermet állítotak be. Ez a tanteremszám növekményének valamivel több, mint 50%-a len-
ne,532 ha nem kellene joggal arra gondolnunk, hogy az új építések egy része tűrhetetlen minőségű 
régi  osztálytermek kiváltására  szolgált.  A növekmény fennmaradó része  döntően más  célokra 
használt épületek igénybevételéből származot, illetve – jóval kisebb arányban – abból, hogy más 
tárcák által használt régi osztálytermek a párthatározat szellemében mos visszakerültek az iskola-
hálózatba.

A beruházások alacsony szintje feltűnően ellentétes volt a meghirdetet elvekkel, és a hátérben 
nyilvánvalóan az e célra fordítható erőforrások szűkössége, pontosabban folyamatos szűkülése 
állt. Az „új szakasz” politikája a fogyasztás növelését hirdete meg, és az oktatás az uralkodó szem-
lélet szerint egyértelműen fogyasztásnak minősült. Ezért volt logikus – többek közöt – a közokta-
tás, és különösen a termeléshez csak lazán kapcsolódó alsófokú oktatás kiemelt hangsúlyozása 
1953–54-ben. Egy ilyen politikai következetes megvalósítása azonban éppen a gazdaság korábban 
kialakult alacsony teljesítőképessége, a rendelkezésre álló anyagai eszközök szűkössége miat üt-
közöt akadályokba,  és  az  adot helyzetben érthetően a  közvetlen életszínvonal-politikai  célok 
kaptak prioritás. A beruházások és általában a költségvetési kiadások visszafogása így az oktatás-
ügyi tárcát is közvetlenül érintete.533 Kirívó példája ennek, hogy az OM iskolai célokat szolgáló 

528. PI Arfich. 276. f. 91. cs. 21. ő. e. Jelentés a Központi Vezetőség 1954. februári „A közoktatás helyzete és feladatai”-
ról szóló határozata végrehajtásának állásáról. (keltezés nélkül, 1955 márciusa utánról)

529. UMKL Koll. 1956. október 15. Az Oktatásügyi Minisztérium 1957. évi tervjavaslata.
530. Varga 1983. 97. o.

531. UMKL Koll. 1954. május 13. Beszámoló jelentés a közoktatás 1953-as tantervének teljesítéséről.
532. A második három éves terv dokumentációja szerint 1955–1957 közöt hálózatfejlesztés 48%-a volt új építésű tan-

terem. (Idézi Varga 1983. 98. o.)

533. Az „új szakasz” gazdaságpolitikájának ellentmondásairól, egyebek közöt az 1954. évi terv júliusi módosításáról,  
a folyó beruházások kétmilliárd forintos zárolásáról lásd Barla Szabó 1981. és Földes 1984.
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szekrény- és székkészletét a lakossági árualap növelése tárgyában hozot minisztertanácsi határo-
zat alapján csökkenteték.534

Elsősorban persze nem szekrényekről és székekről, hanem helyiségekről volt szó. Az 1954 szep-
temberében tárgyalt és elvet nagyvonalú szakosítási terv még több 4 milliárd forintra becsülte az 
1960-ig megvalósítandó program költségkihatásait. A későbbi anyagok már ezért tartják megvaló-
síthatatlannak a teljes szakosítás 1960-ig, mert ehhez  3,5 milliárd forintra lenne szükség.535 Az 
1954. évben az OM eredetileg 94,3 millió forintot kíván az általános iskolák fejlesztésére fordíta-
ni.536 Ez az összeg júliusban a beruházások általános csökkentése kapcsán 80 millióra apadt, 1955-
ben pedig az egész tárca beruházási kerete zuhant drasztikusan 206,3 millióról  116  millióra. Az 
OM az általános iskolák részesedési arányát 41%-ról 56,7%-ra emelte, de az így is csak 65,8 milliót 
tet ki.537

Az általános iskola sikermutatói ily módon továbbra is – akárcsak 1953-előt – az  anyagilag 
megalapozatlan fejlesztés tövises virágai voltak, a tárca vezetőinek megnyilatkozásaiban pedig drá-
mai kirohanások váltakoztak a helyzet bölcs elfogadását és megideologizálását célzó kijelentéseik-
kel. Erdey-Grúz Tibor már 1954 őszén katasztrofális helyzet kialakulását jósolta az 1956/57. tanév-
re,538 1956 tavaszán azonban a miniszter első helyetese még mindig úgy foglalt állás, hogy a cso-
portbontás akkor is színvonal emelkedés jelent, ha nincs hozzá tanterem,539 és ennek megfelelően 
a „maximális csoportbontás” ot szerepelt az 1956/57. tanév 1956 júniusában elfogadot fő feladatai 
közöt.540 Az oktatás második ötéves terve a helyzet radikális javítását célozta 4500 (köztük 3500 
általános iskolai) tanterem felépítésével. A terv azonban – amint az OM tervgazdasági főosztálya 
1956 októberében igen élesen felvetete – aligha volt megalapozot, hiszen látuk: 1956 végéig 284 
terem felépítése volt várható, ami az ötéves tervszámnak alig több mint 8%-át tete ki.541

Hogy végül is hogyan alakult a szakrendszerű oktatásban részt vevő általános iskolai tanulók 
száma és aránya, erre vonatkozó megbízható adatok csak az 1952/53. tanévtől kezdve állnak ren-
delkezésünkre, így e munka korábbi részeiben kénytelen voltunk a helyzetet közvetet mutatók 
alapján megítélni. Mos azonban célszerű az általános iskola szervezeti felépítésének átekintését 
ennek bemutatásával zárni.542

534. PI Arfich. 276. f. 61. cs. 476. ő. e. Feljegyzés a közoktatásügyről szóló KV határozat végrehajtásának egyes kérdése-
iről. (1954. szeptember 20.)

535. PI Arfich. 276. f. 91. cs. 21. ő. e. Jelentés a Központi Vezetőség 1954. februári… (1955. február 14.)

536. PI Arfich. 276. f. 61. cs. 476. ő. e. Feljegyzés a közoktatásügyről…
537. UMKL Koll. 1954. november 25. Jelentés a közoktatás helyzetéről…

538. Uo. Jegyzőkönyv
539. UMKL Koll. 1956. április 25. Jegyzőkönyv

540. UMKL Koll. 1956. június 22. Az általános és középiskolák 1955/56. évi munkájáról és az 1956/57. évi fő feladatai-
ról.

541. UMKL Koll. 1956. október 15. Az Oktatásügyi Minisztérium.

542. MüvStat. 33. o.
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Szakrendszerű oktatásban részesülő tanulók

száma aránya az összes felső 
tagozatok százalékban

1952/53 410 009 74,5

1953/54 432 422 78,1

1954/55 438 608 78,9

1955/56 436 666 79,4

1956/57 434 641 80,3

… … …

1960/61 502 881 81,6

Lemorzsolódás

A beiskolázással,  a tanulólétszámok alakulásával, a lemorzsolódással kapcsolatos gondok lé-
nyegében változatlanul tovább éltek 1953 után is. Érezhető azonban, hogy a kérdés övező politi-
kai fgyelem gyengült az új feltételek közöt. Ezt részben magyarázza a szakosítási törekvések 
megerősödése,  amelyek  mintegy  lekötöték  az  oktatás  irányítóinak  energiáit,  ennél  fontosabb 
azonban a szakképzési tervek mérséklésének visszahatása. Míg korábban a végző nyolcadikosok 
száma a közoktatás-politika egyik szűk keresztmetszetét jelentete, mos éppen ellenkezőleg: a kö-
zépfokú oktatási intézmények beiskolázási keretszámait kellet tágítani az alulról jövő nyomás ha-
tására. Így például a középiskolák fejlesztésének 1953-54-es felülvizsgálata során az első  évesek 
létszámának csökkentése arra hivatkozva maradt el, hogy „helyet kell biztosítani az általános isko-
lák VIII. osztályát kitűnő, jeles, jó tanulmányi eredménnyel végző tanulóknak”.543

Ami a számszerű eredményeket illeti, a végző nyolcadikosok létszáma a vizsgált időszakban el-
érte, sőt meghaladta a „bűvös” százezres határt:544

Nyolcadikos tanulók létszáma

1953 99 141

1954 110 920

1955 104 461

1956 106 197

1957 110 854

Az éves lemorzsolódási ráta csökkenése lelassult a sagnálás jelei mutatkoztak. A magyarázat 
feltehetőleg nem annyira a politikai fgyelem lanyhulásában kereshető, mint inkább abban, hogy a  
„csökkenő hozadék” elve alapján egy bizonyos szint elérése után már jóval nagyobb energiára let 
volna szükség a változatlan csökkenési ütem fenntartásához.545

543. PI Arfich. F.PB/1464 jelentés a közoktatás…
544. MüvStat. 31. o.

545. MüvStat. 31. o. alapján számítva. A számítás módját lásd e munka második részében.
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Megőrzöt tanulók aránya (%)

1953 93,2

1954 92,9

1955 93,4

1956 93,7

1957 92,0

Az általános iskolába 1953 után belépő évjáratok viszont tovább folytaták a korábbi tendenciá-
it : közülük egyre többen végezték el a 8. osztályt.546

A kezdés éve A befejezés éve
Nyolcadikosok a nyolc évvel 

korábbi elsősök 
százalékában

1953 1 961 70,6

1954 1 962 73,3

1955 1 963 76,5

1956 1 964 76,2

1957 1 965 77,2

Érdemes végül megjegyezni, hogy míg 1950-ben az összes tanköteles 96,5%-a járt általános is-
kolába, 1953-ra ez az arány elérte a 97,3%-ot, a következő két évben pedig további néhány tized-
százalékkal emelkedet.547

Tantervi munkálatok

A párthatározat új lökés adot a már 1952-ben elkezdődöt újabb tantervi revíziónak. Sajátossá-
ga volt az új dokumentumok elkészítésének, hogy külön került sor az alsó és a felső tagozat tan -
tervének kidolgozására és bevezetésére. Az alsó tagozat vonatkozásában már az 1953–54. tanév fo-
lyamán elkészült egy tervezet az Oktatásügyi Minisztériumban, a következő tanévben pedig meg-
kezdődöt annak kísérleti kipróbálása 34 általános iskolában. Ezeket a munkákat 1954 végén vete 
át az OM-től az újonnan megalakult Pedagógiai Tudományos Intézet.548 A végleges alsó tagozati 
tanterv bevezetésére 1956 őszén került sor.549 A felső tagozati tantervnek csak a tervezete készült 
el a vizsgált periódusban, végleges változatát 1958-ban vezeték be.

Mit jelentet az új tantervek elkészítése? Úgy tűnik három tendencia összefonódását fgyelhet-
jük meg.

1. Szakmai-pedagógiai raficionalizálás. Ennek részleteire it fölösleges kitérni, a lényeg enélkül 
is érthető: a régi tantervek hevenyészet alkotások voltak. Mos a hosszabb előkészítési 
időszakban mód nyílot a tananyag átgondoltabb, praktikusabb kiválasztására és elrende-
zésére, metodikai módosításokra sb. Az alsó tagozaton ennek legfeltűnőbb, az óratervben 

546. Lásd az előző jegyzetet.

547. UMKL Koll. 1953. november 12. A közoktatás 1954. évi tervjavaslata; 1955. május 26. Beszámoló jelentés a közok-
tatás 1954. évi tervének teljesítéséről; 195. szeptember 12. Az Oktatásügyi Minisztérium 1956. évi javaslata.

548. Nagy S. 1965. 126. o.

549. Tanterv és utasítás az általános iskola I–IV. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Bp. 1956. (62/1956. OM sz. utasí-
tás)
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is tükröződő megnyilvánulása a beszélgetés tantárgy megszüntetése, illetve az olvasás tan-
tárgyba való beolvasztása volt.550

2. Tananyagficsökkentés. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a tantervi munkálatok a „maxi-
malizmus elleni harc” újabb hullámával párhuzamosan folytak. Mind 1954-ben, mind 1955-
ben azonnal végrehajtandó tananyag-átrendezéseket írt elő a minisztérium, amelyek jó-
részt csökkentésekkel is együt jártak. Az új tantervi koncepció deklarált alapelve is ez 
volt: „Kevesebbet de jól tanítani”. Tudatosan csökkenteték a megtanulandó fogalmak, ne-
vek,  mennyiségét,  elhagyták a  tanulók életkori  sajátosságainak nem megfelelőnek ítélt 
tananyagrészeket (pl.  az alsó tagozatból az égitesek mozgására vonatkozó ismereteket),  
igyekeztek tehermentesíteni a magas bukási százalékokat produkáló évfolyamokat (az alsó 
tagozatban ilyen volt az 1. év).551

3. Gyakorlati életre való előkészítés. Az eddigiek alapján ez a tendencia sem meglepő. It talál-
kozot a politechnikai oktatás politikai divatja azokkal a valóságosabb kihívásokkal, ame-
lyek a továbbtanulási perspektívák elbizonytalanodásával függtek össze. Az alsó tagozat-
ban ennek legfontosabb következménye a kézimunka tantárgy bevezetése let. Jellemző, 
hogy a PTI igazgatója 1954 végén még mind ezt, mind a többi gyakorlati készségfejlesztési 
elképzelés erős kritikával fogadta abból a teoretikus álláspontból kiindulva, hogy a készsé-
gek az ismeretekből alakulnak ki. „Általánosan képző iskolákról van szó – fejtete ki az 
OM Kollégiumi ülésén – és ennek az iskolának nem lehet az a feladata, hogy akár 4 éven 
keresztül tanítot mezőgazdaságtannal, vagy 8 éven át tanítot kézimunkával olyan készsé-
gekkel lássuk el a tanulókat, amelyeket fel is tudnak használni.”552 A tantervek megvalósí-
tása persze ennek ellenére a PTI feladat let, a miniszter szerencsére nem akceptálta a tu-
dós sajátos álláspontját. It kell megemlíteni azokat a törekvéseket is, amelyek az ének és 
rajz  oktatásának kiterjesztését  szorgalmazták.  Ezek a  tárgyak  akkor  zsugorodtak  össze 
(1949–50-ben),  amikor  az  ismeretkörök megítélésének legfőbb kritériuma az  volt,  hogy 
mennyire készítenek elő a középiskolára. Mos azonban az életre nevelés és az  esztétikai 
nevelés általános szempontjain túl a párthatározat betűjére, sőt a túlterhelés elleni harc ér-
dekeire is lehetet hivatkozni a „készségtárgyak” védelmében.553

3. A középiskolák és a felnőtoktatás

Fékezés

Míg az általános iskolák száma az „új szakasz” politikája legalább ígéreteket jelentet, addig a 
középiskolák esetében erről  sem volt  szó.  A gazdasági  növekedés visszafogása értelemszerűen 
együt járt a szakképzés rohamos expanziójának megállításával, sőt a szakképzési keretszámok át-
meneti csökkentésével. Ez a minőségi fejlesztés számára kedvező helyzet let volna, ha az expan-
zió leállítása nem jelentet volna egyútal megtakarítási lehetőséget költségvetés számára. A kö-
zépiskolákban így egyszerre jelentkezet a perspektívák elbizonytalanodása, a tanárok elhelyezke-
dési lehetőségeinek beszűkülése és a tárgyi feltételek javulásának elmaradása, sőt helyenként – 
mint látni fogjuk – azok további romlása. Bonyolítota a helyzetet, hogy az 50-es évek elejének 
gátlásalan továbbtanulási agitációja nyomán rohamosan nőt az általános iskolát végzet fatalok 

550. Részletesebben lásd Horváth 1978. 79–83. o.

551. Uo. Az első évfolyam túlterhelésének megszüntetésével külön is foglalkozot az OM Kollégiuma 1954 augusztu-
sában (UMKL Koll. 1954. augusztus 5. Jegyzőkönyv)

552. UMKL Koll. 1954. december 30. Jegyzőkönyv

553. UMKL Koll. 1954. december 30. Gyakorlati életre előkészítés az általános iskolában. PI Arfich. 276. f. 91. cs. 24. ő. e. 
Cím nélküli anyag 1955-ből.
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továbbtanulási és a szülők tanítatási kedve, a fékezés tehát sajátos társadalmi feszültségekkel is 
együt járt.

