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Bevezetés 

A témaválasztás indoklása, a kutatás célja 

A nemzetközi indíttatású oktatási reformok vizsgálatainak aktualitása 

Amint arra Droux és Hofstetter (2013) írása is rámutat, a történeti jellegű kutatásokban – 

az egyéb bölcsészettudományi diszciplínákkal összevetve – jellemzőbb a nemzeti jellegű 

(akár területi, akár kontextuális) lehatárolás. Különösen igaz ez a pedagógiatörténet 

területén, ami elsősorban az újkori oktatásügyben való nemzetállami szintű szerepvállalás 

volumenének és – más szektorokkal szembeni – kiemelt autonómiájának köszönhető.1 

Ennek ellenére a neveléstörténet diszciplínáján belül is számos példa mutatkozik a 

nemzetközi, illetve összehasonlító elemzésekre. Ennek gyökerei egészen a 18. század 

végéig nyúlnak vissza, írásos kiindulópontjának több történeti összefoglalás (Bray, 2003; 

Crossley és Watson, 2003; Kaloyannaki és Kazamias, 2009; Kazamias, 2009) Jullien 

(1817) francia nyelvű munkáját tartja. A jelenkori művek közül elsőként Sandiford (1918) 

hat ország (Amerikai Egyesült Államok, Németország, Anglia, Franciaország, Kanada, 

Dánia) oktatásügyét elemző alkotása emelhető ki, amelytől kezdődően a húszas-

harmincas években több említésre méltó vállalkozás történt: így az Education Yearbook 

(1924–1944), 1931-től az International Review of Education, 1932-től a World Yearbook 

of Education, valamint 1933-tól a International Yearbook of Education (Crossley és 

Watson, 2003). A második világháborút követően több angol nyelvű munka is napvilágot 

látott, közülük megemlítendőek Hans (1949), King (1958), Bereday (1964) és Havighurst 

(1968) könyvei (mindegyiket idézi Bray, 2003). Amint azt Bray (2003) is kiemeli, a 

következő évtizedekben mind a kézikönyvek, mind a folyóiratok számra nagy 

gyarapodásnak indult, ezzel párhuzamosan pedig a vizsgálatok földrajzi kiterjedése is 

megnőtt. Az egyik legjelentősebb ilyen vállalkozás az 1964-től meginduló, és jelenleg is 

működő Comparative Education című nemzetközi folyóirat volt, melynek célja az 

összehasonlító szemlélet érvényesítése a különböző nemzeti és nemzetközi 

neveléstudományi vizsgálatokban.2 Ebből az időszakból mindenképp megemlítendő a 

World Council of Comparative Education Societies megszületése 1970-ben, amely öt – 

észak-amerikai, távol-keleti és európai – társaság egyesülésével jött létre, egyik legfőbb 

                                                 
1 Ezúton szeretném megköszönni Nagy Péter Tibornak, hogy felhívta a figyelmemet erre az összefüggésre, 

valamint a fejezetben bemutatott több szakirodalmi tételre. 
2  Részletesebben lásd a kiadó honlapján: [URL: 

http://www.tandfonline.com/loi/cced20?open=1&repitition=0#vol_1] Letöltés időpontja: 2017.01.13. 

13:50 

http://www.tandfonline.com/loi/cced20?open=1&repitition=0#vol_1
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tevékenységének pedig a 3-4 éves időközönként megrendezett World Congresses of 

Comparative Education című konferenciája tekinthető (Bray, 2003). 

Az 1990-es évektől kezdődően a kontinentális, legfőképpen a német modellt követő 

tudományos életben (valamint az ezeket a hatásokat recipiáló Közép-Európában) egyre 

népszerűbbé váltak a különböző iskolareformokat, illetve azok nemzetközi történeti 

kontextusait feltáró kutatások (Droux és Hofstetter, 2013). 3  Ennek folyományának 

tekinthető a 2012-ben megrendezésre kerülő 34. International Standing Conference for 

the History of Education, melynek témája az oktatás-nevelés 18. és 20. század közötti 

lezajló nemzetköziesedése, valamint a globalizációs folyamatok elemzése volt. A 

tudományos tanácskozás egyik alapkérdésként azt tette a vita tárgyává, hogy a külföldről 

érkező folyamatok országhatárokon való átlépésekor az egyes aktorok, hálózatok és 

intézmények – sajátos társadalmi és történelmi kondícióik között – miképpen közvetítik 

az oktatás-nevelési tudástartalmat és gyakorlatot. 4  A konferenciáról a Paedagogica 

Historica című folyóirat egy – elsősorban az empirikus és történeti jellegű 

megközelítésekre fókuszáló – összegző számot is kiadott.5 

Nagyban hasonló megközelítést alkalmazott a Deutsche Gesellschaft für 

Erziehungswissenschaft neveléstörténeti szekciójának 2015 szeptemberében Bécsben 

szervezett konferenciája, aminek témája a – magyar nyelvre csak eltérő 

jelentéstartalommal fordítható – oktatási reform, mint az oktatástörténet témája 

(Bildungsreform als Thema der Bildungsgeschichte) volt. A konferencia két – a téma 

szempontjából releváns – tanulsága a vallás oktatási reformokban játszott kiemelkedő 

szerepe, valamint ezen újítások nemzetközi jellegének hangsúlyossága volt.6  

                                                 
3 A folyamat egyik mérföldköveként jelölhető meg az International Standing Conference for the History of 

Education (ISCHE) mellett létrejövő recepciótörténeti munkacsoport 2001-es megalakulása is (Németh, 

2005a). 
4  Bővebben lásd még a konferencia felhívását [URL: http://www.unige.ch/ische34-shcy-

dha/contributions/appel_en.html] Letöltés időpontja: 2014.03.20 11:15.  
5  A kötet tanulmányai rendkívül széles földrajzi spektrumot fednek le: egyrészről több szupra- vagy 

transznacionális szintű megközelítés kapott benne helyett, másrészt a tágabban értelmezett nyugat-európai 

(francia, angol/brit, német (porosz), holland, svájci), észak- és dél-amerikai (USA, Brazília), valamint 

közel- és távol-keleti (Ottomán Birodalom, Taiwan/Vietnam, Brazília) országok is elemzésre kerülnek. 

Ezek elméleti-módszertani megközelítéséhez Caruso (2013) négy perspekívát („konstellációt”) alkalmaz. 

Már nem az említett kötet részét képezi, de szintén a berlini Humboldt Egyetem műhelyéhez kapcsolódik 

Ressler (2010) a Bell-Lancaster módszer terjedését bemutató monográfiája, valamint Amadio, Gross, 

Ressler és Nhung (2004) az oktatási célok globális trendjeit az 1980-as és 2000-es évek között elemző 

háttértanulmánya. 
6  A magyarországi vonatkozásokhoz, illetve a disszertáció kutatási problémáihoz legszorosabban 

kapcsolódó téma Caruso (2015) döntően levéltári forrásokra építő előadása volt, ami a Bajor Királyság 

1866 és 1870 közötti történetét, valamint az Organizationsentwurf kérdését is érintette. 

http://www.unige.ch/ische34-shcy-dha/contributions/appel_en.html
http://www.unige.ch/ische34-shcy-dha/contributions/appel_en.html
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Ebben a vonatkozásban megemlítendő még a berlini Decolonization(s) and Education – 

New Men and New Polities című 2015-ös konferencia, ami a nemzetépítés oktatáson 

keresztüli megvalósulása mellett elsősorban a dekolonizációs folyamatok oktatásügyre 

való hatásait vizsgálta. 

Az utóbbi évek nemzetközi diskurzusában tehát magas fokú intenzitás tapasztalható az 

oktatási reformok nemzetközi aspektusának irányában – a különböző tudományos 

tanácskozások aktuális felhívásai (így például a European Educational Research 

Association 2017 augusztusára tervezett koppenhágai ECER konferenciája) 7  pedig e 

trend továbbvitelét valószínűsítik. A nemzetközi összehasonlító vizsgálatok, valamint a 

recepciótörténet mint vizsgálati szempont a kurrens magyarországi neveléstudományi 

diskurzusban is megjelenik, jellemzően egy-egy markáns témához (így például életreform 

mozgalmak, reformpedagógia, középiskolai tanárképzés, neveléstudományi 

kommunikáció stb.) kapcsolódóan. Ezen kutatási területek – jelen vizsgálat 

szempontjából releváns – publikációit a Szakirodalmi és historiográfiai áttekintés, 

valamint az Elméleti és történeti háttér című részek igyekeznek bemutatni. 

A kutatás célja: a klebelsbergi középiskola-koncepció formálódásának 

feltárása 

Jelen disszertáció középpontjában szintén egy külföldi mintára megszülető jogszabály, az 

1924. évi középiskolai törvény kialakulásának folyamata, vagyis a Horthy-korszak első 

– porosz-osztrák modellt követő – oktatásügyi strukturális reformja áll. Az ún. trifurkáló 

fiúközépiskola-rendszert létrehozó jogszabály jelentőségét az is adja, hogy – az 1883. évi 

30. tc. 1890-es, néhány paragrafus hosszúságú korrekcióját nem számítva – több, mint 

negyven esztendő után született újra középiskolai oktatásügyet szabályozó törvény.8 Ez 

a nyugvópontra jutás azért is különösen jelentős, mert a középfokú oktatás 

megreformálásának kérdése – lényegében a középiskola-struktúra 19. században 

meginduló differenciálódásától kezdve – folyamatosan napirenden lévő kérdés volt az új- 

és jelenkori magyar oktatáspolitikában. Az ezt célzó oktatásügyi törvények sorában jelent 

meg az 1924. évi középiskolai törvénycikk is, amely egy újabb intézménytípus, a 

reálgimnázium bevezetésével immár háromosztatú fiúközépiskola-rendszert hozott létre. 

                                                 
7 A felhívást lásd az alábbi elérhetőségen: [URL: http://www.eera-ecer.de/ecer-2017-copenhagen/] Letöltés 

időpontja: 2016.12.12. 14:56 
8  Kétségtelen azonban, hogy rövid terjedelme ellenére az 1890. évi 30. tc., valamint az azt követő 

szabályozási irány jelentősan módosított az 1883. évi 30. tc. által lefektetett alapokon. 

http://www.eera-ecer.de/ecer-2017-copenhagen/
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A jogszabály ezzel egyértelmű állásfoglalást tett az egységesség és a differenciálás 

hosszú évtizedekre visszanyúló vitájában. 

Annak ellenére, hogy a törvény nagy tudományos érdeklődésre tart számot (lásd a 

Szakirodalmi és historiográfiai áttekintés, valamint az Elméleti és történeti háttér című 

részeket), a kialakítás folyamata mégis egyfajta „fekete dobozként” értelmezhető. Az 

elsősorban a természettudományok és az informatika által alkalmazott fekete doboz 

modell egy olyan rendszert takar, amiben kizárólag a bemenetről és a kimenetről 

rendelkezünk információkkal, a köztes struktúra azonban már nem látható – vagy nem is 

fontos – a megfigyelő számára (vö. Farkas és T. Dénes, 2013). A középiskolai reform 

története – pontosabban annak megközelítése – számos analógiát mutat ezzel a modellel.9 

Gazdag szakirodalom áll rendelkezésre a jogszabály előzményeiről (1849–1921), 

valamint a kimenetet jelentő törvénycikkről és annak végrehajtásáról, az iskolaszerkezet 

jellemzőiről és statisztikai adatairól (1924–1934). A köztes szakaszról, vagyis a 

Tanácsköztársaság bukása utáni első, konkrétan a reálgimnázium bevezetésére tett 

javaslattól (1921. november 8.) a törvény kihirdetéséig (1924. május 10.) terjedő mintegy 

két és fél éves intervallumról (vagyis a törvény megszületésének folyamatáról) azonban 

csak szórványos ismeretek állnak rendelkezésre. Különösen igaz ez a tervezet 

nemzetgyűlési vitájára, ami – bár felszólalásait többször idézték és elemezték – még nem 

alkotta önálló tanulmány tárgyát. 

