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1945 az oktatás területén is korszakhatárt jelöl a magyar történelemben. Hosszú évtizedek 

vitáit, tervezeteit követően, úgy tűnt, hogy lehetőség nyílik egy demokratikus Magyarország 

létrehozására. A köznevelés rendezését lassította, hogy először a puszta élet biztosítását kellett 

megoldani, az újjáépítés, valamint a demokrácia politikai megerősítése mellett. Európai 

probléma volt a fasizmussal fertőzött ifjúság megfelelő nevelése.  

A korszak pedagógiai törekvéseiben szerepet játszottak a korábbi évtizedek magyar 

pedagógiai irányvonalainak 1945-ön is átnyúló hatásai Nagy László, Kemény Gábor, 

Karácsony Sándor és mások elméleti törekvései mellett a népiskola, a polgári iskola, valamint 

a gimnázium tanterveinek az általános iskolában való továbbélésének lehetünk tanúi. Emellett 

a korszak pártjainak a közoktatást befolyásoló politikája is alapvető fontosságú. 

Mindezek jelentik azokat az alapokat - az új nevelés elméleti és gyakorlati elemeivel 

kiegészülve - melyekből kiindulva képet kaphatunk a magyar közoktatás korabeli állapotáról. 

 Mit is jelentett 1945 a közoktatás szemszögéből? Lezárást, továbbélést és nyitást 

egyaránt. Lezárást, mert a háborús vereséggel az ország korábbi uralkodó elitje politikai és 

erkölcsi vereséget szenvedett, s az általuk támogatott közoktatás- és kultúrpolitika számos - a 

két világháború közötti - eleme került a süllyesztőbe. Ugyanakkor továbbélést is 

tapasztalhatunk, hiszen a korábbi közoktatáspolitika, pártprogramok és pedagógiai elméletek 

sok-sok gondolata éppen ekkor tud kiteljesedni. És természetesen nyitást is, egy 

demokratikus, pluralista rendszer irányában, mely a közoktatáspolitikában is jelentkezett. 

A II. világháború okozta károk a magyar oktatásügy területén is hatalmasok voltak, 

melyek 470,10 millió aranypengő értéket tettek ki. A népiskolák felét, a középiskolák 60%-át 

érte épületkár.
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 Az anyagi veszteséget követték az igazolások során meginduló személyiek. 

Az oktatás demokratizálásának jelszavával meg kellett kezdenie Teleki Géza miniszternek a 

tanügyi személyzet igazoltatását. Ehhez tartozott a Közoktatási Tanács létrehozása a 

Pedagógusok Szakszervezetének támogatásával. E Tanács első feladatai közé tartozott az új 

tankönyvek írására vonatkozó pályázatok meghirdetése. Átmenetileg a kultuszminiszternek 

kellett a Pedagógusok Szakszervezetével együttműködve, lényegében annak elképzelései 

alapján a demokratikusnak nevezett átképzést elkezdeni, s az ehhez szükséges anyagi alapot 

megteremteni.
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A pedagógustársadalom befolyásolásához és irányításához szükséges folyóirat az új 

rendszerben a „Köznevelés” címet kapta. Létrehozásában szerepet játszott, hogy fontosnak 
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tartották a különböző iskolafokok közötti kapcsolatok és összefüggések meglétét. Úgy vélték, 

hogy az egyes iskola fajokat nem lehet egymástól elszigetelten kezelni. El akarták kerülni az 

egyes iskolaszintek öncélúvá válását, mely korábban az ott dolgozó pedagógusok között 

pedagógiai és társadalmi szinten a tanulók számára is károsnak minősített válaszfalakat 

hoztak létre. Ennek kivédésére az iskolai nevelésnek, valamint a nevelők munkája 

egységességének és harmóniájának megvalósítását látták alkalmasnak. Ehhez a korábbi 

széttagoltságot nem tartották megfelelőnek.
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 Az új kultúrpolitika szellemisége jelentkezett a Köznevelés első számának beköszöntő 

cikkében. Az újjáépítést a művelődés területén is szükségesnek tartották. Az átalakítás 

legfőbb feltételének annak magyar jellegét és az egész társadalomra való kiterjesztését 

nevezték meg, ebből következett, hogy az osztályharcot elutasították, mivel álláspontjuk 

szerint attól „nem lesz magyar művelődés, de nem is lesz demokratikus Magyarország”
4
  