1953-ban még a korábbi tendencia folytatódot. A középiskolák első osztályainak tervezet lét-
száma 40 890 volt, ez a végző nyolcadikosok 41,2%-át tete volna ki. A főhatóságok és a tanácsok 
azonban jelentősen túlteljesíteték a tervet, és ténylegesen 44 773 tanuló, a végzősök 45,2%-a irat-
kozot be az 1953/54. tanévre.554 (A létszám-tervek túllépésében a jelentkezők felől jövő nyomáson 
túl szerepet játszot – mint arra a második részben utaltunk – a szociális arányszámokhoz való  
merev ragaszkodás is.)555 Amikor 1953 decemberében a közoktatás egészének felülvizsgálata kap-
csán a Politikai Bizotság foglalkozot a kérdéssel, elfogadta az agitációs és propaganda osztály ál-
láspontját, amely szerint a beiskolázási létszámok növekedését meg kell állítani, de veszélyes len-
ne csökkenteni azokat. A határozat tehát a 44 ezres keretszám fenntartását mondta ki,556 és ebben 
az értelemben szögezte le a nyilvánosságra hozot dokumentum is – számadatok nélkül –, hogy „a  
középiskolákban általában a beiskolázás jelenlegi kereteit kell irányadónak tekinteni”.

A tényleges helyzet azonban ismét másként alakult: az első évfolyamos középiskolások létszá-
ma a következő két évben jelentősen csökkent és csak 1956-ban indult újból növekedésnek.557

Első éves középiskolások 
száma

Első éves középiskolások a 
végző nyolcadikosok 

százalékában
1953 44 773 45,2

1954 36 371 32,8

1955 33 242 31,8

1956 39 739 37,4

Összehasonlításul érdemes közölni, hogy 1950-ben a végző nyolcadikosok 51%-a tanult tovább 
középiskolában,558 igaz, akkor a végzők létszáma jóval kisebb volt.

A gimnázium

Közelebbről megvizsgálva a helyzet azt látjuk, hogy a globális létszámcsökkenés mögöt lénye-
ges arányeltolódás fgyelhetünk meg a gimnáziumok és a szakirányú középiskolák közöt. Míg 
ugyanis a szakközépiskolákban a képzés drámai visszafejlesztése zajlot ezekben az években, ad-
dig elvileg érvényben maradt a párthatározat azon intenciója, hogy általában az eddigi beiskolázá-
si kellet pótolni. Sajnos a szétszórt és egymásnak ellentmondó adatok nem teszik lehetővé, hogy  
az egyes iskolatípusok beiskolázási létszámainak alakulását átekintsük, jól érzékelteti azonban a 
helyzetet az összlétszámok alakulásának összehasonlítása is :559

554. UMKL Koll. 194. május 13. Beszámoló jelentés a közoktatás 1953-as tervének teljesítéséről.

555. „A munkás-paraszt tanulók aránya az elmúlt tanévhez viszonyítva javult (69,9%), de a tervet (73,5%) nem teljesí-
tetük. A lemaradás oka a szociális arány helytelen tervezése, mivel a jó tanuló egyéb származású tanulók részére  
nem biztosítotunk elég keretet. Ezeknek utólagos felvétele a tervszám túllépéshez és a szociális arány eltolódá-
sához vezetet.” (UMKL Koll. 1953. november 12. A közoktatás 1954. évi tervjavaslata)

556. PI Arfich. F.PB/1464. Jelentés a közoktatás…

557. UMKL Koll. 1955. május 26. Beszámoló jelentés a közoktatás 1954. évi tervének teljesítéséről; 1955. október 27.  
Jelentés az 1955/56-os tanév középiskolai iskoláztatási munkájáról; 1956. október 15. Az Oktatásügyi Minisztéri-
um 1957. évi tervjavaslata.

558. UMKL Koll. 1955. május 26. Beszámoló jelentés…

559. MüvStat. 143. o.
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Középiskolai tanulók 
létszáma

Gimnáziumi tanulók 
létszáma

Gimnazisták az 
összes középiskolás 

százalékában
1952/53 119 432 55 982 46,9

1953/54 129 769 60 090 46,3

1954/55 122 627 63 591 51,9

1955/56 119 106 70 583 59,3

1956/57 123 501 80 203 63,9

A táblázatból az a további elég sajátos eredmény adódik, hogy míg 1950 és 1953 közöt, a nagy 
expanzió időszakában a gimnáziumi tanulók létszáma 22%-kal nőt (1950/51-ben 49 254), addig  
1953 és 1956 közöt, a fékezés időszakában ez a növekedési 33,5%-os.

Mindez  értelemszerűen a  gimnáziumok további  megterhelését,  a  tanulási  feltételek  további 
romlását jelentete. Az osztályok egyre zsúfoltabbá váltak, 50-55 fős elsős osztályok is működtek 
már 1954-ben,560 másrészt tovább terjedt a váltakozó tanítás és a szükségtantermek igénybevétele. 
Ahogy 1955 őszén egy jelentés megfogalmazta: „… 76 osztály váltakozása mellet – mely jövőre az 
ideivel azonos létszámot fgyelembe véve előreláthatólag 150 osztályra nő – 39 előadóteremben, 25 
szertárban, 2 igazgatói helyiségben és 80 oktatási célra eddig nem használt helyiségben folyik a ta-
nítás.”561 Az OM láthatólag kényszeredeten teljesítete a rá kiszabot iskoláztatási terveket (ponto-
sabban, míg a szaktárcák általában túllépték a szűkre szabot keretszámokat, addig 1954 után az 
OM iskoláztatása sokszor elmaradt a tervtől),562 és nem mulasztota el, hogy a politechnikai, a ter-
mészetudományos oktatás érdekeire a megyék ellenállására hivatkozva kifejezésre jutassa aggo-
dalmát a kialakult helyzet miat.563

Az OM rossz közérzetéhez persze az is hozzájárult, hogy ugyanakkor a szaktárcákhoz tartozó 
iskolákban javultak az oktatás feltételei, csökkentek az átlagos osztálylétszámok. Az OM így jog-
gal követelte, hogy a létszámarányok módosulásával párhuzamosan a szakminisztériumok  adja-
nak át tantermeket a gimnáziumoknak. Erre volt is példa, 1954/55-ben például 54 tantermet kapot 
az oktatásügyi tárca a technikumoktól, részben úgy, hogy a technikumokon belül is indultak gim-
náziumi osztályok, az  OM azonban ezt kevesellte, és továbbra is sérelmezte a szakoktatás terén 
megvalósítot „minőségi fejlesztés”.564

A gimnáziumok vázolt megterhelése különösen annak fényében paradox jelenség, hogy ezek-
kel a folyamatokkal párhuzamosan ment végbe a felsőoktatás redukciója is. Az ötvenes évek elejé-
re a gimnázium lényegében a felsőfokú képzés előcsarnokává vált, a végzetek 80-90%-a egyetem-
re vagy főiskolára került, 1953/56-ra azonban már csak 5500 hallgató felvételét tervezték a felső -
oktatási  intézményekbe,  miközben  az  előző  tanévben  csak  a  gimnáziumokban  9800  tanuló 
éretségizet. A tényleges arány persze ennél sokkal rosszabb volt mert a felvételeknél a más isko-
latípusokban és a korábban éretségizeteket is számításba kellet venni. A kialakult helyzetben 
nyilvánvaló volt, hogy a gimnáziumok képzési célját és tananyagát is újra kell gondolni. Ezt a célt 
szolgálta a Köznevelésben 1954–55-ben lefolytatot vita is.565 Világos volt, hogy lehetővé kell tenni 

560. UMKL Koll. 1954. május 13. Beszámoló jelentés…

561. UMKL Koll. 1955. október 27. Jelentés az 1955/56-os tanév…
562. Lásd pl. uo.

563. Uo., továbbá UMKL Koll. 1956. október 15. Az Oktatásügyi Minisztérium 1957. évi tervjavaslata.
564. UMKL Koll.  1954.  október 13.  A közoktatás 1955.  évi tervjavaslata:  1955.  október 27.  Jelentés az 1955/56-os  

tanév… Az 1954/55. tanévben a gimnáziumokban 40 körül volt az átlagos osztálylétszám, a technikumokban pe-
dig 30-35 közöt. (UMKL Koll. 1954. november 25. Jelentés a közoktatás helyzetéről és feladatairól hozot KV ha-
tározat végrehajtásának állásáról.)

565. Ismerteti Kornidesz 1987. 122–124. o.
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az éretségizeteknek a termelőmunkába való belépését, ezt azonban a  hivatalok és gazdálkodó 
szervezetek adminisztrációs  létszámának leépítése,  a  racionalizáció keresztezte.  (Ugyanekkor a 
közgazdasági technikumokban is túlképzés konsatáltak és redukciót hajtotak végre az irányító 
szervek.)

Nem maradt más hátra, mint a gimnáziumra épülő rövidítet szakmunkás-, illetve technikus-
képzés.566 (Hogy a kető közöti különbség miért volt ekkor csaknem elhanyagolható, az rövidesen 
ki fog derülni.) Ez hármas feladatot jelentet. 1. Az MTH-ra hárult a feladat, hogy speficiális osztá-
lyokat szervezzen, amelyekben éretségizet fatalokat egy-másfél év alat technikusokká képeznek 
ki.567 1955/56-ra az MTH 2000 éretségizet számára biztosítot keretet, de csak 600-an jelentkez-
tek,568 ami azért azt is mutatja, hogy mégis el tudtak helyezkedni szakképzetség nélkül is a végzős 
gimnazisák.

2. a közvéleménnyel is el kellet fogadtatni, hogy az éretségi nem belépőjegy az egyetemre, 
hogy tehát a gimnázium feladata alapvetően megváltozot. Biztosítani kellet a beiskolázás a meg-
változot körülmények ellenére is. Az agitáció egyfelől a műveltség önértékének hangsúlyozására, 
másfelől a fzikai munka „megszeretetésére” irányult. „Meg kell változtatni azt a közvéleményt – 
olvashatjuk egy 1954 novemberében kelt minisztériumi előterjesztésében –, amely a burzsoá rend-
szerben gyökerezik és amelyet eddigi iskoláztatási politikánkban magunk is tápláltunk: azért kell 
a fataloknak tanulni, hogy továbbtanulhassanak, vagy legrosszabb esetben különféle íróasztal-
munkát kapjanak. Meg kell kedveltetni a tanulóifúsággal a fzikai munkát általában.”569 Az iskola-
típus népszerűsége, presztízse mindenesetre érezhetően csökkent,  a szülők és a tanulók joggal 
mondhaták, hogy az MTH-iskolához nem kell éretségi.570 Ez még bonyolultabbá, sőt némileg ab-
szurddá is tete a helyzetet, hiszen néhány évig a gimnáziumi oktatás úgy növekedet, hogy a je-
lentkezők száma nem volt nagy, a perspektívák sem voltak éppen világosak, de részben a pedagó-
gus-túlképzés miat, részben az elitoktatás elkerülendő fenn kellet tartani a magas keretszámo-
kat. Az OM reagálása a gimnázium melleti agitáció fokozása volt. Amint a miniszter 1955 őszén 
megfogalmazta: „… ez ne a VIII. osztály utolsó hetében induljon meg, hanem már a felső tagozat-
ban VII.-ben…”571

A beiskolázás körüli gondok leginkább a szoficiális összetétel alakulásában mutatkoznak meg. A 
kérdés adatszerű átekintése sajnos szinte leküzdhetetlen nehézségekbe ütközik. A minisztériumi 
jelentések adatközlése meglehetősen esetleges: a gimnáziumokra vonatkozó arányszámokat ritkán 
különítik el a globális középiskolai arányoktól, időnként a sikermutatónak tekinthető elsős beisko-
lázási arányokat közlik a szeptemberi állapotok szerint, máskor a négy évfolyamot együtesen jel-
lemző számokat adnak meg, végül a számotevő – esetenként két számjegyű – lemorzsolódási ráta 
miat a szociális arányok is változnak szeptember és június közöt, a jelentésből azonban ritkán 
derült  ki,  hogy mikori  az  adatfelvétel.  Az alábbi  táblázat,  egy 1955.  májusi  anyag alapján ké-
szült,572 előnye, hogy segítségével összevethető a gimnáziumi és általában a középiskolai szociális 
összetétel alakulása. Hátránya viszont, hogy a négy évfolyam összes tanulójának megoszlását köz-
li, így az éves változásokra kevésbé érzékeny.