A hiány egyik okát nyilvánvalóan a közvetlenül releváns levéltári anyag zömének 

megsemmisülése, valamint a kapcsolódó regeszták hollétének kérdése jelenti.10 Az 1919 

és 1931 közötti dokumentumokat összegyűjtő Simon forráskiadványa 

(Neveléspolitikai…, 1959) egy lehetséges alternatívát jelent, de az precizitása és gazdag 

jegyzetapparátusa ellenére sem tekinthető egyenértékűnek a primer forrásokkal – már 

csak a terjedelmi okokból kényszerű válogatás miatt sem. A hiány másik előidézője, hogy 

bár Klebelsberg iskolaújító tevékenysége több szakirodalomban is hangsúlyos, kevés, 

kifejezetten ezt a jogszabályt és kontextusát elemző tanulmány készült (lásd a 

                                                 
9 A kérdés és a „fekete doboz” modell (vö. Bunge, 1963) párhuzamba állítása természetesen inkább csak a 

szemléltetést, mintsem utóbbi elméletének tényleges felhasználását jelenti. 
10 Simon forráskiadványának (Neveléspolitikai… 1959. 5. o.) 1958 júliusában írt előszavában említi meg, 

hogy „az Országos Levéltárban 1956-ban elégett VKM elnöki osztálya fontosabb iratairól, valamint az 

Országos Közoktatásügyi Tanács és Tankönyvügyi Bizottság iratairól a Pedagógiai Tudományos Intézet 

még 1955-ben regesztákat készített, amelyek jelenleg is a PTI neveléstörténeti csoportjának birtokában 

vannak.” A regesztákat – a Magyar Nemzeti Levéltár, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 

valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet egyéb szervezeti egységei munkatársainak segítőkészsége 

ellenére – még nem sikerült fellelnem. 
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Szakirodalmi és historiográfiai áttekintés című részt), sokkal inkább nagyobb időszakot 

és/vagy témát átfogó, összefoglaló munkák érintik a kérdést.11 

Mivel a jogszabályt megelőző folyamatok szisztematikus feltárására mindeddig nem 

került sor, a doktori kutatás e hiány pótlását, vagyis a koncepcióhoz kapcsolódó jogi és 

szakmapolitikai diskurzus vizsgálatát (a törvény közvetlen előzményeinek 

rekonstrukcióját és elemzését) célozza meg. A disszertáció fő célja ezért a törvény 

előkészítésével kapcsolatos szakirodalmi megállapítások, kiadott források és a 

töredékesen fennmaradt levéltári anyagok szintetizáló elemzése. 

E kutatási probléma feldolgozásának egyik legnagyobb nehézsége, hogy a téma nem 

köthető egyetlen nagyobb témakörhöz, hiszen a nemzetközi hatások, a jogalkotás, a 

közoktatási struktúra, a reformaktivitás és megannyi egyéb terület egyaránt meghatározó 

elemet jelentenek. A kutatási probléma e vetületek (halmazok) metszetében helyezkedik 

el, ezért a címmagyarázattal (a tulajdonképpeni témaválasztással) egyben szeretném 

tárgyalni a dolgozat fókuszpontjait, a vetületeken belüli válogatási szempontrendszerét. 

Definíciós kérdések 

A disszertáció címében szereplő, latin eredetű trifurkáció kifejezés a korabeli politikai és 

szakmai nyelvhasználatban háromosztatúságot, hármas elágazást jelentett. A 19. és a 20. 

századi magyar oktatáspolitikai diskurzusban a kifejezés alatt érthették az iskolán belüli 

elágaztatást – azaz a diákok eltérő tananyagtartalmat tanulnak a középiskola felső 

tagozatában, mint például Eötvös József középiskolai koncepciójában (lásd az Elméleti 

és történeti háttér című részt) – de az intézményi szintű elágaztatást is.12 Az elemzett 

jogszabály az utóbbi koncepciót képviseli, hiszen az 1924. évi középiskolai törvény 

három intézménytípust legitimált: a gimnáziumot, a reáliskolát, és régi-új válfajként a 

reálgimnáziumot.  

A középiskola mint magyar kifejezés Mészáros (1995) szerint már az 1840-es években 

megjelenik (az ezt megelőző időszakok hasonló típusú intézményeire a középszintű iskola 

kifejezés alkalmazását javasolja), és egészen 1938-ig a nyolcéves, általánosan képző, 

felsőoktatásra is képesítő érettségivel záruló iskolatípusokat foglalta magába. Mivel 

1945-ig jog szerint, de a speciális eseteket leszámítva az 1960-as évekig a gyakorlatban 

                                                 
11 Simon forráskiadványának (Neveléspolitikai…, 1959) bevezetőjében tesz rá egy utalást, hogy léteznek 

további kutatási eredményeik az 1924. évi középiskolai törvénnyel kapcsolatban, amiket a terjedelmi 

korlátok miatt nem tud kifejteni. Ezeket az eredményeket önálló tanulmányában (Simon, 1959) adta közre. 
12 Ez utóbbi jelentéstartományban a kifejezést a kurrens tudományos nyelvezet is átvette (lásd például 

Garai, 2014b; Kelemen, 1994b; Szabó Z. A., 2013). 
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sem volt jellemző a koedukáció, ezért a leányok intézményétől elkülönülten kell kezelni 

a fiúközépiskolákat, amik közé Mészáros (1995) a (humanisztikus) gimnáziumot, a 

reáliskolát, valamint – az éppen az 1924. évi 11. tc. által létrehozott – reálgimnáziumot 

sorolja.13 A szerző ezeket élesen elkülöníti a polgári korszak olyan – az elemi népiskola 

és a felsőoktatás szintje között elhelyezkedő, de érettségit nem adó – fiúk számára 

szervezett középfokú iskoláitól, mint például a felsőbb népiskola, polgári iskola, 

tanítóképző, felső ipariskola vagy felső kereskedelmi iskola. Jelen disszertáció csak az 

általánosan képző középiskolák csoportjával foglalkozik, a középfokú iskolák közül 

egyedül a polgári iskola tárgyalására kerül sor, hiszen – mint az később láthatóvá válik – 

a két iskolatípus fejlődéstörténete szorosan összefonódik, sőt, egyfajta rivalizálásként is 

értelmezhető. 

A dolgozat szövegében gyakran fordul elő a modell kifejezés használata. Ez egyrészt – 

elsősorban a különböző nemzetközi példák esetében – azokra a karakterisztikus mintákra 

(koncepciókra, irányzatokra) irányul, amelyek a magyar oktatáspolitika formálóinak 

látóterébe kerültek (például a porosz vagy a francia modell), más esetekben – jellemzően 

a diskurzus- és a tartalomelemzés során bemutatott megközelítések alkalmával – pedig 

konkrét kutatásmódszertani vonatkozásokkal bír (például a kocka modell, a 

multidimenzionális vektortér modell stb.). 

Szintén többször alkalmazott kifejezés az aktor, ami esetenként az oktatáspolitika 

szereplőire (például a képviselőkre vagy a miniszterekre) irányul, bizonyos pontokon 

(elsősorban az éppen általuk megfogalmazott parlamenti hozzászólások esetében) pedig 

a diskurzust reprezentáló hálózatok csúcsait (ágenseit) jelöli. 

A kutatás földrajzi és időbeli keretei 

A dolgozat – mivel alapvetően külföldi mintára megszülető reformot vizsgál – földrajzi 

határait tekintve is internacionális kiterjedésű (lásd a disszertáció nemzetközi mintákhoz 

kapcsolódó részeit), ezen belül pedig elsősorban a neveléstörténeti szakirodalomban 

hagyományosan hangsúlyosnak ítélt területek (így Németország és előd államai, valamint 

Ausztria) oktatásügyének releváns elemeit mutatja be. Mindezeket követően a dolgozat 

célja már kifejezetten a magyarországi középiskolákat érintő 1924-es reform bemutatása. 

                                                 
13 A későbbiekben a dolgozatban használt középiskola kifejezés – a korabeli szóhasználatnak megfelelően 

– a fiú-középiskolák körét foglalja magába. 
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A disszertáció időhatárainak kialakításakor – a törvény kihirdetésének időpontjából 

adódóan – a záró dátumot (1924. május 10.) volt könnyebb meghatározni. Az 1924. évi 

11. tc. előtörténetének kezdő időpontját azonban jóval nehezebb volt megjelölni, hiszen 

a vizsgált jogszabály a magyar középiskola-rendszer differenciálódásának kezdete (1849) 

óta napirenden lévő kérdés lezárását célozta meg. Az 1921-es év egy szűkebb értelemben 

vett nyitópontot jelent, hiszen ennek az évnek a novemberében jelent meg a vallás- és 

közoktatásügyi miniszter, Vass József vonatkozó rendelete (ez tekinthető tehát a pro 

forma, egyben a neveléstörténeti szakirodalomban is „tradicionálisnak” mondható 

dátumnak). A fenti időhatáron túlmenően a dolgozat természetesen az előzményeket is 

tárgyalja – egészen az 1849-es Organizationsentwurfig visszamenően – de emelkedő 

részletességű kifejtést alkalmaz a záró periódus felé. 

A korszakolást két tényező nehezíti: egyrészt, hogy a nemzetközi minták és a 

magyarországi előzmények eltérő módon periodizálhatóak, másrészt egy földrajzi 

területen belül is adódhatnak különbségek a köz- és neveléstörténeti időszakok 

határaiban. 