 A művelődés középpontjába a nevelést állították, mégpedig minden szinten, mind az 

óvodában, mind a középiskolában, mind az egyetemen, azaz valamennyi nevelő és oktató 

intézményben. Lényegében a 30-as évek hómani nevelésközpontúsága köszön vissza, 

természetesen más ideológiai töltéssel. A nevelést nem csak a pedagógusok, az anyák, a 

család, hanem a környezet, a társadalom egészének feladataként értelmezték. Ugyanakkor a 

nevelés központjaiként megnevezett családot és a nevelési-oktatási intézményeket a kor 

jellegéhez kívánták alakítani. A szomszéd államokkal való kapcsolatok szorosra fűzésére való 

mindenároni törekvés jelentkezik abban, hogy azt várták el, „a tanár és tanító magyar nyelve 

tisztaságának megőrzése és ápolása mellett elsősorban a szomszéd népek nyelvével, 

történelmével, földrajzával és gazdasági életével foglalkozzanak.”
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A politikai vákuum, a korábbi rendszer totális politikai veresége a II. világháborút 

megelőző reformelképzelések megvalósítása elől eltüntette a korábban politikainak tartott 

akadályokat. Az új rendszer engedélyezett pártjai- az ún. koalíciós pártok- egyben 

egyetértettek, hogy a korábbi keresztény középosztály művelődési monopóliumát fel kell 

számolni. Az 1945. április 19-én létrehozott Országos Köznevelési Tanács elsődleges 

feladatának az új, demokratikus szellemű nevelés alapelveinek kidolgozását tekintette. 

Ennek első eredménye a közoktatás új bázisiskoláinak a létrehozása volt, melyet a régi 

népiskolák, valamint a polgári iskolák és a gimnáziumok 1-4. osztályainak az összevonását 

jelentette. Ezt az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. augusztus 18-án rendelte el.  Az ezáltal 

létrehozandó 8 osztályos általános iskola felső tagozatában széleskörű társadalom- és 

természettudományos műveltségi anyag átadása vált lehetővé. 

Az 1945/46. tanév egyúttal az iskolarendszer átalakításának is első éve lett. 1945. október 

9-én jelent meg a VKM 37.000/1945.sz. rendelet mellékletében foglaltak kiegészítése és 

módosítása. Ennek 1. pontja az újonnan létrehozott általános iskola V. osztályába való 

felvételről intézkedett. Ide mindenkit fel kellett venni, aki a népiskola IV. osztályát sikerrel 

elvégezte és szeptember 15-ig nem töltötte be 15. életévét. A népiskola felsőbb osztályaiból 
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az ált. iskola V. osztályába csak megfelelő férőhely esetén lehetett átkerülni. Mivel ez nem 

mindenütt volt megoldható, a kultuszkormányzat szükségesnek látta közölni - megnyugtatva a 

szülőket és a tanulókat -, hogy az általános iskola nyolc osztályának elvégzését igazoló 

bizonyítványt a népiskola nyolc osztályának végzettségét tanúsító bizonyítvány birtokában is 

megszerezhetik majd, különbözeti vizsga útján. 