566. Csatár György :::: Népgazdaságunk munkaerőhelyzetének néhány kérdésről. Társadalmi Szemle, 1954. 8–9. sz. 71–
72. o.

567. UMKL Koll. 1954. november 11. Az általános gimnáziumot végzet, de egyetemre, főiskolára fel nem vet éretsé-
gizet fatalok termelő munkába való elhelyezésével kapcsolatos kérdések.

568. UMKL Koll. 1955. október 27. Jegyzőkönyv
569. UMKL Koll. 1954. november 11. Az általános gimnáziumot végzet…

570. PI Arfich. 276. f. 91. cs. 21. ő. e. Tájékoztató a középiskolai és az egyetemi, főiskolai beiskolázás helyzetéről. (1955. 
június 14.) Vö. Kornidesz 1987. 122. o.

571. UMKL Koll. 1955. október 27. Jegyzőkönyv

572. UMKL Koll. 1955. május 26. Beszámoló jelentés a közoktatás… Az első oszlop utolsó adatának forrása  PI Arfich. 
F.PB/2336.  Előterjesztés  az egyetemi,  főiskolai  és  középiskolai  felvételekkel  kapcsolatos  problémákról.  (1956.  
március 29.)
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Munkás-paraszt származású 
tanulók aránya a 

gimnáziumokban (%)

Munkás-paraszt származású 
tanulók arány az összes 

középiskolában (%)
1950/51 52,6 59,0

1951/52 58,8 65,3

1952/53 59,8 66,7

1953/54 62,1 67,0

1954/55 58,6 63,0

1955/56 57,5 …

A legfeltűnőbb jelenség az, hogy a szociális arányok „javulásának” addig töretlen tendenciája 
1954-ben megtörik. Ez a változás kétségkívül összefügg az „új szakasz” politikájához kapcsolódó 
általános szemléletváltással. Az 1954-es közoktatási párthatározatban – az eredményeket össze-
foglaló első pontól eltekintve – hiába keresnénk a munkás- és parasztszármazású tanulók kérdé-
sére való utalás (mind a közép, mind a felsőfokú oktatás vonatkozásában). A szociális arányokra 
vonatkozó tervszámok persze továbbra is érvényben maradnak, és a tanügyigazgatás továbbra is 
feladatának tekintete azok lehetőség szerinti teljesítését, a minisztérium ekkori hozzáállását azon-
ban Andics Erzsébet 1954. augusztusi szavai jellemzik igazán: „A lemorzsolódás ellen harcoltunk 
és engedményeket adtunk a munkás-paraszt gyermekeknek. Ezt nem tartjuk hibának, mert törté-
nelmi szükségszerűség volt. Ez még nem évült el. Mos másképpen kell ezt az elvet biztosítani. Kí -
vánjuk meg a tanároktól, hogy mos sokkal jobban foglalkozzanak a munkás-paraszt gyermekek-
kel, minőségi munkát végezzenek. Követeljük a gimnáziumi tanároktól, hogy mos már ne úgy 
tartsák meg őket, hogy engedményeket adnak nekik, hanem jobban segítsék őket tanulmányuk-
ban.”573 It tehát nem volt szó az alapelvek megváltoztatásáról, de szemmel láthatóan szó volt a  
tervszámok öncélú hajszolásának leállításáról. Egyébként a Vezető Kollégium ülésén már csaknem 
egy évvel korábban, 1953 őszén megfogalmazódot az elv: „Még jobban kell tudatosítani a tanuló-
ifúság és a szülők körében, hogy csak az tanulhat tovább, aki jól tanul”.574

Elismerve a szemléletváltás jelentőségét a szociális arányok alakulásában, a korábbiakkal össze-
függésben mégis nyomatékkal kell utalni arra, hogy nemcsak erről volt szó. A gimnázium pers-
pektívavesztése nyilvánvalóan éppen a munkásszármazású fatalokat riasztota el etől az iskolatí-
pusól és terelte a számukra kézenfekvőbb technikumok és a szakmunkásképzés felé. Még inkább 
vonatkozik ez a parasztszülők gyerekeire. Ők sokszor éppen a paraszti létformából való kiemelke-
dés eszközének tekinteték a gimnáziumot, mos pedig az is megfogalmazódot – tekintetel arra, 
hogy a városokban az elhelyezkedési lehetőségek már nem voltak olyan korlátlanok, mint koráb-
ban –, hogy az éretségizet parasztfatalok lehetőleg menjenek vissza a falujukba mezőgazdasági 
munkát végezni.575

Az 1955 márciusában meghirdetet újabb politikai fordulat azután ebben a kérdésben is újabb 
szemléletváltás hozot. A korábbi „liberális” gyakorlat a párt osztálypolitikája eltorzításának mi-
nősült. Az  OM titkárságának 1955 áprilisában kelt előterjesztése szerint „a munkás, dolgozó pa-
raszt származású diákok bukási arányszáma és a lemorzsolódás növekedet az általános iskolától 
az egyetemekig. A szakmai színvonal gyors emelésére irányuló törekvés mellet háttérbe szorul 
az oktató-nevelő munka állandó javítása, a szegényebb előképzetségű hallgatók gondos segítésre.” 

573. UMKL Koll. 1954. augusztus 5. Jegyzőkönyv
574. UMKL Koll. 1953. szeptember 10. Az 1953/54. évi iskoláztatási munka értékelése, 1954/55. évi iskoláztatási terv-

feladatok, a feladatok végrehajtásának politikai, szervezeti feltételei.

575. UMKL Koll. 1954. november 11. Az általános gimnáziumot végzet… Az éretségizet parasztfatalok elhelyezke-
dési nehézségeire lásd UMKL Koll. 1956. június 22. Az általános és középiskolák 1955/56. évi munkájáról és az 
1956/57. évi fő feladatokról.
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It látszólag ugyanarról van szó, mint az előző évben: a fokozot tanári segítségről, legföljebb a 
hangsúlyok változtak. A javaslati rész azonban nem hagy kétséget a változás valódiságát illetően:  
„A középiskolai és egyetemi beiskolázásnál – olvashatjuk – biztosítani kell a megfelelő szociális  
összetételt, szigorúan ellenőrizni kell a végrehajtását.”576 Meg kell jegyezni, hogy a vitában Jóboru 
Magda csak az 1955/56-ra várható helyzetet tartota aggasztónak és kitartot azon álláspontja mel-
let, hogy az előző évi néhány százalékos csökkenés nem is jelentős és kárpótol érte a színvonal  
emelkedése.577

A kialakult helyzet azonban a felsőoktatási beiskolázási arányokat veszélyeztete, így 1956 már-
ciusában a Politikai Bizotság is napirendjére tűzte a kérdés és olyan határozatot hozot, hogy a 
munkás és dolgozó paraszti származású fatalokat nagyobb arányban kell a gimnáziumok felé irá-
nyítani, míg a technikumokban – ahol a beiskolázási arányok mindig jobbak voltak – a tanulók 
35%-a erejéig értelmiségi, alkalmazot és egyéb származásúakat kell felvenni. A határozat egyben 
rosszallását fejezte ki a pedagógusársadalom irányában, amiért nem nyújtanak elég segítséget a 
dolgozók gyerekeinek sőt esetenként ellenséges magatartás tanúsítanak velük szemben. Másfelől  
azonban a pártvezetés arra kényszerült, hogy enyhítsen a származás megállapításának módján. Az 
új eljárás szerint csak a szülők 1938-as foglalkozását kellet fgyelembe venni, tekintet nélkül a 
nagyszülőkre és egyéb rokonokra.578 A gimnázium perspektívavesztésével kapcsolatos beiskolázá-
si nehézségek tehát 1955-től még azáltal is fokozódtak, hogy a politika éppen azt várta volna el a  
gimnáziumtól elsősorban, aminek teljesítésére szorongatot helyzetében a legkevésbé volt képes: 
hogy még inkább a munkások és parasztok mobilitásának szolgálatába álljon.

3. A gimnázium új szerepköréből – hogy tehát a továbbtanulás mellet a fzikai munkára is elő-
készít – közvetlenül következet a harmadik feladat, a tananyag átalakítása. It természetesen kap-
csolódot össze a politikai nevelés ideológiai-politikai követelménye a valóságos kihívásokkal. Az 
OM Vezető Kollégiuma már 1934 végén megvitatot egy a tárggyal foglalkozó előterjesztés, amely 
a gyakorlati foglalkozások bevezetésével vélte megoldani a problémát. A koncepció szerint mind a 
négy évfolyamon – a természetudományos tárgyakhoz kapcsolódóan, minden évben más tan-
tárgy keretében – olyan gyakorlatokat kell szervezni, amelyek a természetudományok termelés-
ben való alkalmazására világítanak rá, és így készítenek elő a gyakorlati életre.579 Bonyolítota a 
helyzetet, hogy a tartalmi átalakítás (pontosabban bővítés) olyan időszakban kellet megvalósíta-
ni, amikor a gimnáziumokban is a túlterhelés elleni harc volt napirenden. Ez esetenként valóban 
„harc” volt a tanügyigazgatás és egyes igényesebb tanárok közöt, akik a tananyagcsökkentő uta-
sításokat, sőt a tankönyvet is mellőzve a saját fejük szerint, a tanulók jegyzetelésére alapozva taní-
totak.580

Az általános gimnázium 1955/56. évi tantervéről szóló 45/1955. (O.  K. 11.)  OM sz. utasítás a 
ketős feladatot úgy ötvözte, hogy egyrészt heti 30-31-re csökkentete a gimnáziumi tanulók óra-
számát, másrészt a reáltagozatokon a természetudományos tárgyak órakeretén belül gyakorlati 
foglalkozásokat tet kötelezővé, azok óraszámát is pontosan megszabva. A gimnázium két tagoza-
ta közöt egyébként egyre halványabb let a különbség: míg a reáltagozaton csak oroszt, a humán 
tagozaton még egy idegen nyelvet tanítotak, viszont nem volt ábrázoló geometria, és hiányoztak 
az említet természetudományos gyakorlatok.

576. UMKL Koll. 1955. május 5. Javaslat az MDP Központi Vezetősége márciusi határozatának a közoktatás területére 
való alkalmazása.

577. Uo. Jegyzőkönyv

578. PI Arfich. F.PB/2663 Előterjesztés az egyetemi…
579. UMKL Koll. 1954. december 30. A politikai oktatás elemeinek fejlesztése az általános gimnáziumban az új tanter-

vek bevezetéséig.

580. Vö. UMKL Koll. 1955. március 31. Javaslat az általános gimnáziumi tanulók túlterhelésének megszüntetésére, át-
meneti intézkedésekre az új tantervek bevezetéséig. Erdey-grúz Tibor :::: Az elmúlt tanév értékelése, feladataink az 
új tanévben. Köznevelés, 1955. augusztus 15. 337. o.
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Mint látuk, a gimnázium feladatának új felfogása az 1955/56. tanév előt, annak előkészítése-
ként tisztázódot. A változásokat mintegy összefoglalta a Politikai Bizotság 1955. augusztus 25-i 
határozata, amely ketős feladatot fogalmazot meg a gimnáziumok számára: egyrészt előkészít a 
felsőoktatásra, másrészt „alapot ad a termelőmunkára való gyors felkészülésre, valamint admi-
nisztrációs és egyéb munkakörök betöltésére”.581

A szakképzés

Az ötvenes évek elejét jellemző erőltetet ütemű és túlspecializált középfokú szakképzés termé-
szetes módon került ellentmondásba az 1953 után megvalósítot mérsékeltebb gazdasági növeke-
déssel. Mint arról már volt szó, az időszakot a technikumi képzés radikális visszafogása jellemez-
te:582

Tanulólétszámok a középfokú szakképzésben

1. 2. 3. 4.

1952/53 23 778 7 285 18 254 13 083

1953/54 27 063 8 565 18 604 14 001

1954/55 23 855 7 911 16 405 9 993

1955/56 19 828 6 065 14 423 7 051

1956/57 19 933 5 349 13 839 4 988

(1. Iparitefichnikumok, 2. Mezőgazdasági tefichnikumok, 3. Közgazdasági tefichnikumok, 4. Tanító- és 
óvónőképzők)

Bármilyen gyors és radikális is azonban az oktatási rendszer válasza a gazdasági-politikai kihí-
vásokra, annak hatása csak késlelteteten érvényesülhet. A vizsgált időszakban értelemszerűen a 
korábban beiskolázot évfolyamok végeztek, és elhelyezkedésük korántsem volt olyan probléma-
mentes, mint idősebb társaiké.

A Politikai Bizotság 1955. március 24-én tárgyalta az OM, az OT és a KV tudományos és kultu-
rális osztálya közös előterjesztését a szakképzet ifúság elhelyezéséről. A jelentés megállapítota, 
hogy a technikumokban 1955-ben várhatóan végző 10 783 tanuló 40-50%-át igényli az Országos 
Tervhivatal, és a folyamatban lévő racionalizáció nem zárja ki a további létszámcsökkentéseket  
ezekben a munkakörökben. Igaz, számos képzetséget igénylő munkakört szakképzetlenek tölte-
nek be – olvashatjuk az anyagban –, de a minőségi cserével szemben csaknem mindenüt nagy el-
lenállás tapasztalható. A jelentés felvetete, hogy a szervezet elosztás korábbi rendszerét legalább 
részlegesen meg kellene szüntetni, illetve pályázati rendszerrel kellene felváltani, amelynek kere-
tei közöt a végzősök mintegy versengésének a meghirdetet állásokért. A tesület elvetete ezt a 
javaslatot, állás foglalt a kötelező elosztás fenntartása mellet, de kimondta, hogy akiket nem le-
het technikusi munkakörben elhelyezni, azokat fzikai munkára kell küldeni azzal, hogy néhány 
év gyakorlat után technikusokká léphetnek elő.583

Öt nappal később a PB újra visszatért a kérdésre, és mos már hosszabb távú, általánosabb meg-
oldásra törekedet. „A technikumot végzetek szakmunkásként kezdik munkájukat – szögezte le a 
határozat –, belőlük néhány évi gyakorlat után műszaki, illetve gazdasági középkáder (művezető, 

581. PI Arfich. F.PB/2135. Gimnáziumok és technikumok célja és feladata (1955. augusztus 25.)
582. MüvStat. 143. o.

583. PI Arfich. F.PB/1987. Előterjesztés a szakképzet ifúság elhelyezkedésével kapcsolatos problémákról (1955. március 
24.)
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technikus sb.) lehet.”584 Míg tehát márciusban még csak egy akut probléma megoldásáról volt szó, 
ekkor már a középfokú képzetségű szakkáderek kibocsátásának általános lassítására került sor. 
Ezt a jelleget erősíti az is, hogy az előterjesztés az utólagos szakmai gyakorlat szükségességét a 
technikumot  végzet fatalok zsenge életkorával,  a  gyakorlati  tapasztalatok hiányával  is  alátá-
masztota – nyilván nem jogtalanul. A tesület elfogadta az előterjesztés, sőt azzal egészítete ki, 
hogy 1956/57-től már a technikumokba is elsősorban olyan fatalokat vesznek fel,  akik egy év 
szakmai gyakorlatal rendelkeznek. Az utólagos szakmai gyakorlatot ily módon egy előzetes szak-
mai gyakorlat egészítete ki, amely a gyakorlati képzés és tapasztalat presztízsének erősítésén túl 
nyilván a túljelentkezések mérséklését is szolgálta.