A dolgozat felépítése 

Jelen disszertáció struktúrája a hagyományos kutatásmódszertani felépítést követi. A 

bevezető fejezet után a Szakirodalmi és historiográfiai áttekintés az oktatásügyi 

jogalkotás nemzetközi és magyar történetéhez kapcsolódó (egyben a téma és időszak 

szempontjából releváns) munkákat, valamint az 1924. évi középiskolai törvény kutatási 

előzményeihez sorolható publikációkat mutatja be. Az ezt követő Elméleti és történeti 

háttér már szegmentáltan, három vetület révén alapozza meg a Problémafelvetés és 

kutatási kérdések című fejezetet, amelyben az elméleti háttérhez kapcsolódóan 

fogalmazom meg a kutatás főbb vizsgálati szempontjait. A Források című rész az 

elemezni kívánt dokumentumok körét, a Módszerek és eszközök című fejezet pedig az 

ezek feldolgozást segítő – a diszciplínán belül újszerű – vizsgálati módszereket és 

szoftvereket mutatja be. Az Eredmények című fejezet ilyen módon már voltaképpen csak 

az elemzések révén megszülető (empirikus) kimenetet és annak értelmezését tartalmazza, 

az ehhez vezető módszerek bemutatása, illetve a neveléstörténeti kutatások 

sajátosságaihoz való adaptációja a korábbi részekben kapott helyet. Emellett a záró részek 

esetében fontos megjegyezni a Bibliográfia (a tulajdonképpeni irodalomjegyzék) és a 

Forrásjegyzék különbségét: míg előbbi a másodlagos (szakirodalmi) tételek feloldását 

célozza, addig utóbbi a primer források strukturált (forráscsoportonként bontott) 
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jegyzékeként értelmezhető. E distinkció ellenére azonban előfordulhatnak átmeneti 

jellegű dokumentumok is, így például Kornis 1928-as, Kultúra és politika című munkája, 

ami elemzői igényességű megközelítése miatt szakirodalomi tételként, egyszersmind a 

korabeli ideológiát és saját neveléstudományi elképzeléseit bemutató karaktere miatt 

elsődleges forrásként is értelmezhető.  
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Szakirodalmi és historiográfiai áttekintés 

Az oktatásügyi jogalkotás metaszintű szakirodalmi áttekintésékor két magyar nyelvű 

tételt szükséges kiemelni: a kapcsolódó törvényhozás külföldi – angol, német, francia és 

olasz nyelvű – szakirodalmát Csík (1994) összegzi országok szerinti bontásban. A 

magyarországi szakirodalomra nézve pedig Jáki (1994) válogatott bibliográfiája 

irányadó, ami több korszakot érintő anyagokat és forrásközléseket is tartalmaz. Ezekből 

kitűnik, hogy a jogi szabályozások vizsgálata nagy érdeklődésnek örvend mind a külföldi, 

mind a hazai neveléstörténeti kutatásokban. Elsősorban a tanárság vonatkozásában, de a 

középiskolaügy egyéb aspektusait tekintve is áttekintést ad Nagy (é. n.). 

Ezen összefoglalásokat alapul véve, emellett egyéni gyűjtést alkalmazva összegeztem 

azokat a szakirodalmi tételeket, amelyek a konkrét kutatásai probléma, azaz az 1924. évi 

középiskolai törvény megalkotásához – elsősorban recepciótörténeti és jogalkotási 

aspektusokat tekintve – kapcsolódhatnak. A kérdés megannyi egyéb vetülete, lazább 

szálakkal fűződő szakirodalmi bázisa az Elméleti és történeti háttérben kapott helyet. A 

disszertáció azonban ebben a fejezetben sem vállalkozik a klebelsbergi életmű egészével 

kapcsolatos, vagy a középiskolai reformmal csak áttételesen összefüggésbe hozható 

munkák áttekintésére. 

Összegző munkájában Jóború (1964) nyolc állam – Anglia, Franciaország, Amerikai 

Egyesült Államok, Németországi Szövetségi Köztársaság (művében „kapitalista 

Németország”), Olaszország, Norvégia, Svédország és Japán – oktatásügyének 

összehasonlító elemzését adja 1918 és az 1960-as évek között. A középiskolai reform 

mintájaként szolgáló német iskoláztatás 1750 és 1900 közötti történetére Schleunes 

(1989), 1870 és 1918 közötti történetére vonatkozóan Berg (1991) ad összefoglalást, 

specifikusan a középiskolákhoz kapcsolódóan pedig Russel (1899) és Albisetti (1983) 

készített monográfiát. Az osztrák alsó- és középfokú iskolaügy 1750 és 1938 közötti 

fejlődését vizsgálja hat kronologikus fejezetben Scheipl és Seel (1987), a kérdés 

társadalomtörténeti vonatkozásában pedig Cohen (1996) könyve tekinthető irányadónak. 

A tágabban értelmezett Közép-Európa (Poroszország-Németország, Ausztria, 

Magyarország) recepciós folyamataiba ad betekintést Németh (2005b). 

Nagy időtávokat lefedve, a magyarországi iskoláztatás szinte minden szegmensét érintik 

Nagy (1992, 1996, 2000b, 2002, 2011) 19. és 20. századot átfogó, ezen belül is elsősorban 

a polgári korszakra (1867–1948) koncentráló oktatáspolitikai-jogszabályi aspektusú 
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művei. A két világháború közötti időszakot elemző munkák közül megemlítendő Mann 

(1997) oktatáspolitikai koncepciókat bemutató, portréközpontú megközelítése, valamint 

T. Kiss (1998) döntően a klebelsbergi időszakot elemző művelődéspolitikai munkája.  

Jóború (1972) a Horthy-korszak köznevelését – elsősorban az általánosan képző alsó- és 

középfokú intézményekre koncentrálva – mutatja be. Rendszerint nemzetközi 

kontextusba ágyazva, de elsősorban a magyar közoktatás-történet – esetenként a 

szakképzés – jogi és tanügy-igazgatási kérdéseit érintik, így a vizsgált kérdéshez is 

szorosan kapcsolódnak Kelemen (1994a, 1998a, 1998b, 2002, 2003b) munkái. A 

közoktatásügy törvényi szintű szabályozásának szaksajtóban való reflexióját mutatja be 

a polgári korszakban Szabolcs É. és Mann (1997). A Horthy-korszak középiskola-

politikáját elemzi Jóború (1963), melynek első fejezetében a középiskola szervezetét és 

iskolastruktúrában elfoglalt pozícióját az 1924-es és az 1934-es középiskolai törvények 

által (is) mutatja be. Ugyancsak a Horthy-korszak két középiskolai törvényét vizsgálva – 

de annak már önálló tanulmányt szánva – elemzi a középiskolai reformokat Simon (1984), 

valamint a középiskolák szerepváltozására fókuszálva Szabolcs O. (1984). 

Bár – amint az a fenti áttekintésből is kitűnik – a huszadik század második felének 

neveléstörténeti szakirodalma több, a középiskolaügyet jogi szempontból vizsgáló írást 

alkotott, a magyar középiskolai tanárképzés jogi vonatkozásairól még nem született 

nagyobb időbeli spektrumot átfogó történeti tanulmány. Hozzá kell tenni, hogy nem csak 

a jogszabályok keresztmetszetében mondható szűkösnek a magyar középiskolai 

tanárképzés történeti szakirodalma, hiszen – bár számos tematikusan kapcsolódó, akár 

nagyobb időszakot átfogó alkotás született az elmúlt évtizedekben – a kérdést mindmáig 

egyedül Ladányi (2008) dolgozta fel monografikus igénnyel. 

Kifejezetten az 1924. évi középiskolai törvényre koncentrálnak Simon (1959), Nagy 

(2000a; 2000c), valamint Szabó A. (2000) munkái. Emellett jelen disszertáció sem 

előzmények nélküli: téma szempontjából megemlítendőek korábbi tanulmányaim.14 Első 

kapcsolódó írásom Szabó Z. A. (2013) a vizsgálat tárgyát képező parlamenti vita ötödik 

napjáig – azaz első feléig – bezárólag elemezte a kérdést. Ezeket a kutatási 

részeredményeket a vita második felének elemzésével, új problémafelvetésekkel, 

korrigált besorolási szisztémával és módszertannal egészítettem ki (Szabó Z. A., 2015d). 

Hasonló megközelítést alkalmaztam – a szocializmus neveléstudományi 

                                                 
14  Ezekből több esetben emeltem át szövegrészleteket vagy nagyobb terjedelmű blokkokat, a szerzői 

azonosság okán ezeket különálló szövegközi hivatkozások formájában nem jelöltem. 
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kommunikációja, valamint az életreform-mozgalmak vonatkozásában – két elméleti-

módszertani tanulmányomban (Szabó Z. A., 2015c, 2016). Ezeket az alapvetően 

gráfelméleti megközelítésű írásokat egészítették ki a klebelsbergi koncepciót átfogóbban 

vizsgáló, valamint a polgári iskolai érdekképviselet szerepét bemutató tanulmányaim 

(Szabó Z. A., 2015a, 2015b).15 

Mint a fentebbi áttekintésből látható, kevés a kifejezetten a jogszabályt vizsgáló, ahhoz 

szorosan kapcsolódó szakirodalom. Mivel a dolgozat célja egy olyan folyamat feltárása, 

amiben a vizsgált törvény (a diskurzus során) formálódik, kialakul, ezért ez jelenti a 

disszertáció logikai ívének fő szervező erejét, egyben az Elméleti és történeti háttér 

alapját. E diskurzus mögött meghúzódnak (egyben befolyásoló erővel bírnak) a 

nemzetközi trendek és hatások, a magyar előzmények és hagyományok, valamint a 

Horthy-korszak és a Bethlen-kormány általános köztörténeti, (oktatás)politikai és 

neveléstudományi vonulatai, amelyek tulajdonképpen a jogszabály megszületésének 

körülményeit, azaz a „fekete doboz” időszakát adják. 

  

                                                 
15 Ezek az írások részben az értekezés témaköréhez (klebelsbergi kultúrpolitika, oktatásügyi törvényhozás), 

részben módszertanához (hálózat-alapú diskurzus- és tartalomelemzés) kapcsolódnak. Ezen túl kéziratos 

formában olvasható a középiskolai tanárképzés törvényi szabályozását 1867 és 1990 között vizsgáló írásom 

(Szabó Z. A., 2012). 
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Elméleti és történeti háttér 

Az áttekintés struktúrája és forrásai 

E bevezetőben – a fentebb megfogalmazottak mentén – három vetületről láttam szükségét 

áttekintést adni: 1) milyen külföldi modellek szolgáltak mintául a törvény számára 2) a 

19. század közepétől milyen magyarországi előzmények, folyamatok befolyásolták a 

koncepciót 3) milyen oktatáspolitikai kontextusban – azaz a „fekete dobozban” születik 

meg az 1924. évi középiskolai törvény. Ez a három fő vizsgálati dimenzió jelenti a 

lentebbi áttekintés és a dolgozat későbbi fejezeteinek szerkezeti alapját. 

Emiatt a dolgozat struktúrája – bár alapvetően kronologikus rendet követ – nem teljesen 

lineáris folyamatot képez le: a nemzetközi minták átfedhetnek a magyar előzményekkel, 

de a „fekete doboz” időszakába is belenyúlhatnak (lásd 1. sz. ábra), így a dolgozat 

esetenként retrospektív szemléletet alkalmaz. A köztes periódus bemutatását a bemenetet 

jelentő nemzetközi minták és magyarországi előzmények, valamint a kimenetnek 

megfeleltethető törvény és annak utóélete fogják közre. 