Az általános iskola átmenetileg a régi iskolai keretekben szerveződött, ezért fel kellett a 

figyelmet arra is hívni, hogy értéke független attól, népiskolai, polgári iskolai, vagy éppen 

gimnáziumi volt ez a keret. A rendelet 11. pontja intézkedett a tanító - és tanítónőképzők gya-

korló iskoláinak felső tagozatáról is. Ezeket úgy kellett megszervezni, hogy ott is megnyitható 

legyen az általános iskola V. osztálya. Emellett kívánatosnak tartották a népiskolai VI - VIII. 

osztály önállóvá tételét, hogy ott is megosztható legyen a tanítási és nevelési munka több 

tanító között. Ezt azonban csak megfelelő tárgyi és személyi feltételek mellett látták 

megvalósíthatónak.
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Ezzel kezdetét vette az általános iskola kiépítése, mellyel párhuzamosan fokozatosan 

megszűnt a gimnázium alsó 4 osztálya, a polgári iskola, valamint a népiskola felső tagozata 

is. 

A kiépítés eredményeként 1949/50-ben a 6 206 általános iskolából a teljesen osztottak 

száma 1 534 volt, az összes iskola 25%-a. Ugyanakkor az egytanítós osztatlanok száma 1 344 

volt, mely 22%-ot jelent. Mindkét arányszám a korábbi népiskolai osztottsági arányokhoz 

képest lényeges javulást mutat. 

Az egy tanítóra jutó tanulók száma a nagy pedagógushiány és a rendszeresen iskolába 

járók számának növekedése miatt meghaladta a 60 főt, visszatérve az 1920-as évek adataihoz. 

Ezt a negyvenes évek végére sikerült az 1930-as évekbeli 50 fő alatti szintre csökkenteni. 

 

Tanév Az általános 

iskolák száma 

A tanulók száma A tanerők száma 

1945/46 7 440 1 096 650 24 725 

1948/49 6 209 1 188 056 35 203 

1954/55 6 168 1 207 455 45 955 

 

Az általános iskolák számának csökkenése az iskolaösszevonásokkal kapcsolatos. Az 

ellátás szintjének növekedését jelzi a pedagógusok számának radikális emelkedése 1945 és 

1955 között.
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 Az általános iskola kiépítése a legtöbb helyen hiányos személyi és tárgyi feltételek 

mellett kezdődött. A cél az volt, hogy a legrövidebb idő alatt, a legtöbb tanulónak biztosítsák 

a jobb művelődési lehetőséget. Az iskola tantervében meghatározott szabadon választható 

tárgyak az életre való felkészítést, az egyéni érdeklődés kielégítését, a képességek fejlesztését 

biztosították. A tanulói aktivitás, az öntevékenységre építettek, így csökkentve az iskolában a 

kényszer alapján való tanulást.  

Az általános iskola szervezésével kapcsolatban felvetődött az a kérdés, hogy milyen 
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iskolát lehet annak nevezni. Az egyik válasz szerint minden olyan iskola, amelyik az általános 

iskola tantervében meghatározott nevelési célokat meg tudja valósítani általános iskolának 

tekinthető. A másik szerint az az iskola általános iskola, mely az általános iskola tantervét 

veszi ugyan alapul, még ha nem is valósítja meg azt maradéktalanul. Ez utóbbi szerint minden 

6-14 éves tanulót oktató-nevelő intézmény általános iskolának volt tekinthető. 

Az Országos Köznevelési Tanács az első megállapítás mellett foglalt állást, az általános 

iskolára való fokozatos áttérést támogatva rendelkezésre álló tanterem, tanerő, iskolai 

felszerelés függvényében. Így azonban a korábban is elmaradottabb települések maradtak 

volna ki a fejlesztésből. A második álláspont a statisztikát javította ugyan, de a tanulók 

középiskolai jellegű nevelését nem oldotta meg. Végülis a politikai szempontok győztek, így 

az összes 6-14 éves korú tanulóval foglalkozó iskola, általános iskolává alakult.
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Az általános iskola kiépítésének folyamatában jelentkező nehézségeket foglalta össze a 

Debreceni Tankerületi Főigazgató jelentése is a VKM miniszternek, melyek a kiépülés 

kezdetekor, 1946-ban felléptek. A jelentés szerint a tanerők általában helyeselték a tantervben 

és az utasításban foglaltakat. Másként látták azonban a falusi és még inkább a városi polgári 

iskolákból alakult általános iskolák nevelői. A gyönyörű célok és módszeres eljárások 

kitűzését oly mértékben tartották elérhetetlennek, hogy azt az egyes iskolák helyi adottságai, 

létszámviszonyai és felszerelési hiányai miatt évek múltával is csak a nagyobb községekben 

és a városokban vélték megvalósíthatónak. A realitás hiányát jelezték a tanfelügyelők. 