Az utólagos szakmai gyakorlatot és általában a gyakorlati képzés nagyobb súlyát az ipari tech-
nikumokról szóló 1955. évi 37. sz. törvényerejű rendelet kodifkálta, az egy éves kötelező előzetes 
üzemi gyakorlatot pedig 1956-ban minisztertanácsi határozat mondta ki.585 Ugyancsak a gyakorla-
ti orientáció jegyében fogalmazták újra 1955-ben a közgazdasági technikum feladatait (38. sz. tör -
vényerejű rendelet), majd 1956-ban a mezőgazdasági technikumét is. A 10. sz. törvényerejű rende-
let kimondta, hogy a mezőgazdasági technikum 4 évfolyamos, és ezzel az 1954 óta fennálló hely-
zetet kodifkálta.586 (1950 és 1954 közöt az iskolatípus 3 éves képzés nyújtot.)

A technikumi szakok száma (a háromféle típusban összesen) 1953-54-re elérte a 76-ot. Az ilyen 
mérvű szakosítás előbb-utóbb akkor is elhelyezkedési nehézségeket okozot volna, ha a gazdasági 
növekedés nem ütközik korlátokba, az adot helyzetben azonban mindenképpen fontos feszültség-
forrásnak számítot. Az 1954-es párthatározat előírta, hogy az OM és a szakminisztériumok gon-
doskodjanak a technikumok túlzot szakosításának felszámolásáról, és az egyik feladata let a kö-
zépfokú oktatás reformjának előkészítésére 1954 végén kiküldöt kormánybizotságnak.587 A bi-
zotság tervezeteket dolgozot ki a szakok összevonására, amelyekben a szükséges specializációk 
száma 46 és 55 közöt mozgot,588 és valószínű, hogy a gyakorlatban is végbement ezen a téren bi-
zonyos redukció, bár a kérdés későbbi alakulását – ismereteim szerint – még nem dolgozták fel.

A felnőtoktatás

A középiskolai fékezés előidéző okok természetesen a felnőtoktatásra is hatotak. Erre az idő-
szakra esik a  szakéretségi tanfolyamok történetének zárófejezete: az 1952-ben elfogadot menet-
rend szerint a tanfolyamokat 1955-ig felszámolták.589

A szakéretségisek létszámának alakulása

1. 2. 3. 4. 5. 6

1952/53 4 219 372 1 455 7 793 20,3

1953/54 4 189 395 kb. 1 000 6 026 17,9

1954/55 988 310 kb. 700 5 000 15,3

(1. A tanfolyam éve, 2. Az OM által szervezet tanfolyamok létszáma az év elején, 3. Az FM által 
szervezet tanfolyamokon éretségizők, 4. Szakéretségisek a felsőoktatás 1. évfolyamán a következő 
tanévben, 6. Az előbbi szám az összes hallgató százalékában.)

584. PI Arfich. F.pb/2135. Gimnáziumok és Technikumok…

585. Simon – Szarka 1965. 150. o.
586. Vendégh 1984. 66. o.

587. A bizotság munkáját részletesen ismerteti Kornidesz 1987.
588. Uo. 131. o.

589. Diószegi – Konficz 1987.
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Jelentős visszafejlesztés fgyelhető meg a dolgozók esi középiskoláiban is :590

Esti tagozatos középiskolai tanulók száma

1. 2. 3. 4. 5.

1952/53 3 622 11 436 3 105 156 980

1953/54 4 491 15 075 3 522 – 1 306

1954/55 4 112 12 918 3 082 – 761

1955/56 2 791 10 202 2 330 – 275

1956/57 3 786 10 249 3 017 – –

(1. Gimnáziumok, 2. Ipari tefichnikumok, 3. Közgazdasági tefichnikumok, 4. Tanítóképzők, 5. 
Óvónőképzők)

A keretszámok csökkentésén kívül a túlméretezet felnőtoktatás visszafogását szolgálta a mun-
ka mellet tanuló dolgozók kedvezményeinek megszüntetése és az – egyébként nem magas – tan-
díjak bevezetése is 1954-ben.591 Ezzel párhuzamosan csökkenés tapasztalunk a dolgozók esi tago-
zatú általános iskoláiban is, jóllehet a tanulólétszámok még az 1957/58-as mélyponton is elérték az 
1950/51-e 10-11 ezres szintet.592

Tanulólétszámok a dolgozók esi általános iskolájában:

1952/53 41 849

1953/54 42 505

1954/55 26 535

1955/56 14 103

1956/57 13 740

A vizsgált időszak jellegzetessége ezzel szemben a levelező oktatás nagyobb arányú beindulása. 
Míg az esi tagozatos képzés alapvető iránya az volt, hogy munkásokból tömegesen képezzen ki 
középszintű szakembereket, és a gazdaság ilyen típusú igényei 1953–54 után lényegesen mérsék-
lődtek, addig a levelező oktatás döntően már funkcióban lévő, de szakképzetlen vezetők utólagos 
kiképzését célozta.593 A szakképzetség hiánya pedig éppen akkortól számít zavaró anomáliának, 
amikor a frissen végzet és elhelyezkedni csak nehezen tudó középkáderek nagyobb számban kez-
denek dörömbölni a kapukon. Lássuk a létszámok alakulását:594

590. Diószegi – Konficz 1987.
591. Sáska 1985. 27. o.

592. MüvStat. 144. o.
593. Vö. Sáska 1985. 28–29. o.

594. MüvStat. 144. o.
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Levelező tagozatos középiskolai tanulók száma

1. 2. 3. 4. 5.

1951/52 – – 133 – –

1952/53 – – 753 – –

1953/54 6 949 1 462 1 108 652 166

1954/55 1 124 3 285 1 934 2 489 29

1955/56 10 652 4 877 2 130 2 865 27

1956/57 14 098 3 770 2 727 4 613 25

(1. Gimnáziumok, 2. Ipari tefichnikumok 3. Mezőgazdasági tefichnikumok, 4. Közgazdasági 
tefichnikumok, 5. Tanítóképzők.)

A levelező tagozatokon a tanulmányi követelmények kezdetben megegyeztek a nappali közép-
iskolákéival; de az első tanév (1953/54) tapasztalatai alapján a tananyagot mintegy 30%-kal csök-
kenteték. 1954 novemberében azonban olyan párthatározat születet, amely szerint fokozatosan 
vissza kell állítani a nappali tanterv követelményeit.595 A tanulmányi eredmények nem nevezhe-
tők kedvezőeknek. Egy 1936 elején kelt jelentés szerint a technikumokban 40-30%-os volt a lemor-
zsolódás. Az ekkor hozot határozat ennek ellenére nem tért vissza a csökkentet tananyaghoz, de 
döntés születet a munkaidő-kedvezmények: felemeléséről, az útiköltségekhez való hozzájárulás-
ról sb.596

1953-ban indult be a dolgozók általános iskolájának levelező tagozata is, amelynek létszámai 
némileg ellensúlyozták az esi tagozatos képzés visszafejlesztését, jóllehet a tendencia it is csök-
kenő volt.597

Tanulólétszámok a dolgozok általános iskolájának levelező tagozatán:

1953/54 15 581

1954/55 13 236

1955/56 6 407

1956/57 6 982

4. A pedagógusképzés

Tanárfölösleg

A középiskolák vonalán megvalósítot fékezés a korábban ugyancsak rendkívül dinamikusan 
fejlesztet tanárképzés területén olyan torlódáshoz vezetet, amelynek nyomán újra napirendre ke-
rültek az egész pedagógusképzés érintő srukturális kérdések, és – különösen 1954 első felébe – 
mindez az oktatásügy szinte központi problémájúvá vált. Indokolt tehát, hogy az előző két résztől  
eltérően mos külön fejezet foglalkozzék a témával.

1954. február 11-én, egy nappal a középiskolai növekedés megállítását kimondó PB-határozat  
végleges szövegének elfogadása után az GM Vezető Kollégiuma már foglalkozot a kérdéssel.598 A 

595. PI Arfich. F.PB/2337. Előterjesztés a levelező oktatás helyzetéről (1956. március 29.)

596. Uo.
597. MüvStat. 45. o.

598. Lásd PI Arfich. 276. f. 89. cs. 204. ő. e. Feljegyzés az egységes tanárképzésről (Kálmán György feljegyzése, 1954. 
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kiinduló probléma az volt, hogy már 1954-ben, majd az azt követő években még inkább a tudo-
mányegyetemeken frissen végző tanár szakosok száma jelentősen meghaladta a középiskolai ta-
nár-szükségletet.  (Az így képződő tanárfölösleg egyes kalkulációk szerint 1954-ben 944, 1957-ig 
2600 fő, mások szerint 400, illetve 3000 fő let volna.)599 Az OM első javaslata a helyzet megoldásá-
ra az egységes tanárképzés koncepciójának felvetése volt. Míg ugyanis a középiskolákban a tanár-
szükséglet csökkenése volt várható, addig az általános iskolákban éppen ellenkezőleg a nagyará-
nyú szakosítási tervek a felső tagozat növekvő szaktanárigényét jelezték előre. Kézenfekvő volt, 
hogy a végző középiskolai tanárok jelentős részét az általános iskolába kell irányítani. Ha azonban 
ez hossztávú tendencia – és a jelek azt mutaták, hogy erről van szó –, akkor vagy vissza kell fog-
ni az egyetemi képzés – a főiskolák egyidejű fejlesztése mellet –, „és az értelmiségünk legkép-
zetebb, legértékesebb részében méltán elkeseredés szülnek”,600 vagy fordítva: a főiskolákat kell 
visszafejleszteni, sőt megszüntetni, és a tanárképzés két formáját az egyetemeken egységesíteni.  
Éppen ez utóbbi volt a minisztérium javaslatának lényege. Ezeket az elképzeléseket alátámasztota 
az az értékelés is, amely szerint a főiskolákat hiányos szakmai és jó módszertani képzés jellemzi,  
míg az egyetemeken magas szintű szakképzés párosul gyenge pedagógiai képzéssel. Az egységesí-
tés tehát eszerint tartalmi szem pontból is előrelépés jelenthetet volna.601

Az  OM javaslatát már februárban élesen bírálta Kálmán György, a Minisztertanácsi Hivatal 
munkatársa. Érvelése szerint elhamarkodot dolog lenne a pedagógiai főiskolák felszámolás, hi-
szen így kárba veszne eddigi tapasztalatuk, ami azért is veszélyes lenne, mert az egyetemeken 
rendkívül alacsony a pedagógiai képzés színvonala. Másrészt az egyetemi oktatók sem lelkesedné-
nek az általános iskolai tanárok képzéséért.602 A Politikai Bizotság 1954. március 10-én elutasítot-
ta az egységes tanárképzés bevezetésére vonatkozó javaslatot. Kijelölt egy bizotságot az OM, az 
OT, az agitációs és propaganda osztály és a pedagógus-szakszervezet képviselőiből, hogy új javas-
latokat dolgozzanak ki, egyben kimondta, hogy ki kell vizsgálni hogyan történt a pedagógusok 
túlképzése és ki a felelős érte.603

Az utóbbival  kapcsolatos elemzőmunka április végére hozot eredményeket.  Az agitációs és 
propaganda osztály jelentése kiemelte, hogy a pedagógusképzés terve nagyjából arányos volt a 
közoktatás felemelt ötéves tervével. „A fő hibát – így a jelentés – az Országos Tervhivatal, illetve a 
Közoktatásügyi Minisztérium a közoktatás fejlesztésének túlzot méretű előirányzatával követe el.604 
Az anyag azonban azt is leszögezte, hogy a pedagóguservek jórészt becsléseken alapultak, és nem 
vagy csak megkésve folyt komoly vizsgálódás például a kiöregedés ütemének felmérésére. Kétség-
telen, hogy helytelen volt az első ötéves terv tendenciáinak kivetítése az ötvenes évek végére  
(amikor a jelenleg beiskolázotak kilépnek az egyetemekről), de ki a felelős ezért a „tévedésért”? A 
jelentés mind a minisztérium, mind a tervhivatal, mind a KV agitációs és propaganda osztálya fe-
lelősségét aláhúzta, bár maga is megállapítota, hogy például a népfront 1953-as választási felhívá-
sából az OM joggal vonhatot le később voluntarisának bizonyult következtetéseket.

Az imént idézet anyag is, de néhány korábban keletkezet dokumentum még élesebben felhív-
ta a fgyelmet arra, hogy a pedagógus fölösleget nem szabad elvontan, megítélni. „Helytelennek 
tartom – írta Kálmán György – a tanító- vagy tanárfeleslegről beszélni önmagában, elszakítva ezt 
a kérdés a tárgyi feltételek összefüggéseitől.”605 Ezt emelte ki érthető módon a pedagógus-szak-

február 19.).