 

1. sz. ábra: A középiskolai törvény „fekete doboz” modellje 

A kutatás a korábbi eredményekhez – a makroszintű politikai diskurzusok feltárása 

mellett – elsősorban a berlini Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum, valamint a Bibliothek 

für Bildungsgeschichtliche Forschung nemzetközi (nyugat- és közép-európai), 

elsősorban német, osztrák és magyar relevanciájú jogi és recepciótörténeti anyagainak 

elemzésével szolgál adalékul. Ezeket egészítették ki az Education Resources Information 

Center (ERIC), a FIS Bildung Literaturdatenbank és az EBSCO szakadatbázisának 

hozzáférhető tételei. A magyar nyelvű szakirodalom gyűjtése a köz-, egyetemi és 

szakkönyvtárak (Országos Széchényi Könyvtár, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, ELTE 

Egyetemi Könyvtár, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum) mellett online 

gyűjteményekben, regiszterekben – Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető 

adatbázisa (MATARKA), Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) – valósult meg. 
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Nemzetközi minták 

A modellek szerepe az oktatásügyi törvényhozásban 

Kelemen (2014a) szerint a modern oktatási rendszerek kialakulásának két alappillérét az 

európai katolikus iskolarendszer, valamint a protestáns ember- és társadalomfelfogás 

jelentette. Ennek kiteljesedésének tekinthető az a felvilágosodáskori felfogás is, miszerint 

a közoktatásügy kérdésében kollektív, így állami szerepvállalásra is szükség van 

(Kelemen, 2014a). Oktatásügyi reformjaik kidolgozása során ezt a gondolatvilágot is 

felhasználták – elsősorban stabilizációs, valamint a versenyképességet fokozó céllal – a 

18. század második felének egyes (felvilágosult abszolutista) államalakulatai, így 

Poroszoroszág, Ausztria és Oroszország is (Kelemen, 2014a). Később – már a 19. század 

folyamán – az egyes országok ezen funkciója még inkább növekedett, elsősorban az ekkor 

bekövetkező gazdasági-technikai növekedés nyomán (Kovács É., 2000). 16  Az állami 

szerepvállalás mértéke az oktatásügy szabályozásának terén is megkülönböztető erőt 

jelentett: míg az angolszász jogalkotást alapvetően a decentralizáció, addig a 

kontinentális irányt sokkal inkább a központosítás jellemezte (Kelemen, 2014a). Az 

oktatásügyi törvényhozás nemzetközi modelljeit áttekintve ezért Kelemen (1998a, 2003b) 

és Németh (2003a) megkülönböztetik az angol, az amerikai, valamint a kontinentális 

(francia és német) fejlődési irányokat.17 

A 19. század végére megszilárduló porosz iskolarendszer számos európai ország, így a 

skandináv államok, Hollandia, Olaszország, az Osztrák–Magyar Monarchia és több 

balkáni állam számára is mintául szolgált (Bowen, 1981). A „nyugatra tekintés” 

hagyománya (Keller, 2008. 63. o.) mellett a magyar oktatásügy „legfőbb jellemzője – 

irányítási módját és tartalmát tekintve egyaránt – poroszosan centralizált jellege volt” 

Lukács (1991. 39. o.). A porosz-német rendszer azonban osztrák közvetítéssel érkezett 

Magyarországra, sőt e két terület együttesen a kontinentális modell egy „külön utas” 

fejlődési ágának tekinthető (Garai, 2015; Németh, 2003b). Ezért az alábbiakban e két 

terület oktatásügyének releváns jellemzőit mutatom be (a kettő együttes 18. századi 

gyökereiről Melton (1988) közöl angol nyelvű monográfiát). 

                                                 
16 Az egyes államok különböző gazdasági-társadalmi fejlődésének oktatási (elsősorban tanárképzési) 

rendszerekre gyakorolt hatására vonatkozóan lásd Garai (2015) és Vincze (2015) tanulmányait, illetve 

Wallerstein (1983; 2004/2010) kapcsolódó elméleti összefoglaló munkáit. 
17 A szovjet (államszocialista) modellt Kelemen (2003b. 47. o.) „történeti rekvizitumnak” minősíti. 
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Németország 

A Magyarországon mintául vett átalakulás távolabbi kiindulópontját a humboldti reform 

(1810) jelentette. Wilhelm von Humboldt – az ekkorra rendkívül megerősödő – 

neohumanizmus jegyében, liberális szellemiségben vezette be középiskolai reformját 

(Kornis, 1927b; Németh, 2003b; Tóth, 2001), ami egyrészt a tanárjelöltek számára 

kötelező egyetemi szintű stúdiumokat, másrészt a középiskolai (gimnáziumi) képzési 

struktúra revideálását is magába foglalta (Németh, 2003a). E folyamat előzményének 

tekinthető, hogy 1788 decemberében létrehozták az egyetemi tanulmányokra képesítő, 

írásbeli és szóbeli részből álló érettségi vizsgálat (Abitur) intézményét, amit először 

Poroszországban vezettek be teljes körűen, majd a német birodalom megalakulását 

követően Németországban is (Clark, 2006). 

A 19. század legnagyobb részében Németországnak két elkülönült oktatási útja 

kristályosodott ki: a gimnázium (Gymnasium), ami az elit számára nyújtott klasszikus 

tanulmányokat, valamint a nyolc éves népiskola (Volkschule), amit a gyermekek 

körülbelül 90%-a látogatott (Solsten, 1995). A két iskola adminisztrációja és felügyelete 

elkülönülten valósult meg. A század későbbi időszakában két további iskolatípus 

emelkedett ki: a reálgimnázium (Realgymnasium),18  ami a klasszikus tanulmányokat 

modern nyelvekkel váltotta fel, és a reáliskola (Oberrealschule), ami a matematikai és 

természettudományos műveltségi bázist részesítette előnyben (Solsten, 1995). A legtöbb 

gyermek nem látogatta a szellemi foglalkozásra vagy egyetemre felkészítő iskolákat azok 

elitképző jellege (elsősorban a gimnázium tekinthető „a felső középosztály és a felső 

osztály” gyermekei iskolájának – vö. Tomka, 2009. 292. o.), valamint magas 

követelményei és hosszú időtartamuknál fogva, ezért a századfordulón bevezetésre került 

a polgári iskolák (Mittelschule) rendszere, amely megoldást kívánt nyújtani a szülők 

(szélesebb oktatási és gazdasági lehetőségek iránt mutatkozó) igényére (Solsten, 1995). 

A gyermekek három év elemi iskoláztatás után léphettek a polgári iskolákba, amit ezt 

követően hat évig látogattak (Solsten, 1995). 

A három középiskola-típus (humansztikus gimnázium, reálgimnázium és reáliskola) 

felsőoktatásra való képesítés szempontjából való egységesítése a német ipar 1890-es 

                                                 
18 A négyéves reálgimnázium intézménytípusa már 1811-ben megjelent a Bajorországban (Augsburgban), 

azonban a humanisztikus gimnáziumok megakadályozták térnyerésüket (Ugrai, 2011). Poroszországban az 

1859-es reform nyomán jött létre az intézménytípus (Bowen, 1981). 
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években meginduló fejlődésével esett egybe, így például Poroszországban 1900-ban 

valósult meg (Bowen, 1981).19 

Az első világháborút követően alapesetben20 a 8 évfolyamos népiskola (Volkschule) alsó 

tagozatát (4 év) követően nyílott lehetőség a középiskolai tanulmányokra (Jóború, 1964). 

A két világháború között lényegében nem változott ez az alapállás, a diákoknak 10 éves 

korukban nyílt lehetőségük az iskolaválasztásra; azonban a gyermekek csak alacsony 

arányban (körülbelül 20%-a) hagyták ott a népiskolát magasabb fokú tanulmányok miatt 

(Jóború, 1964), és ezek diákok sem kerültek mind középiskolákba. Bizonyos, elsősorban 

a kispolgári rétegből származó hányaduk – jellemzően hat éves időtartamú – „polgári 

iskolai jellegű” intézményt („Mittelschule, Realschule, Bürgerschule, Lyzeum”) 

választott, melyek célja a szélesebb körű műveltség és az ipari, kereskedelmi és 

közigazgatási állásokra való felkészítés volt (Jóború, 1964. 66. o.). 

A hagyományos, kilenc évfolyamos középiskola-típusok (gimnázium, reálgimnázium és 

felső reáliskola) megmaradtak, azonban kialakításra került a nyolc évfolyamos – 

elsősorban gyakorlati munkára felkészítő, de főiskolai-egyetemi tanulmányokra is 

képesítő – gyakorlati középiskola (Oberschule) is (Jóború, 1964). Emellett – ötödik 

középiskola-típusként – létrehozták az Aufbauschule-t21, amit azoknak a kisvárosi-falusi 

gyermekeknek szántak, akik számára nem volt elérhető közelségben középiskola. Ebbe 

az intézménytípusba nem a népiskola alsó tagozatát (Grundschule), hanem 6-7. 

évfolyamát követően lehetett beiratkozni, azonban a későbbi kezdés ellenére a 

tradicionális középiskolákkal azonos életkorban zárult, és – elvben – az egyetemi-

főiskolai továbbtanulásra is lehetőséget nyújtott (Jóború, 1964). 

A fentebb ismertetett iskolarendszer felépítését a 2. sz. ábra szemléleti. 

  

                                                 
19 Ennek ellenére a különböző egyetemi karok ezt követően is sajátos további felvételi követelményeket 

támasztottak (Bowen, 1981). 
20 Az ingyenes népiskola mellett tandíj ellenében igénybe vehető, három évfolyamos előkészítő iskolák is 

működtek, ezeket azonban az 1919-es weimari alkotmány megszűntette, és a népiskola alsó tagozatának 

(Grundstufe) látogatását tette kötelezővé. 
21 Magyar fordítását sem a szakirodalomban, sem a korabeli forrásokban nem sikerült fellelnem. Egy 

magyar-német kétnyelvű szótár [URL: http://szotar.magyarnemet.hu/szotar/nemet-magyar/Aufbauschule] 

is lényegében körülírja a kifejezést: „sűrített tanmenetű, érettségire vezető középiskola”. 
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 Továbbtanulás lehetséges útjai 

Életkor felső 

határa (normál 

haladási ütem) 

Szakiskolák Egyetem, főiskola 

19 éves korig  

Aufbauschule 

 

Gymnasium 

Realgymnasium 

Oberrealschule 

16 éves korig 

Továbbképző iskola 

Alsófokú szakiskola 

Mittelschule 

Realschule 

14 éves korig 

 

Oberstufe (népiskola felső tagozata) 

10 éves korig Grundschule (népiskola alsó tagozata) 

6 éves korig Óvoda 

2. sz. ábra: Az iskolarendszer a két világháború közötti Németországban. Forrás: saját 

szerkesztés Jóború (1964. 67. o.) ábrája alapján 

 

Ausztria 

Nagyobb történeti távlatokban is kijelenthető, hogy a fentebb vázolt porosz szellemiség 

Ausztriában is mintául szolgált az oktatásügy területén (Ugrai, 2011). Emellett azonban 

fontos kiemelni, hogy a Habsburg Monarchia több – a szellemi életet is érintő – 

megkülönböztető jellemzővel bírt (Gerő, 2012), így például 1848-ig egyházi felügyelet 

alatt valósul meg a középfokú oktatás (Németh, 2005b). Áttekintve ezen iskolaszint 18–

19. századi történetét, elmondható, hogy a középfokú oktatás reformja kiemelt 

célkitűzésként jelent meg (Ugrai, 2011), bár annak elméleti megalapozottsága vitatott 

kérdésnek tekinthető (vö. Puttkamer, 2013). 
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Ausztriában, hasonlóan a német középiskola-típusokhoz, a gimnázium elsősorban nyelvi-

történelmi, a reáliskola pedig matematikai-természettudományos orientációjú, egyben a 

szakmára felkészítő intézmény volt (Scheipl és Seel, 1987). Az 1870-es években a 

gimnáziumok eltömegesedése volt megfigyelhető, emellett a század második felének 

természettudományos-technikai és gazdasági fejlődésének eredményei sem épültek be 

megfelelő mértékben a gimnázium tantervébe (Scheipl és Seel, 1987). Emellett 

hiányoztak a modern idegen nyelvek, ami hosszú távon az ellehetetlenülés veszélyével 

fenyegetett; ebben pedig az 1884-ől meginduló tantervi reform sem hozott alapvető 

változást. Az így húzódó feszültség végül egy nagyméretű reformdiszkusszióhoz vezetett 

1908-ban, aminek kimeneteként sor került egy új gimnáziumtípus létrehozására: így 

született meg a nyolcosztályos reálgimnázium (Scheipl és Seel, 1987). Ebben az 

iskolatípusban jellemző volt egy modern idegen nyelv a görög helyett a harmadik 

osztálytól, latin az első osztálytól, valamint a realisztikus-természettudományos 

műveltség hangsúlyossága (Scheipl és Seel, 1987). Bár a klasszikus elem a nyelvórákon 

lényegesen kedvezőtlenebb helyzetben volt, de a latin nyelvet még mindig szinte 

ugyanolyan óraszámban tanították, mint az anyanyelvet és a modern idegen nyelveket 

összesen (Scheipl és Seel, 1987). 