Hibának rótták fel, hogy a VKM nem vette figyelembe az osztatlan és részben osztott iskolák 

nehézségeit. Az óraterv – szemben a korábbi népiskolai tantervekkel - ugyanis kizárólag a 

teljesen osztott iskolák számára jelent meg. A többiek tanácstalanok voltak. Kívánatosnak 

tartották a Tanterv és Útmutatás teljes összhangba hozását, mivel az anyagkiemelés 

szempontjából nem  minden tárgynál fedték egymást. A kötelező tananyagot a tanítóság 

túlméretezettnek, túlzsúfoltnak látta. Így annak feldolgozása mellett nem jutott elegendő idő a 

nevelési szempontok kellő érvényesítésére. Különösen a felső tagozatosok túlzott 

megterhelésére figyelmeztettek. A délelőtti órákat délután sportkör, önképzőkör, diákkaptár, 

vöröskereszt, cserkészet követte. 

Megkérdőjelezték, hogy nyújt-e az általános iskola tanterve olyan mértékben és 

elrendezésben oktatási és nevelési anyagot, hogy az a VIII. osztály befejezésekor olyan keret-

és betetőzött tudást és világszemléletet adjon az onnan kikerülő és tovább már nem tanuló 

70%-nyi nemzedék számára, mellyel az életben boldogulhasson, és megállhasson a saját 

lábán. Féltek attól, hogy a fő cél nem ez, hanem a továbbtanulásra képessé tevés lesz, 

hasonlóan a korábbi gimnázium négy alsó osztályának tantervéhez. 

Többen a Tanterv és Utasítás-t szűkszavúnak és homályosnak nevezték, mert nem 

nyújtottak biztos eligazítást, különösen a kezdő tanároknak. Felmerült egységes vezérkönyvek 

kiadásának gondolata is a polgári iskolai „Cselekvés Iskolája” sorozat mintájára. Ezeken túl 

Hajdú-vármegye tankerületi főigazgatója, dr. Gacsályi Sándor szükségesnek tartotta egy 

általános nevelési útmutatás kiadását, mely az új demokratikus nevelő eljárások 
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keresztmetszetét adta volna.
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A minőségi különbözőségek felszámolásának, egyfajta homogenizálásnak az irányába 

hatott a VKM 70.000/1946.sz. rendelet útmutatása, melynek 3. pontja az állami népiskolai, 

polgári iskolai és gimnáziumi keretből kiépített általános iskolák egyesítéséről szólt 1946 

augusztusában. Ugyanennek a rendeletnek a 4-5-6. pontjában foglalkoztak az ugyanabban a 

helységben működő osztatlan és részben osztott népiskolák átalakításával, a körzeti általános 

iskolák szervezésével, anyaiskolák és fiókiskolák kijelölésével 
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Az oktatáspolitika az átalakuló iskolarendszerrel a jövő számára kívánt egységes nemzeti 

műveltséggel rendelkező generációkat nevelni. Ezzel a gondolattal lényegében a korábbi 

népiskolai tantervek nevelési célkitűzéseit ismételték. Ezt azonban gyors ütemben akarták 

megvalósítani, így a rátermett munkás- és parasztkáderek képzését a különböző irányító 

pozícióba való ültethetőség miatt a dolgozók iskoláinak megszervezésével látták 

megoldhatónak.  

Az 1948-as államosítást követően a jövő nemzedékek lelkéért, szellemi befolyásolásáért 

folytatott harc eldőlt. 
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