599. Uo. id. irat és javaslat egységes tanárképzés bevezetésére (Erdey-grúz Tibor javaslata, 1954. február 27.)
600. PI Arfich. 276. f. 89. cs. 194. ő. e. Javaslat a tanárképzés egységes szabályozására (Erdey-grúz Tibor javaslata, 1954.  

február 15.).

601. PI Arfich. F.PB/1572. Javaslat egységes tanárképzés bevezetésére (1954. március 10.).
602. PI Arfich. 276. f. 89. cs. 204. ő. e. Feljegyzés az egységes…

603. PI Arfich. F.PB/1572. Javaslat egységes tanárképzés…
604. PI Arfich. 276. f. 89. cs. 194. ő. e. Jelentés a pedagógus képzéssel kapcsolatos tervezési munka hiányosságairól  

(1954. április 29.)

605. PI Arfich. 276. f. 89. cs. 204. ő. e. (Kálmán György feljegyzése 1954. április 5.)
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szervezet anyaga is rámutatva, hogy ötéves létszámterv volt, de ötéves beruházási terv nem. Ezt  
csak évente állapítoták meg.606 Az ötvenes évek elején kétségkívül eluralkodot egy olyan szemlé-
let, amely a tárgyi hiányokat emberekkel akarta pótolni. 1950 végén például így foglalt állás a KV 
Agitációs és Propaganda Bizotsága: „A fejlesztésnél abból kell kiindulni, hogy ha a költségvetés-
ből lefaragnak, nem szabad ugyanolyan mértékben csökkenteni a tanulók számát, hanem a tanul-
mányi körülmények rosszabbodása esetén is arra kell törekedni, hogy a tanulólétszám megmarad-
jon”.607 A pedagógusok beiskolázása ezt a megalapozatlan létszámfejlesztés követe, és később 
maga vált e torz mechanizmus egyik fenntartójává. Az OM tervgazdasági főosztálya így írt 1956 
tavaszán: „A (tanulócsoport-bontási – K. I.) tervszámot országosan túlléptük főleg a nevelő elhe-
lyezési problémák miat, mivel helyenként több pedagógus kellet elhelyezni, mint amennyi tanu-
lócsoport-bontási lehetőség volt”.608 Az általános iskolák szaktanár éhsége tehát maga is meglehe-
tősen relatív volt, és nem kis mértékben a politikai megítélés változásával függöt össze, hogy ot 
továbbra is hiány, míg a középiskolákban immár felesleg mutatkozot.

Az egységes tanárképzés elképzelésének visszautasítása után az OM-nek (pontosabban a több 
hatóságot képviselő bizotságnak) új tervezetet kellet kidolgoznia a tanárfölösleg rövid- és hosszú 
távú levezetésére. Az új koncepció a következő elemekből tevődöt össze: 1. Lassítani kell az egye-
temek és főiskolák tanárkibocsátását a képzési idő felemelésével. A feszítet ütemű tanárképzés 
időszakában ugyanis a főiskolai képzés két, az egyetemi pedig négy évre zsugorodot össze. Ez kü-
lönösen a főiskolákon teremtet abnormális helyzetet, és a képzési idő módosítása a tanárfölösleg-
től függetlenül is megoldandó feladat volt. 2. Az időtartam csökkentésével párhuzamosan vezeték 
be az egy szakos tanárképzés az egyetemeken és átmenetileg a főiskolákon is. A várható álláshi-
ány időszakában viszont a két szakos képzés visszaállítása növelhete a pedagógusok elhelyezke-
dési esélyeit. Míg a képzési idő növelésével mindenki egyetértet, csak az anyagi kihatások gátol-
haták realizálását, addig a kétszakosság bevezetésének terve az egyetemek elkeseredet ellenállá-
sát váltota ki a színvonal védelme érdekében, és kezdetben az agitációs ás propaganda osztály is 
az egyetemi álláspontot támogata.609 3. Csökkenteni kell a beiskolázási létszámokat mind az egye-
temeken, mind a főiskolákon, és hogy a főiskolai tanulólétszámok az egyes intézményekben ne 
zuhanjanak abnormálisan alacsony szintre, meg kell szüntetni egy pedagógiai főiskolát. (Az OM 
az egri főiskola bezárását javasolta.)610 4. A tanárfölösleg elhelyezése érdekében csökkenteni kell 
az általános és középiskolai tanárok kötelező óraszámát, és új,  órakedvezményes vagy teljesen 
függetlenítet adminisztratív és nevelői állásokat kell szervezni (pl. mozgalmi vezető, tanulmányi  
vezető, igazgatóhelyetes sb.).611

A Politikai Bizotság június 30-i ülésén – alighanem gazdasági megfontolásokból – az újabb 
tervezetet is elutasítota.612 A kérdés július 14-én szerepelt ismét a tesület napirendjén, és ekkor 
születet határozat a pedagógiai főiskolák képzési idejének három évre emeléséről és a két szakos-
ság visszaállításáról. A középiskolai tanárok képzésében feszültségekkel terhes változás követke-
zet be: a 4 éves képzési idő változatlanul hagyása mellet bevezeték a két szakos oktatás. Döntés 

606. Uo. Feljegyzés az Oktatásügyi Minisztérium pedagógusképzéssel kapcsolatos tervezési munkáról (Rácz János fel-
jegyzése, 1954. április 7.)

607. Uo. jelentés a pedagógusképzéssel kapcsolatos tervezési munka hiányosságairól (1954. április 21.)

608. UMKL Koll. 1956. április 25. Az 1955. évi fejlesztési, beruházási és költségvetési terv teljesítése.
609. PI Arfich. 276. f. 89. cs. 204. ő. e. Feljegyzés a tanárképzés helyzetével kapcsolatos OM intézkedésekről (1954. má-

jus 6.)

610. PI Arfich. 276. f. 89. cs. 204. ő. e. Határozati javaslat a Minisztertanácshoz az Oktatásügyi Minisztérium felügyelete  
alá tartozó tudományegyetemek tanárképző szakjai, valamint a pedagógiai főiskolák 1954. évi tervszámának mó-
dosításáról (1954. április 1.)

611. A terezet intézkedések összefoglalását lásd PI Arfich. F.PB/1689. Javaslat a pedagógusképzés megjavítására és a 
pedagógus felesleg felhasználására (1954. június 10.)

612. Uo.
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születet egy pedagógiai főiskola 1955-ben történő megszüntetéséről is.613 (Az 1017/1955 (II. 6.) Mt. 
h. sz. kormányhatározat a budapesi intézményt szüntete meg.) A tanárok kötelező óraszámában 
ugyanakkor nem történt változás.

A pedagógusképző intézményekben is – akárcsak a felsőoktatás egészében – bekövetkezet a 
beiskolázási létszámok erőteljes csökkentése. Az alábbi táblázat a teljes hallgatólétszám alakulását 
vizsgálja a nappali tagozaton:614

A hallgatók száma

Bölcsészet- és 
természetudományi karok Pedagógiai főiskolák

1949/50 3 811 1 255

1950/51 5 175 2 019

1951/52 6 040 2 795

1952/53 7 025 3 461

1953/54 1 440 3 359

1954/55 6 138 1 850

1955/56 4 643 685

1956/57 3 653 1 084

Tanítófölösleg

Látuk, hogy az új tanítók elhelyezése mar 1953 előt is okozot bizonyos gondokat, 1954 elejére  
pedig még inkább kiéleződöt a helyzet. Ebben az évben egyes számítások mintegy 500 frissen 
végzet tanító állás-problémájának megoldását tartoták problematikusnak, az ötvenes évek máso-
dik felére pedig a minisztérium a 4000-et is meghaladó tanítói fölösleget jósolt, hozzátéve, hogy ez 
a szám 5000 új tanterem megépítése esetén jelentkezik.615 Az osztatlan és részben osztot iskolák 
fejlesztése, az alsó tagozat oktatási feltételeinek javítása mindig deklarált cél volt, valójában azon-
ban a csoportbontás megvalósításához szükséges erőforrásokat mind 1953 előt, mind azután első-
sorban a felső tagozatra, a szakosítot oktatás megvalósításaira koncentrálta az oktatásirányítás.  
Így a tanítóképzés ütemének felpörgetése az ötvenes évek elején eleve átgondolatlan intézkedés-
nek látszik. Annak azonban, hogy helyzet éppen ekkor éleződöt ki, más oka is volt, és összefüg-
göt az előzőekben taglalt tanárfölösleggel. Korábban ugyanis a tanárhiány enyhítésének egyik út-
ja tanítók tanfolyami vagy a főiskolák esi tagozatain történő átképzése és a felső tagozatba való  
irányítása volt. Mos a tanítóknak ez a „felfelé irányuló mobilitása” is lefékeződöt, és ennek meg-
felelően az iskolák új tanítók iránti igénye is csökkent.

A minisztérium és a tervhivatal reagálása – összhangban azzal, hogy minden szakirányú kö-
zépiskolában csökkenteték a beiskolázási keretszámokat – a felvételi létszámok drasztikus csök-
kentése volt. Míg 1953-ban 2980 tanuló iratkozot be a tanítóképzők első osztályaiba, addig 1954-
ben ez a szám 650-re zuhant.616 Ez az osztálylétszámok számotevő csökkentése mellet is elkerül-
hetetlenné tete a tanítóképzők jelentős részének megszüntetését, pontosabban az első évfolya-

613. PI Arfich. F.PB/1707. a pedagógusképzés megjavítására vonatkozó javaslat ügyében kiküldöt bizotság jelentése 
(1954. július 14.).

614. MüvStat. 162. o.
615. PI Arfich. 276. f. 89. cs. 204. ő. e. Feljegyzés a tanítók és tanárok képzéséről (Kálmán György feljegyzése, 1954. feb -

ruár 27.).

616. UMKL Koll. 1954. október 13. A közoktatás 1955. évi tervjavaslata.
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mok gimnáziumként való beindítását. A 49 intézményből 1954 és 1958 közöt 21 fokozatos vissza-
fejlesztése történt meg.617 Ezek az intézkedések érthetően nyugtalanságot keltetek a nevelők kö-
rében, a pedagógus-szakszervezet is megpróbált interveniálni a pártközpontban a redukciós ter-
vek mérséklése érdekében,618 anélkül azonban, hogy ez az események végső kimenetelét befolyá-
solta volna.619

A tanítóképzős tanulók létszáma

1952/53 10 137

1953/54 10 350

1954/55 7 463

1955/56 5 494

1956/57 4 112

1957/58 2 000

A tanító kibocsátás mérséklésére irányuló törekvés it is – akárcsak a pedagógiai főiskolák és a 
tudományegyetemek esetében – felvetete a tanulmányi idő meghosszabbításának régóta aktuális 
követelését. Az 1950-ben létrehozot új típusú tanítóképzők négy évesek voltak, pontosabban a 
négy éves képzésre egy ún. gyakorlóév épült, a jelöltek csak annak letöltése után tehetek képesí-
tő vizsgát. A gyakorlatban azonban a gyakorlóéves tanárjelöltek teljes állásban dolgoztak, elméleti  
képzésben nem részesültek, így a képzés joggal tekinthető négy évesnek, ismeretes, hogy a felsza-
badulás előt a magyar tanítóképzés öt éves volt, sőt 1933-ban egy hat éves konsrukció jöt létre,  
így érthető a tanítóképzős tanárok panasza: a diákok zsúfolt, túlterhelő képzésben részesülnek, 
műveltségük ennek ellenére távol áll a gimnáziumot végzet fatalokétól.620 It kell megjegyezni, 
hogy ugyanekkor vetődöt fel az 1950-ben bevezetet 3 éves óvónőképzés 4 évre való felemelésé -
nek szükségessége. Az  OM Vezető Kollégiuma már 1953. október 29-én elvileg állás foglalt az 
óvónők képzési idejének felemelése mellet,621 a pártközpont viszont azzal hárítota el az OM ja-
vaslatát, hogy a PB foglalkozni fog a pedagógusképzés egészével, és ekkor kerülhet sorra az óvó-
nőképzés reformja is.622 A tesület azonban 1956-ig nem tűzte napirendjére a kérdés.

A tanítóképzés problémáját azonban – a tanárképzés kérdéseivel együt – megvitata a Politikai 
Bizotság korábban említet 1954. júniusi és júliusi ülése. Az utóbbi végül elvetete a javaslatot, és 
a képzési idő változatlanul hagyása mellet foglalt állás.623 Az indulatok ennek ellenére sem ültek 
el, a kérdésben érdekelt szakemberek később sem mulasztoták el hangsúlyozni a négy éves kép-
zés tarthatatlanságát,624 a pártvezetés azonban csak 1956 júliusában tűzte ismét napirendjére a ta-
nítóképzés átszervezését – ezútal az óvónőképzéssel összekapcsolva. A Politikai Bizotság ekkor 
elfogadta, hogy 1958-ban vagy 1959-ben át kell térni az éretségire épülő két éves szakiskolai jelle-

617. MüvStat. 142. o. Vö. UMKL Koll. 1955. május 26. Beszámoló jelentés a közoktatás 1954. évi tervének teljesítéséről.
618. Lásd pl. PI Arfich. 276. f. 89. cs. 204. ő. e. (Kovács József levele Horváth Mártonnak, 1954. április 23.)

619. MüvStat. 143. o.
620. Lásd pl. PI Arfich. 276. f. 89. cs. 204. ő. e. Az ötéves tanítóképzés bevezetésének szükségessége és lehetősége (1954. 

április 30.).

621. UMKL Koll. 1953. október 29. Az óvónőképzés reformja.
622. PI Arfich. 276. f. 89. cs. 204. ő. e. Feljegyzés Mód Aladár elvtárs részére (Az OM pedagógusképző főosztályától, 

1954. január 21.).

623. PI Arfich. F.PB/1707. A pedagógusképzés megjavítására…
624. UMKL Koll. 1954. augusztus 5. Jegyzőkönyv
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gű tanító- és óvónőképzésre.625 Ez az elképzelés azután 1959-ben, a három éves tanítóképző főis-
kolák létrehozásakor realizálódot.