A reáliskola jogosultságainak ezzel egyidejű felértékelődése miatt a gimnáziumok 

további tehermentesülése volt várható (Scheipl és Seel, 1987). Ezzel összefüggésben – 

részben az érettségik jogosítványának bővülése miatt – a 19. század második felében 

megduplázódott az egyetemi és műszaki főiskolai tanulmányokra jogosító érettségivel 

rendelkező 19 és 22 év közöttiek száma (Anderson, 2004). A reálgimnáziumok 

létrehozásával és a képesítések változásával a középfokú oktatást érintő reformaktivitás 

kimerítette magát az Osztrák-Magyar Monarchia hátralévő napjaira; azonban a 

tradicionális gimnázium korábbi monopóliumával szemben a középiskola-típusok egy 

jóval színesebb palettája jött létre (Scheipl és Seel, 1987). 

Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlását követően megjelenő 1920-as reformjavaslat 

a következő iskolafajokat határozta meg: a 4 éves elemi iskolát (6–10 éves korig), 4 éves 

általános középiskolát (10–14 éves korig), 4 éves felsőiskolát (differenciált képzési 

iránnyal), illetve szakiskolát (14–18 éves korig), valamint a felsőoktatást (Koncz, 1974). 

A javaslat nagy vitát váltott ki, és az 1927-es iskolai törvénnyel zárult; azonban a 

javaslathoz képest a jogszabály eltérő koncepció mentén született meg, 4 éves elemi 

iskola után 4 éves felsőtagozatra (Hauptschule), illetve 8 éves középiskolába lehetett 
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beiratkozni (Koncz, 1974; Scheipl és Seel, 1987). A 8 osztályos általános kötelező iskola 

(népiskola) után 5 éves kiegészítő iskola (Aufbauschule), illetve a dolgozó fiataloknak 4 

éves munkásközépiskola (Arbeiter-Mittelschule) adott lehetőséget a felsőiskolai 

továbbtanulásra (Koncz, 1974). Ezzel együtt jelentősnek ítélhetőek a két világháború 

közötti osztrák – elsősorban bécsi – pedagógiai reformmunkálatok, amiket azonban az 

Anschluss után (az osztrák közoktatás német mintára történő átalakítása jegyében) 

megsemmisítettek (Koncz, 1974). 

Magyarországi előzmények 

A közép-európai térség helyzete 

A fentebbi német-osztrák minta recepciója révén keletkező modernizációs hatás Közép-

Európára (a disszertációban alkalmazott Közép-Európa definíciót részletesebben lásd: 

Németh, 2003b) – a 18. század utolsó harmadától kezdődően a közoktatásügy területén is 

folyamatosnak, egyben meghatározónak mondható (Németh, 2003b).  

A német-osztrák hatások súlyponti jellege ellenére a közép-kelet-európai térség – 

politikai, gazdasági és kulturális okokból egyaránt – azonban mégsem tekinthető 

homogén földrajzi blokknak (Kotásek, 1996). Bizonyos csoportok, mint például a 

visegrádi négyek, Szlovénia és egyes vonatkozásokban Horvátország sorolhatóak 

azokhoz a – római keresztény kultúrkört képviselő – országokhoz, amelyek Ausztria, 

később pedig az Osztrák–Magyar Monarchia oktatásügyi jogalkotási mintázatait követték 

(Kotásek, 1996).22 

Magyarországon tehát – több más országhoz hasonlóan – a német eredetű iskolatípusok 

bevezetése osztrák mintára történt meg, bár Keller (2007) véleménye szerint a német és 

az osztrák minta közül – legalábbis a diskurzusok szintjén – előbbit preferálta 

Magyarország. 

A középiskola helye a magyar iskolarendszerben (1849–1924) 

Bár a középiskolák megújítási szándéka már a reformkorban jelentkezett (Kelemen, 

2002), megvalósulása csak több évtizednyi diskurzus végeredményeképpen jöhetett létre 

(Antall, 1993). Az első mérföldkövet az 1848/49-es szabadságharc bukása, valamint az 

ezt követően megjelenő, a közoktatásügyet egészlegesen szemlélő és befolyásoló, 

                                                 
22 A szerző által kurrens – azaz az 1990-es évek állapotát tükröző – kontextusban említett országok közül 

a délszláv területek – Szlovénia és Horvátország – a két világháború közötti időszakban a Szerb–Horvát–

Szlovén Királyság (1918–1929), illetve a Jugoszláv Királyság (1929–1941/1945) részét képezték. 
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birodalmi szintű tanügyigazgatási kezdeményezések jelentették (Hajdu, 1957, idézi 

Antall, 1993). Mindez kihatással volt a középiskolák ügyére is: Magyarországon – 

egészen a 19. század második feléig, sőt, szűkebb értelmében 1883-ig – egyetlen 

középiskola-típus, a gimnázium létezett. A bővülés első jelét a Franz Seraphin Exner és 

Hermann Bonitz által kidolgozott, 1849. szeptember 15-én jóváhagyott (1855-re 

véglegesített), közkeletűen Organisationsentwurfnak rövidített Entwurf der Organisation 

der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich címet viselő rendelet Magyarországra 

való kiterjesztése hozta (Horánszky, 1999; Zibolen, 1984a, 1984b, 1990).23 A rendelkezés 

alapul vette a nemzetközi minták bemutatása során már említett humboldti reform 

eredményeit és tapasztalatait, modernizációs szándékai mellett azonban a kényszerített 

integrációt is célozta (Kelemen, 2014a). Számos hozadéka (tartalmi újítások, szaktanári 

és osztályfőnöki rendszer, érettségi vizsga, tanárképzés stb. – vö. Antall, 1993; Kelemen, 

2014a) mellett szerkezetpolitikai szempontból legfontosabb újítása, hogy tantervének 

kettős felosztásában a négyosztályos algimnáziumot a szintén négyosztályos 

felgimnázium követte; a kettő együttesének elnevezése főgimnázium volt (Antall, 1993). 

Ezzel párhuzamosan került bevezetésre a szintén alsó- és felső tagozatra osztható, a 

modern nyelveket és természettudományos képzést előnyben részesítő (fő)reáliskola mint 

új intézménytípus. Bár Magyarországon már 1849-es jogi bevezetésük előtt léteztek 

reáliskolák (vö. Sebő, 1974), működésüket azonban csak az Organizationsentwurf 

legitimálta (Mészáros, 1995). Ez a típus szintén két szekciójú iskolaként működött, 

azonban míg alsó tagozata rugalmas időtartamú (2, 3 vagy 4 osztály), felső tagozata 

hároméves volt (alapesetben a teljes, ún. főreálsikola 6 évet ölelt fel) (Antall, 1993; 

Mészáros, 1995). Lehetőség nyílott továbbá a népiskola és az alreáliskola (vagyis az alsó 

tagozat) összekapcsolására, sőt az alreáliskola és az algimnázium kombinációjára is. Az 

1849-es Organizationsentwurf magyar fordításában (7. §) ugyanis olvasható egy kitétel: 

„Ahol eszközök hiányában teljes gimnázium létesítése nem lehetséges, vagy ahol a 

főgimnáziumra nincs szükség – mert a tanulók többsége a helyi és a tartományi 

viszonyoknak megfelelően az algimnáziumból közvetlenül lép át a hivatásbeli munkába –

, ott az algimnázium főgimnázium nélkül is fennállhat és polgári iskolával vagy 

alreáliskolával is összekapcsolódhat.” Hangsúlyozandó azonban, hogy születése 

pillanatában a reáliskola nem minősíthető egyértelműen a középiskolának, hiszen sem 

                                                 
23  Bár az Oktoberdiplom kiadásával (1861) a thuni reform is érvényét vesztette, a reáliskola, mint 

intézménytípus a továbbiakban is megmaradt. 
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képzési idejében, sem tananyagában, sem presztízsében nem volt vetélytársa a 

gimnáziumnak. 

A reform – pénzügyi és vallási-felekezeti okokból (vö. Kelemen, 2014a; Puttkamer, 2013) 

– nehezen volt alkalmazható a magyar birodalomfélen. Az Oktoberdiplom kiadásával 

(1861) azonban a thuni reform is érvényét vesztette, így a hirtelen támadt vákuum a 

középfokú oktatási rendszer ismételt szabályozását sürgette. 

A kiegyezés után újra miniszterként tevékenykedő Eötvös az 1868. évi 38. tc. révén 

törvényi szinten is elismerte a praktikus műveltséget nyújtó, az alsó középosztályt célzó 

(részletesebben lásd Simon, 1979) polgári iskolák műfaját. Ezzel azonban rögtön a – 

szintén gyakorlatias és önmagában is érvényes műveltséget adó – alreáliskola 

vetélytársává vált (Antall, 1993), kimutatható – sőt, a tantervek harmonizálása révén az 

oktatáspolitika által is kontrollált – elszívó hatást gyakorolva (Karády, 1995, idézi Nagy, 

2000a). Ezzel szemben a hat évfolyamos polgári iskola (éppen a tartalmi és funkcionális 

hasonlóságok miatt) nem tudott lábat vetni (Antall, 1993; Mészáros, 1995), így tehát 

kijelenthető, hogy a két intézménytípus, a polgári iskola és az alreáliskola tulajdonképpen 

egymást gyengítette a potenciális diákokért folyó versenyben. 

Az 1868. évi 38. törvénycikk, azaz a népiskolai közoktatás tárgyában hozott, december 

5-én szentesített törvény a polgári iskolákat érintő passzusai mellett azért is jelentős, mert 

ebben a jogszabályban jelent meg először törvényi szinten a reálgimnázium típusa (76. 