5. Az alapfokú szakképzés
A gazdaságpolitikai  lépésváltásra  természetesen a gazdaságilag legerősebben determinált  szak-
munkásképzés reagált a legérzékenyebben. A pártvezetés már 1953 júliusában arra kényszerült, 
hogy számba vegye, milyen foglalkoztatáspolitikai gondokat okoz egyfelől a nehézipar fejlesztésé-
nek visszafogása, másfelől a leszerelő katonák, az amnesztiával szabadulók, és azok helyzete, akik 
az  adminisztratív  racionalizálás  során  válnak  fölöslegessé.  Reális  veszélynek  látszot  ugyanis,  
hogy a néhány éves munkaerőhiányos helyzetet ismét a munkaerő fölösleg, esetleg a munkanél-
küliség megjelenése váltja fel. A munkaerő átirányításával kapcsolatos sürgős intézkedéseken túl 
a Politikai Bizotság hosszú távú lépéseket is elhatározot, így kimondta, hogy az 1953-ban első 
éves ipari tanulónak beiskolázandó tervezet 26 500 fős létszámát 18 000-re, 18 500-ra kell csökken-
teni.626 A  munkaerőhelyzet  tényleges  alakulása  azonban  nem indokolta  a  munkanélküliséggel 
kapcsolatos félelmeket (1954-ben Csatár György már újra a munkaerő-hiányt tartota a legfonto-
sabb problémának),627 így 1954-től megkezdődöt a szakmunkásanulók számának fokozatos emel-
kedése is.628 Ezt az emelkedés másfelől indokolta a középiskolai beiskolázási létszámok 1954-től 
kezdve megmutatkozó csökkenése is.

Ipari tanulók száma

1952/53 10 137

1953/54 10 350

1954/55 7 463

1955/56 5 494

1956/57 4 112

1957/58 2 000

Figyelemreméltó ugyanakkor a képzés szakmai sruktúrájának bizonyos módosulása az ötvenes 
évek derekán. 1955-ben átmenetileg csökkent a lakatosok, a forgácsoló és kohászati szakmunká-
sok száma a tanulók közöt, viszont az átlagosnál jobban növekedet egy sor könnyű- és szolgálta -
tóipari szakma képzési volumene (pl. víz-, gáz- és csőszerelők, asztalosok, textilipari, ruhaipari, 
bőr- és szőrmeipari szakmunkások, a főleg szolgáltatásokat fedő vegyes iparok dolgozói, vendég-
látó ipari dolgozók). Növekedet a mechanikai műszerészek, motorszerelők és építőipari szakmun-
kások képzése is.629 Noha a szakmunkásanulók száma 1956-ban már túllépte az 1952/53-as szintet, 
ez nem jelenti azt, hogy az éves szakmunkás-kibocsátás is a korábbi  szintre  állt volna vissza az 
1953-ban érte el csúcspontját (30 400), és az ezt követő hosszú hullámvölgy csak 1960-ban ért vé -
get (34 890).630 A jelenség háterében a képzési idő megnövekedése áll. A gyorsítot képzés időtar-
tamát mindenki rövidnek tartota, és általános volt a panasz a frissen szabadult szakmunkások hi-
ányos szaktudására.631 A három éves képzés bevezetése már a PB 1953. december 30-i ülésén is fel-

625. PI Arfich. F.PB/2452. Javaslat az óvónő- és tanítóképzés átszervezésére (1653. július 26.).
626. PI Arfich. F.PB/1224. Az 1953. év II. felében jelentkező munkaerő gazdálkodási kérdésekről (1953. július 22.).

627. Csatár György :::: Népgazdaságunk munkaerőhelyzetének…
628. MüvStat. 46. o.

629. Uo. 51–75. o.
630. Uo. 106–107. o.

631. Lásd pl. Csatár György :::: Népgazdaságunk munkaerőhelyzetének… 62. o., PI Arfich. 276. f. 89. cs. 195. ő. e. Az ifúság 
nevelésének néhány kérdése (A DISZ KV anyaga, 1954. március 15.)
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merült, de döntés akkor még nem születet.632 1955-ben viszont a szakmák többségében megvaló-
sítoták a három évig tartó oktatás.633

Egyidejűleg módosult az oktatás tartalma is: a technikumi képzés átalakulásához hasonlóan it 
is megnőt a termelési gyakorlatok aránya, míg korábban a tanulóidőnek általában 60%-át, 1955-
től mintegy 80%-át teték ki a gyakorlatok.634 Az elméleti képzés összeszűkülése aligha tekinthető 
előrelépésnek, az viszont igen, hogy 1953 után csökkent a termelési gyakorlatok alávetetsége a  
termelési terveknek, így az oktatás sajátos szempontjai szabadabban érvényesülhetek.635

6. Az oktatás irányítása

Országos szint

A Nagy Imre-kormány megalakulása változás hozot a közoktatás központi igazgatásában is. 
Nyilván az  állami  adminisztráció  egyszerűsítése,  az  apparátus  csökkentése  tete szükségessé  a 
Közoktatásügyi Minisztérium és a kevéssel korábban létrehozot Felsőoktatási Minisztérium ösz-
szevonását. Az ekkor létrejöt Oktatásügyi Minisztérium élére a korábbi felsőoktatási miniszter, 
Erdey-Grúz Tibor került. A jeles fzikus az  MDP KV júliusi határozatait követően (július 30-án) 
adta át helyét Kónya Albertnek.

Ami az irányítás módjában bekövetkezet változásokat illet, it két újabb tendenciát kell kiemel-
ni. Az egyik a tartalmi irányítás szakmai háterének újrafelfedezése. A Pedagógiai Tudományos 
Intézet létrehozása egyrészt közvetlenül is módosítota a feladatok elosztását, amennyiben a tan-
tervkészítés folyamata függetlenedet a minisztériumban folyó napi hivatali munkától, másrészt 
kifejezte azt a törekvés, hogy a döntéshozók erőteljesebben kívánnak támaszkodni valamiféle pe-
dagógiai szakértelmiség közreműködésére. Ezért hívta fel a fgyelmet az 1954-es párthatározat a 
pedagógiai gyakorlat tudományos elemzésének és a széleskörű szakmai vitának a fontosságára. 
Mennyiben beszélhetünk it az 1949-es szakmai helyzethez való visszatérésről? Az Országos Ne-
velésudományi Intézetet annak idején meglehetősen drasztikus módon számolták fel, és az okta-
tásirányítás teljes elbürokratizálódása 1950 után következet be. Valószínű azonban, hogy az elmé-
leti szakemberek a pedagógiai gyakorlatól való elszakítása, hatalmi pozícióba való helyezése és az 
ideológiai életben jelentkező türelmetlen dogmatizmus fordulatszerű intézkedések nélkül is bü-
rokratikus irányba tolták volna el magának az intézetnek a működését és kontraszelekciós folya-
matokat indítotak volna be. Ilyen jelek természetesen mutatkoztak az ONI-ban is. Ezt kell tehát 
fgyelembe venni, ha mos részletesebb elemzés nélkül – és ezért talán kinyilatkoztatásszerűen – 
azt állapítjuk meg, hogy 1954 után sem következet be a magyar nevelésudomány olyan minőségi 
fellendülése, amelyre az oktatásirányítás vagy a pedagógusok komolyan támaszkodhatak volna. 
Az is  valószínű persze,  hogy a  PTI által  képviselt  szellemi színvonal  már kezdetben sem volt 
egyenértékű az ONI-éval. Végül arra kell utalni, hogy az irányítás és különösen a felügyelet – lé-
nyegi változatlansága miat a tudományos kutatásokkal szembeni elvárásokban is inkább a nor-
matív ellenőrzés, mint a valóságfeltárás vagy a pedagógia érzékenység szempontjai domináltak, az 
1955-ös dogmatikus fordulat pedig ideológiai szempontból torlaszolta el a fejlődés útját.

A másik megemlítendő tendencia a pártirányítás bizonyos módosulása. Nehéz lenne erről a ku-
tatás jelenlegi szakaszában bizonyosat mondani, de valószínűnek látszik, hogy a pártapparátus és 
az állami szervek viszonya a közoktatás terén sem maradt teljesen változatlan 1953 után. Érthető-
vé teszi ezt az „új szakasz” időszakában jelentkező önkritikai hullám, amely szertefoszlata a párt  
csalhatatlanságának és bírálhatatlanságának illúzióját. Az agitációs és propaganda osztály tovább-

632. PI Arfich. F.PB/1475. A munkaerő-gazdálkodás terén 1954-ben végrehajtandó feladatok. (1953. december 30.)

633. Vendégh 1984. 53. o.
634. Uo.

635. Darvas – Gyekificzky 1986. 104. o.
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ra is keményen, bírálta a minisztériumot – ezútal leginkább az 1954-es párthatározat szerinte nem 
megfelelő teljesítéséért – újszerű azonban, hogy a miniszter úgyszólván az egyenrangú partner  
pozíciójából utasíthata vissza a vádakat.636 Megemlíthető meg a pedagógiai főiskolák visszafej-
lesztésének ügye. A pártapparátus ugyanis nem értet egyet az OM azon javaslatával, hogy egy fő-
iskolát meg kell szüntetni. A minisztérium azonban kitartot eredeti elképzelése mellet, és való-
ban meg is szűnt – igaz, nem a miniszter által javasolt, de a köznevelési alosztály által kifogásolt  
egri, hanem – a budapesi pedagógiai főiskola.637

Végül meg kell említeni, hogy 1953 után ismét nagy mértekben kicserélődöt az OM káderállo-
mánya. Míg korábban a munkáskáderek tömeges bevitele volt a jellemző tendencia, mos a fenti  
folyamatokkal összhangban a munkás káderek távozása és a szakemberek térnyerése volt megf-
gyelhető.638

Tanügyigazgatás és felügyelet

Az MDP III. kongresszusát követően lezajlot a tanácsigazgatás általános átszervezése (az 1954, 
évi  X. törvény keretében), amely természetesen az oktatásirányítás sem hagyta érintetlenül. Az  
átszervezés fő jelszavai a racionalizálás és a decentralizálás voltak. Az oktatásügyi igazgatásban 
elsősorban a járási oktatási osztályok hatáskörének növekedését fgyelhetjük meg: feladatuk let a 
középfokú oktatási intézmények gazdálkodásának irányítása is, az általános iskolákra vonatkozó 
felügyeleti feladatkörük pedig kiegészült a szakfelügyelet ellátásának kötelezetségével (korábban 
csak az általános iskolák általános tanulmányi felügyeletében vetek részt). A 33/1955. (O.  K. 8.) 
OM sz. utasítás egyébként a fentieken túl az egész oktatásügyi igazgatás egységes rendszerbe 
foglalta. A hatásköri decentralizáció azonban az irányítás további centralizációjával egészült ki. A 
második tanácsörvény a szakigazgatási szervek ketős alárendeltségének elvét vezete be, amely 
szerint például az oktatási osztályok nemcsak az illetékes tanácsi végrehajtó bizotságnak, hanem 
az oktatásügyi miniszternek és a feletes szakigazgatási szerveknek is alá voltak rendelve, ezek 
utasításait kötelesek voltak végrehajtani, illetve fordítva: rendelkezéseiket a felsőbb szakigazgatási 
szervek célszerűtlenségi okból is megsemmisítheték vagy megváltoztathaták.639

A tanácsreform összekapcsolódot más oktatásügyi átszervezésekkel is. Így például már 1954 
őszén ismét különválasztoták az 1951-ben egyesítet általános és középiskolai szakfelügyeletet.640 
Sajátos volt a budapesi helyzet, ahol a Budapesi Pedagógus Továbbképző Intézet tanszékei láták  
el továbbra is mind az általános, mind a középiskolai szakfelügyeletet. Az átszervezés mindeneset-
re nem váltot ki egyértelműen pozitív visszhangot az érintetek körében. „Az OM soha nem pró-
bál ki elég hosszú ideig egy-egy szervezeti formát – olvashatjuk egy hangulatjelentésben, amely 
iskolai és hivatali körök véleményét tolmácsolta a felső vezetésnek –, rendszerint a kezdeti nehéz-
ségek alapján máris rossznak minősíti, s mikor már kezdenek kialakulni az eljárások, jön az újabb 
átszervezés, ami ismét visszaesés jelent a munkában.”641

Fontos változások játszódtak el a felügyelet sílusában. Az 1954-es párthatározat után a Közne-
velés több cikke bírálta a korábbi felügyeleti eljárás, amelyet a hibák gyakran rosszindulatú kere-
sése, hivatalnoki szellemben megszabot normák teljesítésének bürokratikus számonkérése jellem-
zet. Ekkor fogalmazódtak meg olyan elvárások, mint hogy a felügyelő értsen a szakmájához, tud-
jon pedagógus módon gondolkozni, inkább tanácsokat, mint utasításokat adjon, és mindezt kellő 

636. PI Arfich. 276. f. 91. cs. 21. ő. e. (Erdey-Grúz Tibor feljegyzése, 1954. július 12.)

637. PI Arfich. 276. f. 89. cs. 204. ő. e. (Különféle iratok 1954 áprilisából)
638. PI Arfich. 276. f. 91. cs. 21. ő. e. Jelentés a Központi Vezetőség 1954. februári „A közoktatás helyzete és feladatai”-

ról szóló határozat végrehajtásának állásáról. (Keltezés nélkül)

639. Verebélyi 1987. 77. o.
640. UMKL Koll. 1955. augusztus 4. A középiskolai általános- és szakfelügyelet elmúlt évi munkájának értékelése.

641. PI Arfich. 276. f. 91. cs. 24. ő. e. Informatív jelentés (1954. december 27.) Lásd még: UMKL Koll. 1955. november 3. 
A tanügyigazgatási apparátus helyzete a racionalizálás után.
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tapintatal tegye. A felügyelőkkel szemben elvárásoknak ez a változása – amelyet Halász Gábor 
nyomán az autoriter politikai sílus felől egy paternalisa szakmai sílus felé való elmozdulásként  
jellemezhetünk – tartós tendenciának bizonyult, bár a tényleges gyakorlatot nyilván csak fokoza-
tosan alakíthata át.642

7. Politikai és tartalmi változások 1955–56-ban

A dogmatikus resauráció kísérlete

A közoktatás főbb ágazatainak átekintése után befejezésül célszerű lesz visszatérni az oktatás-
politikai irányvonal alakulásához, amelynek fonalát az első fejezetben 1954 végén ejtetük el. Az 
1954-es párthatározat formálisan a következő években is érvényben maradt, és ez nemcsak abban 
mutatkozot meg, hogy hivatalosan nem vonták vissza, hanem abban is, hogy mind a pártközpont 
apparátusában, mind az OM-ben egyre-másra készültek a jelentések még 1955 végén is a határo-
zat végrehajtásának állásáról. Valójában azonban it kicsiben ugyanaz játszódot le, mint az 1953.  
júniusi határozat esetében: 1955 márciusa után minden lényeges ponton megtörtént a határozat 
visszavonása, noha nyilvánosan csak a dokumentum jobboldali eltorzítása elleni harcról eset szó.