§): „A 74. szakaszban elsorolt tantárgyakra nézve a fiú-gyermekek számára alkotott 

polgári iskolákban a tanterv ugy [sic] állapítandó meg, hogy a polgári iskola első négy 

évi folyama alatt, habár kimerítőbben, ugyanazon tantárgyak taníttassanak, a melyek a 

közép-tanoda (reálgymnasium) négy alsó osztályában taníttatnak, a latin nyelv 

kivételével.” Újabb, teljes középiskola értelmében a reálgimnáziumot majd éppen az 

1924. évi középiskolai törvény vezette be, mint nyolcosztályos, a korábbi két 

intézménytípus jellemzőit ötvöző (illetve azokkal egyenértékű érettségit adó) 

iskolatípust.24 

Eötvös József – talán a fentebbi hatásokkal összefüggésben – már egy évvel korábban új 

középiskolai tantervet készített, ami a következő tanévben (1868/69) került bevezetésre; 

azonban ez csak az állami és katolikus gimnáziumokra terjedt ki (Antall, 1993). A 

kapcsolódó középiskolai törvényjavaslatot (ami 9 évfolyamot és 3 tagozatot tartalmazott 

                                                 
24 A reálgimnázium ettől eltérő definíciójára nézve lásd még Bokor (1874) és Kornis (1927b). 
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az alábbi bontásban: 4 éves algimnázium + 2 éves felső gimnázium + 3 éves liceális 

rendszer három szakiránnyal) Eötvös azonban csak 1870 tavaszán tudta benyújtani 

(Antall, 1993). A törvényjavaslat különlegességét az adta, hogy – szemben a fentebb 

vázolt jogszabályokkal – nem német-osztrák, hanem francia mintára született meg.  S bár 

nem sikerült törvényt alkotni, a kérdés rendezésére több irányból is sürgetés mutatkozott 

(elsősorban az alapfokú végzettséggel rendelkezők számának növekedése, valamint a 

felsőoktatás és a munkaerőpiac igényei miatt) (Kelemen, 2014a). 

Nagy (1996) a modern polgárság és a merkantil erők jelentős győzelmeként értékelte a 

Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium vezetőjének 12383:1875 számú rendeletét, 

amely nyolcosztályos, érettségivel záruló iskolatípussá tette a reáliskolát. A kérdés 

magasabb rendű jogszabályban való kodifikálása (egyben a reáliskola helyzetének 

stabilizálódása) azonban közel egy évtizedet váratott magára.  

Az etövösi koncepció elvetése és az Entwurf által meghatározott alapokhoz való 

visszatérés (vö. Antall, 1993) után az 1880-as években Magyarország követte – és néhány 

eltéréssel a jogalkotásban mintául is vette – azokat a reformdiskurzusokat, amikre a német 

és az osztrák minták kapcsán már utaltam (Nagy, 1997b). Az ezek eredményeként 

megszülető 1883. évi 30. tc. Trefort Ágoston ötödik, végül sikeres kísérlete volt a kérdés 

rendezésére, egyben a már kialakult állapot kodifikálására (Antall, 1993; Kelemen, 1994; 

Szabolcs É. és Mann, 1997). A 19. század utolsó harmadában megszülető középiskolai 

törvény az egységesség és a differenciálás vitájában az utóbbi mellett foglalt állást, amivel 

lényegében ex post erősítette meg a már létező középiskola-típusok, a humán gimnázium 

és a reáliskola létjogosultságát. Mindkét iskolatípus érettségivel zárult, azonban míg a 

gimnázium elsősorban a felső középosztályt célozta meg, addig a reáliskola már a kis- és 

középpolgárság felé is nyitott (Kelemen, 2014a). A reáliskolai érettségi hátránya volt 

azonban, hogy korlátozottan jogosított felsőfokú tanulmányokra: ezzel a képesítéssel csak 

a műegyetemi, matematikai-természettudományi képzésekre lehetett jelentkezni, továbbá 

a bányászati, erdészeti és gazdasági akadémiákra való felvételre adott lehetőséget (lásd 

az 1883. évi 30. tc. 26. §-át).25 

                                                 
25  A paragrafus második fele azonban felhívja a figyelmet a különbözeti vizsga lehetőségére: „Azon 

tanulók, kik a reáliskolát elvégezték és az érettségi vizsgálatot jó sikerrel letették, valamely nyilvános 

főgymnasiumban a latin nyelvből, illetőleg a latin és görög nyelvből vizsgálatra bocsáthatók; a kik ekkor a 

latin nyelvből a vizsgálatot sikerrel kiállják, az egyetemnek orvosi és jogi karába; azok pedig, kik a 

vizsgálatot a latin és görög nyelvből sikerrel kiállják, az egyetemnek bármely karába fölvehetők.” (26. §) 



 

 

26 

Az 1890. évi 30. törvénycikk a gyakran „görögpótló” jelzővel illetett tantárgyak (ógörög 

irodalom és művelődéstörténet magyar nyelven, valamint mértani és szabadkéz rajz) 

bevezetésével még inkább diverzifikálta a középiskola-struktúrát. Amint arra Antall 

(1993. 298. o.) is felhívja a figyelmet, lényegében ez a „görögpótlós” gimnázium vált az 

1924-ben bevezetett reálgimnázium elődjévé. Sőt, Jóború (1963) is megemlíti, hogy 

miniszteri rendeletek révén a reáliskolában is lehetőség volt latin és görög érettségi 

letételére, így az érettségi bizonyítvány képesítő hatályának kiegészítésére. Az első 

világháború végéig a középiskola-rendszer alap struktúrájában – minden ezt célzó 

szándék ellenére – nem történt változás. 

Az első világháborút követően több új tervezet látott napvilágot (vö. Antall, 1993), a 

Tanácsköztársaság időszakában pedig egy új iskolarendszer kiépítésének gondolata is 

felmerült, melyben ötéves, általánosan képző középiskolák jelentek meg (a specializációt 

a felső két osztály jelentette, ahol humán és természettudományos irányok jöttek létre) 

(Mészáros, Németh és Pukánszky, 2005). A Tanácsköztársaság 1919-es bukását követően 

ismét hirtelen támadt vákuum, ami sürgetőleg hatott az oktatásügyi kormányzatra. 1919 

decemberében újra megkezdődött a vita, melyben egy-egy személyhez köthetően (Imre 

Sándor, Kornis Gyula és Nagy László) meglehetősen eltérő alapkoncepciójú javaslatok 

születtek meg (Katona, 2010). Ennek eredményeként – pontosabban ezen ellentétek 

feloldását célozva – már 1919 végén megszületik a vallás- és közoktatásügyi miniszter 

rendelete a középiskola reformjának előkészítése tárgyában, ami egy felhívás keretében 

már teret adott az érintett felek véleménynyilvánításának is egy kérdőív formájában.26 A 

rendelet – ami tehát lényegében szakmai egyeztetést kezdeményezett a reformkoncepció 

kialakítása előtt – hét, meglehetősen sugalmazó alapkérdést intézett az igazgatóságokon 

keresztül a tantestületekhez, amelyekre a válaszokat rövid határidővel (1920. január 15.) 

várta vissza a Főigazgatóságtól a minisztérium. Ezek feldolgozására27 fél év sem állt 

rendelkezésre, hiszen a trianoni békeszerződés nyomán kialakuló gazdasági helyzet, 

területi átrendeződés, valamint az iskolák határon túlra kerülése merőben új helyzetet 

teremtett; feltételezhetően a teljes reformmunkálatot ez, valamint a minisztérium felső 

vezetésében megnyilvánuló személyi ellentétek borították fel. 28  Mégis – ha kisebb 

volumenben is, de – a középiskolával kapcsolatos kérdések a jogalkotás napirendjén 

                                                 
26  A vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1919. évi 200,883 B. I. számú rendelete a középiskola 

reformjának előkészítése tárgyában (HK 1919:387–389). 
27 MNL K 503. 62. csomó, 36. tétel. Országos Szakoktatási Tanács 
28 Talán ennek köszönhetően is egy „elfelejtett” rendeletről van szó, ami legfeljebb utalásszerűen jelenik 

meg egy-egy szakirodalomban. 
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maradtak (lásd a Hivatalos Közlöny 1920. és 1921. évfolyamainak vonatkozó 

szabályozási elemeit). A kezdő lökést a Bethlen-kormány megalakulása (1921. április 

14.) jelentette, melynek miniszterelnöke 1921. április 19-i programbeszédében 

meghirdette a közoktatásügy átfogó reformját is: ígérete szerint „egész nevelési és 

közművelődési politikánk egységes törvényben nyer majd kifejezést” (NN, 1920–175. 

192. o.). 

A századfordulós törekvések között újra megjelenő egységes alsóközépfokú tagozat, 

majd a felsőközépfokú differenciált képzés gondolata az első világháborút követő 

politikai környezetben már nem jelentett alternatívát; az 1919 utáni hatalmi elit ugyanis 

több kényszernek kellett, hogy megfeleljen: amellett, hogy a főáramként határozta meg a 

latinra épülő tananyagot – illetve az ezt oktató iskolatípust –, meg kellett hagynia az 

érettségi lehetőségét latintanulás nélkül, és biztosítani kellett az egyházak szempontjából 

kiemelt fontosságú görög nyelv oktatását is (Nagy, 1996). A formálódó koncepció tehát 

e hármas igény mentén jutott el a háromosztatú fiú-középiskola rendszer gondolatához. 

Mészáros (1988) szerint azonban ez a háromosztatúság (főképpen tantervi szempontból) 

nem jelent nagy újdonságot, lényegében az 1899 óta (kisebb módosításokkal) érvényben 

lévő tanterv által megjelölt hármas struktúra törvényesítésére került sor. 

A „fekete doboz” időszaka (1921–1924) 

Oktatáspolitikai környezet és napirendre kerülés 

Amint arra a Bevezetésben utaltam, a középiskolák megreformálásának ügye 

folyamatosan jelenlévő makropolitikai kérdés volt a 19–20. századi Magyarországon. 

Ennek ellenére a legmagasabb – törvényi – szintet mégis sokáig nem érte el a kérdés 

rendezése. A húszas évek elején újra felmerült a differenciálás gondolata, valamint ennek 

jogszabályban történő rögzítése is. Kérdéses azonban, hogy miért éppen ekkor kerül újra 

a jogalkotás napirendjére a középiskolák ügye? 

Ebben az időszakban a gyors ütemű jogalkotás gyakorlatilag kényszert jelentett a 

parlament számára, hiszen a trianoni békeszerződés, valamint a forradalmak 

következményeként a társadalomban számottevően nőtt a jogbiztonság igénye; a 

törvényhozás terén pedig a magyar társadalom modernizációjához elsősorban az 

oktatáspolitika járult hozzá (Kulcsár, 1996). A trianoni békeszerződés nyomán kialakult 

gazdasági-társadalmi (és ennek részeként oktatási) krízis tehát a jogalkotás terén 

katalizátorként hatott. A húszas évek Magyarországán a középiskola körüli vita sajátos 
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rétegződésű volt: a felszínen az egységesítés és a differenciálás pro és contra érveinek 

összevetése folyt, valójában azonban a középfokú oktatás expanziójának igénye és az 

ezzel szemben megjelenő konzervatív szándék feszültsége jelentette a szembenállás 

alapját (Kelemen, 1994a). 

Amint arra Jóború (1963) is rámutat, az első világháborút követő oktatáspolitikai 

diskurzusok egyik domináns eleme az egységes (átfogó) művelődéspolitika 

szükségességének hirdetése volt. Ezen attitűdnek megfelelően Bethlen István 1921. 