A KV köznevelési alosztályán már márciusban megkezdődöt az újabb politikai fordulat okta-
tásügyi konzekvenciáinak levonása,643 az OM Vezető Kollégiuma május 5-én tárgyalt egy részletes 
platformtervezetet,644 amelyet a vita alapján átdolgozva részben a Köznevelés hasábjain hozot 
nyilvánosságra,645 részben jelentősen kibővítve a miniszter ismertetet a megyei oktatási osztály-
vezetők és VB elnökhelyetesek május 9-én tartot értekezletén.646 Az alábbiakban ezen megnyil-
vánulások alapján tekintem át az „új” oktatáspolitikai törekvések főbb elemeit.

1. A márciusi határozat szellemében és betűjével teljes összhangban megkezdődöt a korábbi 
éles kritikai hangvétel tompítása, az 1948 és 1953 közöt elért eredmények előtérbe tolása és felér-
tékelése. A nagy nyilvánosság előt is hangot kapot – például a miniszter beszédében –, hogy 
nem helyes „kiélezni” az általános iskolai oktatás tárgyi feltételeinek hiányosságait, a szakosítás 
elégtelenségét, a váltakozó oktatásból fakadó gondokat, ehelyet az elért eredményekre kell füg-
gesztenünk tekintetünket. A középiskolák és egyetemek növekvő zsúfoltságát sem szabad eltúloz-
ni, hiszen az elsősorban a tanulólétszámok növekedésének örvendetes tényét tükrözi.

2. A júniusi határozat óta a káderpolitikában túlzotan előtérbe került a szakmai és  hátérbe 
szorult a politikai szempont. „Előléptetések, kitüntetések, jutalmazások alkalmával világosan kife-
jezésre kell jutatni azt – mondta Erdélyi-Grúz Tibor –, hogy nem közömbös számunkra a pedagó-
gusok világnézete, iskolán kívüli magatartása, társadalmi munkája.”647 Ez egyben az ideológiai to-
vábbképzés súlyának megnövelésével is együt járt. It tehát ismét oda került a hangsúly, ahonnan 
az 1954-es határozat levete, a tendencia az ellenkezőjére fordult.

3. Mint arról a 3. fejezetben már volt szó, ismét előtérbe került a középiskolák és az egyetemek 
szoficiális összetételének kérdése. Ez részben a beiskolázásra vonatkozó insrukció volt, részben a pe-
dagógusok részesültek fgyelmeztetésben: ha nem foglalkoznak többet a munkás- és parasztszár-
mazású fatalokkal (értsd: ha azok rossz tanulmányi eredményeket érnek el), ez politikai megbíz-
hatóságukat teszi kérdésessé. Ennek a fényében kell értelmezni az 1955-ben végrehajtot újabb 

642. A kérdés elemzését lásd Halász 1984. 37–43. o.

643. PI Arfich. 276. f. 91. cs. 3. ő. e. Feladataink a KV 1955. március 2-3-4-én hozot határozatai alapján (1955. március 
19.)

644. UMKL Koll. 1955. május 5. Javaslat az MDP Központi Vezetősége márciusi határozatának a közoktatás területére 
való alkalmazására.

645. Feladataink a Központi Vezetőség márciusi határozata alapján. Köznevelés, 1955. június 1. 244–245. o.
646. Erdey-Grúz Tibor ::::  Oktatásügyünk értékelése  a  Központi  Vezetőség márciusi  határozata  alapján.  Köznevelés, 

1955. május 15. 217–221. o.

647. Uo. 218. o. (Az eredeteiben az egész mondat kiemelve)
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tananyagcsökkentés is, mert míg az előző évben a „maximalizmus elleni harc” a minőség jelsza-
vával zajlot, addig mos – akárcsak 1950-ben – a munkás-paraszt fatalok tanulmányi problémái-
val kapcsolódot össze. „Az igazgatók és felügyelők gondosan ellenőrizzék – emelte ki a miniszter 
–, hegy a tananyagcsökkentés végrehajtják-e a pedagógusok, mert a maximalizmus veszélyes té-
nyezője pártunk osztálypolitikája eltorzításának.”648

4. Újabb kampány kezdődöt az antimarxisa nézetek, különösen a naficionalizmus ellen. A veze-
tők megdorgálták a pedagógusokat, amiért nem mutatják be megfelelően a nép nyomorát felsza-
badulás előti történelmünkben, nem méltatják eléggé az utóbbi 50-100 év haladó hagyományait,  
különösen a kommunisák harcait, nem nevelnek a Szovjetunió szeretetére. E megnyilatkozások 
szerint az elmúlt másfél évben nem folyt megfelelő harc a burzsoá pedagógiai nézetek, a pedológia  
ellen sem, hátérbe szorultak a szovjet pedagógia elvei.

5. Szemben a pedagógusok adminisztratív terhelését csökkentő 1953–54-es intézkedésekkel, Er-
dey-Grúz Tibor mos azt tete szóvá, hegy vannak pedagógusok, „akik semmiféle  munkatervet,  
óravázlatot nem készítenek, óráikra nem készülnek fel, és ezt az igazgatók elnézik”. (Az én kieme-
lésem – K. I.) Hozzátete, hogy „az igazgatók és felügyelők túl kevéssé bírálják az oktatómunkát, s 
ezzel megfosztják a pedagógusokat fejlődésük egyik lényeges tényezőjétől”.649

6. Külön kell szólni a hitoktatással és általában a vallásos világnézetel kapcsolatos magatartás 
változásairól. A Vezető Kollégium által tárgyalt eredeti tervezet az 1954-es hitanbeíratások 35,5%-
os eredményét, mint a vallásos világnézet elleni harc gyengülését mutató adatot értékelte. Figye-
lemreméltó, hogy a vitában ezt Jóboru Magda elutasítota, és a korábbi adminisztratív módszerek 
által okozot politikai károkra hívta fel a fgyelmet.650 A végleges változat már valóban nem utalt 
az arányszámok változására, de továbbra is élesen elítélte azokat a pedagógusokat, akik látszólag 
materialisa szellemben tanítanak, valójában azonban vallásosak, templomba járnak, gyermekeiket 
hitanra járatják. Az 1955. évi hitanbeíratások alkalmával mindenesetre ismét előkerültek a ko-
rábban alkalmazot eszközök: a szervezet hitoktatás elleni agitáció a családlátogatások, a bürok-
ratikus időhúzás, a beiratkozás megnehezítése, ennek eredményeként az általános iskolai beírások 
29,4%-ra csökkentek.651 A kérdéssel kapcsolatos magatartás korábbi egyértelműsége azonban ek-
kor már a múlté volt. Az irányítás különböző tényezői különféle elvekhez tartoták magukat, és  
teheték, mert egymásnak ellentmondó elvi állásfoglalások voltak egyszerre érvényben – az újabb 
fordulatot  reprezentáló  írások  tagadták,  hogy  fordulatról  lenne  szó,  érvényesnek  hirdeték az  
1953. júniusi és 1954. februári határozatokat –, így it is, mint a politikai élet szinte minden kérdé-
sében, a legnagyobb bizonytalanság mutatkozot a hatalmi apparátuson belül is.

A fent ismertetet elveket mégsem lehet egyszerűen egy sikertelen resaurációs kísérlet puszta 
szimptómáiként zárójelbe tenni. Összekapcsolódva más, a közoktatáson kívüli  álló tényezőkkel 
számotevően rontoták a lakosság hangulatát fokozták az elégedetlenséget. It először az értelmi-
ségről,  mindenekelőt az értelmiségi szülőkről kell  megemlékezni,  akik az 1955-ös  beiskolázási 
időszakban megint úgy érezheték, hogy hátrányos helyzetbe kerültek. Másodszor – és elsősorban 
– a pedagógusársadalom hangulatát, közérzetét, munkához való viszonyát rongálta az oktatáspo-
litika dogmatikus fordulata. A tanítók, tanárok joggal féltek atól, hogy a rövid fellélegzésnek vége 
szakad, ismét nőni fog a munkájuk feleti adminisztratív és politikai kontroll, folytatódik – amint 
egy minisztériumi vitán éppen a vallásos világnézetel kapcsolatban elhangzot – „a képmutatás 
magasiskolája”.652

Először úgy látszot, a pedagógusbérek ügye ugyanezt a tendenciát erősíti. „Előfordulnak olyan 
hangok – olvashatjuk az OM titkárságának 1955. április végén kelt jelentésében –, hogy a márciu-

648. Uo. 220. o.
649. Uo. 221. o.

650. UMKL Koll. 1955. május 5. Javaslat az MDP Központi Vezetősége…
651. UMKL Koll. 1955. július 14. Jelentés az 1955/56. évi hitanbeíratás tapasztalatairól

652. Uo. Jegyzőkönyv
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si határozat megjelenése után »szó sem lesz a pedagógusok béremeléséről«, mert mos »megint a 
nehézipart fejlesztjük«…”653 A miniszter többször idézet májusi beszéde ezt közvetve megerősí-
tete, amennyiben kifejtete: „helytelen és indokolatlan” a pesszimizmus, „ha nem tudjuk az okta-
tás és oktatók összes anyagi igényeit azonnal kielégíteni…”654 Azt sugallta tehát, hogy a pedagógu-
sok tanuljanak meg együt élni a szűkös viszonyokkal. Június közepén azonban megjelent a kor-
mány  35/1955  (VI.  19.)  M.  T.  sz.  rendelete  az  alsó-  és  középfokú  oktatási  intézményekben 
foglalkoztatot pedagógusok bérének felemeléséről. A bérrendezés mintegy 14,7 millió forint fel-
használásával történt, a havi fzetések átlagosan 220 forintal emelkedtek. Nagyobb volt az emel-
kedés a hosszabb szolgálati idővel rendelkező pedagógusok és különösen a vezetők esetében. Az 
OM titkársága szerint megoldatlan problémák közül it egyet emelek ki: az óradíjak továbbra sem 
feleltek meg az alapfzetésnek. Ez annál inkább fontos probléma volt, mert a heti kötelező óraszám 
csökkentése még ekkor sem került le a napirendről – igaz, még hosszú évekig ot is maradt –, és 
ez megvalósulása esetén tovább élezte volna a havi fzetés és az óradíjak közöti feszültséget.655

„Olvadás” és szakmai önvizsgálat

1955-ben a hatalom kísérletét az idő visszafordítására eleve kilátásalanná tete részben saját 
belső bizonytalansága, részben az egyre mélyülő szakadék az emberek gondolkodása és a „hivata-
los irányvonal” közöt. A XX. kongresszus eszmei üzenete tovább élezte ezeket az ellentmondáso-
kat. Egy március végi információs jelentésből megtudhatjuk, hogy ekkor már a pedagógusok is  
meglehetősen élesen veteték fel a kérdéseket, és helyesen észlelték, hogy az SZKP kongresszusá-
nak Magyarországon is alapvető változásokat kell hoznia. Miért hallgatnak a mi vezetőink? Miért  
nincs nálunk is a moszkvaihoz hasonló őszinte légkör? – kérdezték a KV március 12–13-i ülésére 
utalva a tanárok. Megfogalmazódot, hogy a személyi kultusz kérdésében is nyíltabb önkritikát 
várnak Rákositól, hogy a párt tekintélye nagyobb kockán forog, mint beszámolója szerint, és hogy 
tisztázni kellene a Jugoszláviához való viszonyunkat.656

A hivatalos oktatáspolitika csak nagyon óvatosan reagált a megváltozot helyzetre. Jellemző a 
Köznevelés áprilisi cikke, amely arról szólt, hogyan célszerű feldolgozni a kongresszus anyagát a 
középiskolai osztályfőnöki órákon. Az írás szerint foglalkozni kell a kongresszusok általános je-
lentőségével, szerepükkel a párt életében (tehát semmi esetre sem ennek a kongresszusnak a sajá-
tos szerepével), majd meg kell beszélni, hogy gazdasági és kulturális téren milyen eredményeket 
ért el a Szovjetunió az előző kongresszus óta. Végül röviden utal arra, hogy azokban az osztályok -
ban, ahol megfelelő a tanulók politikai érdeklődése és előképzetsége, ot érdemes kitérni a Hru-
scsov által felvetet „néhány elvi kérdésre” is.657 E bátortalanságért persze nem a szerző és nem is a 
Köznevelés a felelős, hiszen meglehet, az írás éppen zsilipeket nyitot meg: adot esetben nyugod-
tan beszéljenek a tanárok gyerekeiknek a XX. kongresszus elvi jelentőségű eredményeiről is.

Rátérve a közvetlen közoktatási hatásokra, először a tananyag újabb revízióját kell megemlíteni. 
A KV Titkársága 1956. június végén, a tanévzárás után, a már erősen éleződő politikai légkörben  
tűzte napirendjére az iskolai és egyetemi tananyagok politikai szempontú átvizsgálását. Az elfoga-
dot határozat megállapítota, hogy a hazai tudományos életben és közoktatásban a személyi kul-
tusz, a dogmatizmus és az elméleti munka elhanyagolása – a szovjet eredmények mechanikus al-
kalmazása miat – még erősebben jelentkezet, mint a Szovjetunióban. Tankönyveinkre jellemző – 
így a határozat – egyes tételek skolasztikus ismételgetése, az önkényes aktualizálás. „Nem megfe-
lelő más szocializmus építő országok, különösen Jugoszlávia gazdasági  életének, történetének, 

653. UMKL Koll. 1955. május 5. Javaslat az MDP Központi Vezetősége…
654. Erdey-Grúz Tibor :::: Oktatásügyünk értékelése… 217. o.