április 19-i programbeszédében prioritásként jelölte meg az oktatásügy kérdését (NN, 

1920–175. 192. o.; lásd még Jóború, 1963). Néhány hónap múlva Vass József vallás- és 

közoktatásügyi miniszter közölte a nemzetgyűléssel, hogy a tárca szinte szakadatlanul 

dolgozik a miniszterelnök által jelzett törvényjavaslaton (Márer, 1934, idézi Jóború, 

1963). Az első nemzetgyűlésen több más képviselő is szorgalmazta az ügy előrehaladását 

(Jóború, 1963). 

A vassi rendelet és utóélete 

Jelen fejezet megírásakor a vassi rendeletről és utóéletéről szóló rész megírása jelentette 

a legnagyobb kihívást, hiszen éppen ennek az időszaknak a hiánya inspirálta a 

disszertáció elkészültét. Annyi biztosan tudható, hogy Vass József 1921. november 8-án 

kiadta miniszteri rendeletét, ami először tett javaslatot a reálgimnázium bevezetésére, és 

így az a neveléstörténeti szakirodalomban hagyományosan a klebelsbergi középiskola-

reform kiindulópontja is egyben. Ez a rendelet – amint az később láthatóvá válik – 

azonban jóval kevésbé köthető annak a Klebelsberg Kuno ténykedéséhez, akinek nevével 

később fémjelezték a törvényt. Ennek egyik bizonyítéka, hogy ekkor még 

belügyminiszterként ténykedik (bár kétségtelen, hogy már ekkor is jelentős aktivitást fejt 

ki az oktatásügy terén), és csak bő fél évvel később, 1922. június 16-án nevezik ki vallás- 

és közoktatásügyi miniszterré. A másik fontos elem, hogy Klebelsberg „jobbkeze”, az 

egyes reformok előkészítésében hatalmas részt vállaló, az ekkor az Országos Közoktatási 

Tanács előadó tanácsosi pozícióban ténykedő Kornis Gyula is éles kritikával illette a vassi 

reformot. Kérdéses tehát, hogy milyen indíttatásból született meg a rendelet, és az 1924. 

évi középiskolai törvényjavaslatának előterjesztésig milyen utat járt be a dokumentum 

(lásd még a Szakirodalmi és historiográfiai áttekintés hivatkozott tételeit, aminek 

megállapításait az Eredmények című részben szeretném összevetni a primer és kvázi-

primer forrásokkal). 
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A parlamenti vita 

A rendelet utóéletének zárópontját a parlamenti vita jelentette, ami sajátos, a Horthy-

korszak nemzetgyűlési kultúrája által determinált környezetben zajlott. Bethlen István 

miniszterelnöksége idején két alkalommal (1924-ben és 1928-ban) szigorították a 

házszabályt, mindkét módosítás a vizsgált parlamenti vitát követően született meg. Ennek 

ellenére a hozzászólások korlátozására irányuló törekvések egyértelműen jelen voltak a 

nemzetgyűlésben, ha még nem is „értek meg” a házszabályokban való rögzítésre. A fék 

szerepét – mind időbeli, mind tartalmi értelemben – a parlamenti ülést vezető személyek 

(a házelnök és az alelnökök) töltötték be. 

A parlamenti vitáknak azonban ritkán volt érdemi hatása a megszülető törvény szövegére. 

A kormánypárt jelentős többséggel rendelkezett a nemzetgyűlésben, ami biztosította a 

kormánytagok által beterjesztett javaslatok elfogadását. 

Boros és Szabó D. (2008. 333. o.) az ugyanebben az időszakban megszülető népiskolai 

törvény kapcsán jegyzi meg, hogy bár mind a kormányoldal, mind az ellenzék a politikai 

szempontok kizárását hangsúlyozta, a vita mégis a „szokásos (a konszolidációs bethleni 

időszakra jellemzően) nemzeti-konzervatív és liberális-szociáldemokrata érvek melletti 

megoszlást mutatta”. Ebben nem elhanyagolható szempontot jelentett, hogy az 

oktatásügyi törvények a Horthy-korszak jogalkotásának szenzitív terepét, ideológiai 

vonatkozásaik megkerülhetetlensége miatt pedig szinte minden alkalommal ütközési 

pontját is jelentették. Ellenzéki oldalról ennek meghatározó hányadát a legtöbb 

mandátumot birtokló párt, a szociáldemokraták aktivitása adta, akik számára a 

legnagyobb kritikai mozgásteret a nemzetgyűlés fóruma nyújtotta (Varsányi, 2013). Az 

ellenzéki véleményeket a kormánypárt előzetes egyeztetésekkel, esetenként 

kompromisszumokkal, illetve az össznemzeti érdek gondolatköréhez (vö. például 

Drabancz, 2000; T. Kiss, 1998) tartozó érvekkel tudta ellensúlyozni.  
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Problémafelvetés és kutatási kérdések 

Alaptézis, kiinduló problémafelvetés 

Az oktatásügyi törvények fentebb említett „ütközési pont” jellegéből adódóan a doktori 

kutatás alaptézise, hogy a középiskolai reform körül kibontakozó vita minden fő 

szakaszában kimutatható a diskurzus polarizáltsága. A kiinduló problémafelvetés szerint 

ez a szembenállás megmutatkozik a reform mintájául szolgáló egyes külföldi modellek 

preferenciájában, a magyarországi oktatásügyi jogalkotás fejlődéstörténetének 

értelmezésében, az előkészítési folyamat transzparenciájában, valamint a parlamenti vita 

dinamikájában és tartalmi aspektusaiban is. Az alaptézis mentén az egyes 

problématerületekre vonatkozóan önálló kutatási kérdések, illetve hipotézisek 

kidolgozására került sor. 

Kutatási problémák és hipotézisek 

Nemzetközi minták 

Bár – amint látható volt – 1849 után a magyar középfokú oktatási struktúra is alapvetően 

a porosz-osztrák modellt követte, az újonnan bevezetett háromosztatú középiskola 

rendszer több megkülönböztető jellemzővel bírt, amit részben az egyéb országok hatásai 

jelentettek (Jóború, 1964; Kornis, 1927a; Szlavikovszky, 2009). Tisztázatlan volt 

azonban, hogy ebben a rendkívül diverz, de erőteljes porosz-osztrák dominanciát mutató 

nemzetközi térben mely külföldi mintákat vették alapul a koncepció kidolgozói, illetve 

hogy milyen recepciós folyamatok tárhatóak fel a törvény kialakítása során. Ez azonban 

rögtön felvetette azt a módszertani problémát is, hogy miképpen lehet nemzetközi 

mintázatokat keresni a reform folyamatában. Az egyik lehetőséget a kialakítás menetének 

elemzése, valamint ebben azon elemek feltárása jelenti, amelyek hasonlóak valamely 

külföldi ország vagy országok rendszeréhez. Egy másik megközelítésben olyan 

hivatkozások kereshetőek a diskurzusban, amelyek más országok, illetve területek 

oktatásügyére vonatkoznak. Utóbbi melletti érv, hogy a döntéshozatali mechanizmus 

során potenciálisan ezeket a modelleket veszi mintául (vagy negatív például) a későbbi 

jogalkotás, akár mint történeti örökséget, akár mint követendő aktuális ideált. Azonban 

fontos hangsúlyozni, hogy ez a típusú megközelítés nem feltétlenül a tényleges recepciót 

mutatja, hanem csupán azt, hogy milyen mintázatok jelennek meg a diskurzusban.  

1. Milyen külföldi előzményekre, mintákra támaszkodik a reform? 
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2. Milyen a diskurzusban megjelenő külföldi hivatkozások megoszlása, azaz milyen 

típusú szereplőkre, pártokra jellemzőek alkalmazásuk? 

Magyarországi előzmények 

Kulcsár (1996) alapvetése nyomán kijelenthető, hogy mind az általános, mind ezen belül 

az oktatásügyi jogalkotás kiemelt terület volt a trianoni békeszerződést követő 

időszakban. Azonban a középiskolákat érintő reformszándékok – a polgári iskolák 

emancipációs kísérletével párhuzamosan – már jóval korábban, az első világháborút 

megelőzően megjelentek. 

3. Mekkora az általános jogalkotási intenzitás a két világháború közötti időszakban 

– összevetve az 1867-es közjogi kiegyezés utáni egyéb periódusokkal? 

4. Mekkora a kifejezetten a közoktatásügyet és a középiskolákat érintő jogalkotási 

aktivitás ugyanebben az időszakban? 

5. Hogyan reflektált a középiskolák kezdeti reformszándékára a kormányzati szféra 

szakértői háttere és az ellenérdekelt polgári iskolai szervezetek? 

A „fekete doboz” időszaka (1921–1924) 

Oktatáspolitikai környezet és napirendre kerülés 

Ebben az időszakban számos egyéb nagy jelentőségű esemény zajlik makropolitikai 

szinten, így például 1924 tavaszán fogadják el a Nagyatádi-féle földreformot. Ebben a 

politikai környezetben születik meg az a középiskolai reform is, amely nagy átalakuláson 

megy át az 1921 és 1924 közötti időszakban. A törvényt megelőző szűk hároméves 

oktatáspolitikai diskurzus linearitásának köszönhetően több, önállóan is elemezhető 

periódusra bontható, ezekhez kapcsolódnak a lentebbi kutatási kérdések is. 

6. Mikor és miért vetődik fel először a háromosztatúság koncepciója? 

7. Mi a jogalkotó szándéka, azaz mivel indokolják reformkezdeményezést, majd 

annak későbbi variánsait?  

8. Milyen ügyek, témák, illetve jogszabályok jelennek meg a reformmal 

párhuzamosan? 

A vassi rendelet és utóélete 

Bár a szakirodalom vonatkozó megállapítása alapján a törvényjavaslatot Klebelsberg 

Kuno nyújtotta be, abban három másik aktor, Fináczy Ernő, Pauler Ákos és Kornis Gyula 

is szerepet vállalt (Simon, 1959). Ezen túlmenően azonban csak meglehetősen szórványos 
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információk állnak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy kik és milyen formában vettek 

részt a jogszabály előkészítésében. Hasonlóan kérdéses a hagyományosan a középiskolai 

reform kiindulópontjának jelölt Vass Imre-féle rendelet utóélete is. 

9. Tartalmi, illetve neveléstudományi vonatkozásban kik fektetik le a 

törvényjavaslat alapjait? 

10. Milyen fordulópontok azonosíthatóak a vassi rendelet utóéletében? 

A parlamenti vita 

A politikai atmoszféra jellemzőinek egybevetése ösztönzőleg hat annak vizsgálatára, 

hogy a sajátos felütéssel meginduló vitában milyen erőhatások érték, formálták a 

törvényjavaslathoz kapcsolódó felszólalások, megnyilvánulások struktúráját. Ezért 

kérdéses, hogy nemzetgyűlési vita hálózata (és a hozzá kapcsolódó egyéb attribútumok) 

egybeesnek-e azokkal a fentebb leírt törésvonalakkal, amelyek a trianoni békeszerződés 

utáni Magyarország parlamentáris kultúráját (ezen belül is oktatásügyi törvényhozását) 

jellemezték. 