655. UMKL Koll. 1955. december 7. Jelentés a pedagógus bérrendezésről.
656. PI Arfich. 276. f. 91. cs. 21. ő. e. A XX. kongresszus és pártunk Központi Vezetősége ülésének és határozatainak ha-

tása a közoktatás dolgozóira. (1956. március 26.)

657. Békés Miklósné :::: A kongresszus anyaga az osztályfőnöki órákon. Köznevelés 1956. április 1. 153–154. o.
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irodalmának tárgyalása sem.”658 A tankönyvek azonnali és teljes kicseréléséhez a dokumentum 
megállapítása szerint hiányoztak mind a szellemi, mind az anyagi feltételek, de a tíz leghibásabb 
könyvet már 1956-ban, illetve 1957-ben ki kellet (volna) cserélni.

A tananyag kérdéséhez még két rövid megjegyzés kívánkozik. Az egyik a politefichnikai oktatás-
sal kapcsolatos, amelyet a XX. kongresszus változatlanul erőteljesen propagált, és ez a hazai ter-
jesztési kísérleteknek is újabb lökés adot.659 A másik a hitoktatás problémája. A politikai légkör 
változására mindig érzékenyen reagáló beíratási arányszám 1956-ban némileg emelkedet, elérte a  
30,2%-ot, Érthető, hogy az emelkedés mérsékelt maradt, hiszen olyan robbanásszerű változás mos 
nem volt, mint 1953–54-ben, az állami atitűd alapvetően változatlan maradt, legföljebb a beiratko-
zások  adminisztratív  szabotálása  maradt  el.  A  jelentkezéseket  antiklerikális  előadások  előzték 
meg, igaz, feljegyezték, hogy emiat már sok helyen felháborodtak a szülők.660

Az inkább csak 1956 nyarától érzékelhető „oktatásügyi olvadás” egyik fontos jelensége a veze-
tés pedagógusokkal szembeni magatartásának lassú átalakulása volt. Egy minisztériumi előterjesz-
tés már június közepén élesen bírálta a továbbképzésben és a kádermunkában eluralkodó világné-
zeti-politikai türelmetlenséget. Eszerint hiba volt az ideológiai továbbképzésben résztvevő pedagó-
gusok számának mechanikus emelése,  az  alacsony színvonalú előadások,  ankétok mértéktelen 
halmozása éppúgy, mint a kádermunka 1953 előti szektás-bürokratikus módszereinek újjáéledése. 
Az ideológiai problémákat ezzel szemben szabad és nyílt vitákban kell feltárni. „Fokozni kell – te-
szi hozzá a Vezető Kollégium által elfogadot előterjesztés – a pedagógusok bevonását közoktatási  
politikánk, tanterveink, tankönyveink, az apparátus munkamódszerei sb. kidolgozásába szabad, 
bátor hangú viták útján.”661

Ezek a megfogalmazások már a készülő értelmiségi határozat szellemét tükrözték, a dokumen-
tum nyilvánosságra hozása után pedig a minisztérium kimondot elvévé vált, hogy „egyetlen fon-
tos  utasítás  sem  mehet  ki  a  minisztériumból  a  pedagógusok  véleményének  meghallgatása  
nélkül”.662 Az idők változását tükrözi az is, hogy október 1-jén a Köznevelés közzétet egy cikket,  
amely a pedagógusok véleményét foglalta össze a párt értelmiségpolitikai határozatáról (az össze-
állítás a Budapesi Pedagógus Továbbképző Intézet készítete), és az az elismerésen kívül kritikai 
megjegyzéseket is tartalmazot. A pedagógusok többek közöt azt kifogásolták, hogy a fontos do-
kumentum csak korlátozot nyilvánosságot kapot, mintha a pártvezetés a munkásosztály előt tit-
kolni akarná az értelmiség fokozotabb megbecsülését. Szóvá teték azt is, hogy a határozat főleg  
az értelmiség felső rétegével foglalkozik és elhanyagolja az értelmiség széles közép- és alsó rétege-
iben jelentkező (főleg anyagi) gondokat.663 Nyilván a határozat nyomán alakult ki az OM-ben az 
az elképzelés is, hogy meg kell szüntetni a pedagógusok káderanyagát, és azt csak az igazgatók és  
oktatásirányítók esetében kell megőrizni.664

Az értelmiségi politika változása másrészt a tanulók szoficiális származásának eltérő megítélésé-
ben mutatkozot meg. A Köznevelés már májusban közölte az  OM főosztályvezetőjének írását, 
amely néhány kirívó esetet gyűjtöt össze értelmiségi származású tanulók hátrányos megkülön-
böztetéséről.  A középiskolai  beiskolázás  szociális  arányszámainak megtervezését  azonban ez  a 
cikk még természetes eljárásnak tekintete, csak a valóságos viszonyokat fgyelmen kívül hagyó,  
bürokratikus besorolás bírálta, továbbá a szociális keretszámok iskolákra való lebontását nevezte 

658. PI Arfich. 276. f. 54. cs. 402. ő. e. Előterjesztés egyes iskolai, egyetemi tananyagok, tankönyvek átvizsgálására.  
(1956. június 28.)

659. Lásd pl. PI Arfich. 276. f. 91. cs. 24. ő. e. A politikai oktatásról. (Az OM terjedelmes elaborátuma 1956 júniusából)

660. PI Arfich. 276. f. 91. cs. 24. ő. e. Információs jelentés az 1956/57. tanévi hitan-beíratásokról. (1956. augusztus 3.)
661. UMKL Koll. 1956. június 22. Az általános és középiskolák 1955/56. évi munkájáról és az 1956/57. évi fő feladatai-

ról

662. UMKL. Koll. 1956. augusztus 29. Munkaterv.
663. Az első visszhang. Köznevelés, 1956. október 1. 429–430. o.

664. PI Arfich. 276. f. 91. cs. 21. ő. e. Feljegyzés a Központi Vezetőség július 18–21-i közoktatás területén. (1956. augusz-
tus 17.)
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„nem mindig megfelelő módszernek”.665 Júniusban a korábban is idézet kollégiumi előterjesztés 
már szóvá tete, hogy „a középiskolai felvételeknél és a munkás-paraszt tanulók haladásának érté -
kelésénél olyan hibák” történtek, „melyek sérteték a pedagógusok és az ifúság igazságérzetét”.  
Az anyag az egész felvételi rendszer felülvizsgálatát szorgalmazta annak érdekében, hogy az arra 
alkalmas értelmiségi és egyéb származású tanulók is mind középiskolába kerülhessenek.666 Októ-
ber közepén már teljes egyértelműséggel felvetődöt, hogy a középiskolai felvételeknél meg kell 
szüntetni a szociális kategorizálás. Igaz, a kollégium ebben a kérdésben nem határozot.667

Hiba lenne természetesen mindezeket a fejleményeket kizárólag vagy akár elsősorban egy köz-
ponti akarat változásaiból levezetni. Az igazság az, hogy az oktatás irányítóira 1956 nyarától egyre 
erősödő társadalmi nyomás nehezedet. Az általánosan megélénkülő politikai légkörnek különálló 
vonulata volt a széles értelemben felfogot pedagógiai szakma önvizsgálata, önkritikája és az álla-
mi oktatáspolitikát illető kritikája, amely őszre valóságos mozgalommá szélesedet. Ez az időszak 
eszmetörténeti szempontból rendkívül gazdag és érdekes – egy időben elterjedt a „szocialisa fel-
világosodás” kifejezés – részletes vagy akár futólagos elemzésére azonban it nincs tér. Az alábbi-
akban csak az események külső történetének főbb állomásait tekintem át.

Az MTA Pedagógiai Főbizotsága 1956. június 30-án vitaülés tartot, amelyen a bevezető elő-
adás Ágoson György, az 50-es évek elejének reprezentatív pedagógiai szakírója tartota, aki már 
június közepén élesen kritikus és antisztálinisa hangvételű cikkben tet kísérletet a XX. kongresz-
szus pedagógiai konzekvenciáinak levonására.668 Iteni előadása is – miként az egész ankét – lé-
nyegében ezt célozta, és az önkritika elemeit sem nélkülözte. A megbeszélés mégsem erről let ne-
vezetes, hanem arról, hogy megtörtént az, ami még márciusban is szélsőséges túlzásnak számítot 
volna: az ülésen megjelent és felszólalt a korábban tudatos ellenségnek minősítet és a pedagógiá -
ból kiátkozot Mérei Ferenc. Mérei elmondta, hogy a haladás és a szocializmus oldalán áll, hogy 
soha nem állítota, hogy nincs szükség nevelésre, és hogy vissza kell hozni a nevelésudományba a 
gyermeket. Az ülésen felszólalt még az Országos Nevelésudományi Intézet több volt szakembere, 
valamint Lázár György, aki mos önkritikát gyakorolt a „pedológia” elleni „elméleti” hajszában ját-
szot vezető szerepéért. A vitában felmerült a pedagógusok szakmai társaságának hiánya, meg-
szervezésének szükségessége is.669

Már ezen a vitán szóba került – éppen Mérei vetete fel –, hogy tudományosan foglalkozni kel-
lene a népi kollégiumok történetével, tapasztalataik hasznosításával. Szeptemberre már e tapaszta-
latoknak a gyakorlatba való átültetése került napirendre. A Politikai Bizotság határozata leszö-
gezte, hogy a népi kollégiumi mozgalom – „egyes hibái ellenére is” – a magyar kommunisa ifúsá-
gi mozgalom alapjában egészséges hajtása volt, és a mos kialakítandó önkormányzaton alapuló 
kollégiumi mozgalomban tudatosan fel kell használni a NÉKOSZ nevelési tapasztalatait.670 A szep-
temberi Társadalmi Szemlében Pataki Ferenc pedagógiai szempontból méltata a népi kollégiumi 
hagyományokat, és síkra szállt a „kísérlet” folytatása mellet. Mondanivalóját alátámaszthata a 
szovjet pedagógiának – a XX. kongresszuson meghirdetet – internátusi programjával is.671

A pedagógusok vitája szeptember 28-án a Petőf Kör széles nyilvánossága előt folytatódot. Az 
egyik „szenzáció” ismét Mérei Ferenc szereplése (és Lázár ismételt önkritikája) volt. Mérei ezútal 
az  egyéniség  elnyomása,  az  iskolák  uniformizálása  ellen  szállt  síkra.  (Nevezetessé  vált 
KÖZÉRT-hasonlata: minden üzletben ugyanazt lehet kapni, ugyanannyiért.) Feltűnés keltet Ale-

665. Vadász Ferenficné :::: „Ezek már a mi gyermekeink”. Köznevelés, 1956. május 1. 195–196. o.
666. UMKL Koll. 1956. június 22. Az általános és középiskolák…

667. UMKL Koll. 1956. október 15. Az Oktatásügyi Minisztérium 1957. évi tervjavaslata
668. Ágoson György :::: Töretlenül a XX. kongresszus szellemében. Köznevelés, 1956. június 15. 277–278. o.

669. A magyar pedagógia a kibontakozás útján. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Főbizotságának 1956. 
június 30-i vitaülése. Pedagógiai Szemle, 1956. 4. sz.

670. PI Arfich. F.PB/2503. Javaslat kollégiumi mozgalom kialakítására. (1956. szeptember 14.)

671. Pataki Ferenfic :::: A szocialisa nevelés és a népi kollégiumi mozgalom. Társadalmi Szemle, 1956. 9. sz. A szovjet vo-
natkozásokra lásd Az SZKP XX. kongresszusa. Szikra, Bp. 195. 98–99. o.

118



xits György, a volt minisztériumi államtitkár szereplése is. Az indulatos felszólalás a közoktatás-
nak igen sok problémáját érintete, a legfgyelemreméltóbb mégis az volt, amit az általános iskolá-
ról mondot. Alexits, aki annak idején éppen az általános iskola körüli harcokban védelmezte a 
kommunisa álláspontot, mos arról beszélt, hogy a nyolc osztályos iskola csak formálisan valósult  
meg, és megfontolandó, nem kellene-e átmenetileg visszalépni egy hat osztályos iskolatípus felé. E 
kiragadot gondolatok csak érzékeltetni próbálják azt a légkört, amelyben korábban tabunak szá-
mító témák hirtelen vitathatókká váltak, és egyre alapvetőbb kérdések kerültek terítékre. A vitá-
ban Rákosit közvetlenül bíráló gondolatok is megfogalmazódtak (Litván György) éppúgy, mint az 
oktatásügyi bürokrácia elutasítása, a pedagógusok oktatási és nevelési szabadságának követelése 
(Kemény Isván).672

A Petőf Körben megkezdet vita Balatonfüreden folytatódot. A pedagógiai szakma képviselői  
– Kónya Albert miniszter részvételével – egyhetes táborozáson vitaták meg a magyar oktatásügy 
és a pedagógiai kutatások radikális megújításának fő feladatait. A vita bemutatásáról le kell mon-
danunk, hiszen gondolati  gazdagsága végképp szétfeszítené e rövid átekintés kereteit.  Mind a 
vita,673 mind a hatvanhárom aláírással közzétet „füredi platform”674 legerősebben hallható szóla-
ma ekkor már a szovjet mintától való szabadulás vágya, egy magyarabb pedagógia megteremtésé-
nek igénye volt. A konferencia 1956. október 6-án ért véget.

672. A Petőf Kör vitája. Köznevelés, 1956. október 15.
673. A tábor jegyzőkönyvét lásd Balatonfüredi pedagógus konferencia 1956. október 1–6. (Rövidítet jegyzőkönyv)  

Kézirat, Pedagógiai Tudományos Intézet, 1957

674. A füredi platform. Köznevelés 1956. október 15. (belső borító)
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IV. Jegyzetek
A felhasznált szakirodalomra rövidítésekkel utalok. Ugyancsak rövidítem a levéltárak nevét és a 
tipikusabb jelzeteket. Levéltári anyagok esetében a cím után zárójelben közlöm az irat keltezését, 
kivéve, ha azt már a szövegben megadtam. Határozatok idézésekor a dátum mindig a határozatot  
hozó tesületi ülés időpontjára vonatkozik. UMKL Koll. Rövidítés után – mintegy a jelzet részeként 
– annak a kollégiumi ülésnek az időpontját közlöm, amelynek anyagai közöt az idézet irat talál-
ható.
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