A disszertáció központi problémafelvetésének parlamenti vitára való kiterjesztése alapján 

feltételezhető, hogy a törvényjavaslat támogatóinak és ellenzőinek viszonya a diskurzus 

dinamikai jellemzőiben is érvényesül. Ez a hatás két faktorból adódik össze: az egyik az 

ülésvezető kontrolláló tevékenysége, amely esetében azt is valószínűsíthető, hogy a vita 

után bő fél évvel megszülető házszabály-módosítás korlátozó szándékai már ekkor tetten 

érhetőek. A másik összetevőt a képviselők (és a miniszter) diskurzusát leképező erőtér, 

illetve az abban fellelhető hivatkozási preferenciák és izolációs technikák adják. 

A hipotézisek első csoportja tehát a felszólalások korlátozására irányul, melynek két 

típusa különböztethető meg: a tartalmi, illetve az időbeli limitálás. Míg előbbi megítélése 

meglehetősen szubjektív szempontok mentén történhet, utóbbira az 1924-es házszabály-

módosításig elvben nem volt lehetőség (kivéve, ha az adott hozzászólás már túllépte a 

teljes témára szánt időkeretet). Az elaprózottság elkerülése végett a korlátozások ezen két 

típusa együttesen kerül statisztikai elemzésre, a minőségi különbségeket pedig 

szövegesen jelzem. 

11. A nemzetgyűlési vita során a házelnök és az alelnökök nagyobb arányban 

korlátozzák a javaslatot ellenzők hozzászólásait, mint a támogató 

hozzászólásokét. 
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a. Az általános vita során a házelnök és az alelnökök nagyobb arányban 

korlátozzák a javaslatot ellenzők hozzászólásait, mint a támogató 

hozzászólásokét. 

b. A részletes vita során a házelnök és az alelnökök nagyobb arányban 

korlátozzák a javaslatot ellenzők hozzászólásait, mint a támogató 

hozzászólásokét. 

A hipotézisek második csoportja a képviselők és a miniszter vélt hivatkozási 

preferenciáin alapul. A 12. hipotézis alapját az az elképzelés adja, miszerint a 

támogató/ellenző hivatkozások arányában eltérés mutatkozik két attitűdű csoport között. 

A 13. hipotézis ezzel szemben annak vizsgálatára irányul, hogy a hivatkozó hozzászólás 

attitűdjével azonos/ellentétes hozzászólások megemlítésében milyen aránybéli 

különbségek lelhetőek fel a két csoport között. 

12. A javaslatot ellenző hozzászólások nagyobb arányban hivatkozzák a korábban 

elhangzó pozitív attitűdű hozzászólásokat, mint a támogató hozzászólások. 

13. A javaslatot ellenző hozzászólások hajlamosabbak a velük ellentétes attitűdű 

hozzászólások hivatkozására, mint a támogató hozzászólások. 

A hipotézisek harmadik csoportja a képviselők és a miniszter vélt izolációs technikáin 

alapul. E szerint a hozzászólásoknak három csoportja határozható meg: a hivatkozásokat 

kizárólag kezdeményező (forrás), kizárólag fogadó (nyelő), illetve a hivatkozási 

rendszerből kiszoruló (alulról és felülről is izolált csúcs).29 A hipotézisek az ellenzék 

aktívabb részvételét, egyúttal azt is feltételezik, hogy a hivatkozást nem kezdeményező 

negatív attitűdű megnyilvánulások kiszorulnak a diskurzusból. 

14. A javaslatot ellenzők körében nagyobb arányban lelhetőek fel a hivatkozásokat 

kizárólag kezdeményező hozzászólások, mint a támogatók között. 

15. A javaslatot támogatók körében nagyobb arányban lelhetőek fel a hivatkozásokat 

kizárólag fogadó hozzászólások, mint az ellenzők között. 

16. A javaslatot ellenzők között nagyobb mértékben lelhetőek fel a teljesen izolált 

hozzászólások, mint a támogatók körében. 

A diskurzus dinamikai jellemzői mellett hasonlóan újszerű eredményeket hozhat a 

parlamenti vita, valamint a kimenetként megszülető jogszabály, az 1924. évi 11. 

                                                 
29 A zárójeles elnevezések gráfelméleti analógia mentén születtek – lásd bővebben a Módszerek és eszközök 

című fejezetben. 
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törvénycikk tartalmi elemzése is. Ehhez azonban fontos leszögezni, hogy a nemzetgyűlés 

képviselőinek hozzászólásai szinte teljes mértékben előre szerkesztettek voltak, még 

akkor is, ha álláspontjaikat végül jegyzet nélkül fejtették ki. 

17. Milyen a diskurzus – hivatkozás és hivatkozottság szempontjából – domináns 

hozzászólásainak tartalmi differenciáltsága? 

a. Milyen ezen hozzászólások differenciáltsága a nemzetközi minták 

tekintetében? 

b. Milyen ezen hozzászólások differenciáltsága a jogszabályi környezet 

tekintetében? 

c. Milyen ezen hozzászólások differenciáltsága az iskolaszerkezet 

tekintetében? 
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Források 

A források azonosítása és hozzáférhetősége 

A téma feldolgozásának legnagyobb nehézségét az adja, hogy a forrásai rendkívül 

korlátozottan kutathatóak. Emellett további problémát jelent, hogy a – 20. század közepe 

óta megjelent – kapcsolódó szakirodalom több tétele rendkívül félrevezető abból a 

szempontból, hogy a primer források hozzáférhetőségének látszatát kelti (lásd bővebben 

Szabó, 2015a). 

Az 1924. évi középiskolai törvény megszületésének egyes periódusaiból eltérő típusú 

források maradtak fent. Általánosságban elmondható, hogy a vonatkozó levéltári 

iratanyag jelentős pusztulása miatt a fentebb vázolt problémakör a primer források 

szintjén nehezen kutatható. Ez alól lényegében csak a Közoktatásügyi bizottság 

munkájának anyagai (a törvénytervezetre vonatkozó módosítási javaslatok, illetve a 

jegyzőkönyv kézzel írott és nyomtatott változatai), valamint a nemzetgyűlési napló és a 

törvény szövege jelentenek kivételt, minden egyéb közvetlenül releváns anyag az 1956-

os tűzvész során elégett az Országos Levéltárban (Neveléspolitikai…, 1959; Jóború, 

1963). Az anyagok egy részéről a Pedagógiai Tudományos Intézet neveléstörténeti 

csoportja regesztákat készített, azonban ezek jelenlegi holléte kérdéses. Az 1919 és 1931 

közötti dokumentumokat összegyűjtő – és a fenti PTI gyűjtésre alapozó – Simon 

forráskiadványa (Neveléspolitikai…, 1959) egy lehetséges (és a disszertációban 

alkalmazott) alternatívát jelent, bár az precizitása és gazdag jegyzetapparátusa ellenére 

sem tekinthető egyenértékűnek a primer forrásokkal – már csak a terjedelmi okokból 

kényszerű válogatás miatt sem.  

Annak ellenére, hogy a rendelkezésre álló elsődleges források köre meglehetősen szűk 

(és töredékes), a dolgozat forráscsoportjait és – ezzel összefüggésben – módszertanát 

tekintve kettős. Ennek elsődleges oka, hogy míg az előzményekre és az előkészítő 

szakaszra vonatkozóan szinte csak a kimenetelt tartalmazó dokumentumok 

(jegyzőkönyvek, beszámolók, jogszabályok stb.) állnak rendelkezésre, addig a parlamenti 

vita esetében (a nemzetgyűlési napló segítségével) lehetőség adódik a teljes diskurzus 

folyamatának megfigyelésére. 

A források egymással való összevetésében, megbízhatóságának ellenőrzésében gyakorta 

jelent nehézséget, hogy egy-egy időszakról vagy problémáról csak egy forrás (ami nem 
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ritkán egy személy perspektíváját jelenti) áll rendelkezésre, így az unus testis nullus testis 

elv alapján ezekből csak óvatos következtetések vonhatóak le. 

Forrásközlemények és -kiadványok  

A források egyik meghatározó csoportját a forrásközlemények és -kiadványok jelentik, 

amelyek esetenként (bevezető tanulmányaik okán) szakirodalmi tételként is 

hasznosíthatóak. A középiskolák reformjához kapcsolódó koncepciókra vonatkozóan 

egyrészt a kormányfő, Bethlen István gróf beszédei és írásai I–II., valamint a törvény 

megszületésében leginkább érintett miniszter alkotásai (így Gróf Klebelsberg Kuno 

beszédei, cikkei és törvényjavaslatai 1919–1926 és a félszáz újságcikket tartalmazó 

Neonacionalizmus című 1928-as kötete, valamint a Glatz Ferenc által szerkesztett 

Tudomány, kultúra, politika. Gróf Klebelsberg Kunó beszédei és írásai (1917–1932) 

szolgál forrásul. Kettejük – azaz a miniszterelnök és a kultuszminiszter – kapcsolatára 

mutat rá a Szinai Miklós és Szűcs László által összeállított Bethlen István titkos iratai 

című kiadványa. Elsősorban a „fekete doboz” időszakára vonatkozóan hasznosítható 

Simon Gyula már többször említett hiánypótló szöveggyűjteménye, a Neveléspolitikai 

dokumentumok az ellenforradalmi rendszer időszakából (1919–1931). 

Könyvészet és sajtó 

A könyvészet és sajtó két kutatási problémakörre vonatkozóan adhat információt: 

egyrészt a reform magyarországi előzményeihez, másrészt a „fekete doboz” periódusához 

is. A válogatás során a középiskolával kapcsolatos – nem ideértve a középiskolásoknak 

szánt tankönyveket – vettem figyelembe. 

Emericzy Géza a kiegyezés évében kiadott munkája, a Gimnáziumaink reformja jelentős 

forrásértékkel bír az önkényuralmi időszak utáni „vákuum”-ra vonatkozóan. Emericzy 

munkájában, melyet egy Eötvös Józsefnek címzett nyílt levéllel nyit, a nevelésügy 

rendezését sürgeti. Könyve ezt követően a gimnáziumok helyzetképét adja a tanulók, a 

tanárok, a pénzügy, a tanterv és a felügyelet vonatkozásában, majd a reform 

megvalósításának általa javasolt útját mutatja be. 

Bokor József 1874-es könyve, A középiskola eszménye egyrészt történeti áttekintést ad, 

másrészt megfogalmazza azokat a pedagógiai (elsősorban műveltségi-tantárgyi) 

alapelveket, amelyek mentén a középiskolákat szervezni érdemes, majd diagnózisa, 

aktuális helyzetelemzése után javaslatokat fogalmaz meg. 
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Erdődi Dániel munkája, A középiskolai kérdésről 1886-ban látott napvilágot. Ebben a 

Kikindai Közlönyben megjelentetett, az iskolafokhoz kapcsolódó írásait jelentette meg, 

melyek fókuszpontját az egységes középiskola (jelen esetben egy hatosztályos 

gimnázium) típusa jelentette. 

Kardos Albert Középiskoláink és a magyar Alföld című, 1890-es kiadású rövid terjedelmű 

írásában az alföldi kis gimnáziumok helyzetével, a geopolitikai adottságokkal és a 

gimnáziumi ellátottság földrajzi megoszlásával, valamint az ezzel kapcsolatos 

kormányzati attitűddel foglalkozik.  

Ugyanebben az évben jelent meg Pápai Károly Magyar középiskola című, szintén kisebb 

lélegzetvételű munkája. Ebben a klasszikus (latin és görög) nyelvek szerepét és 

visszaszorítási szándékát, valamint a differenciálás és egységesítés kérdését elemzi a 

reáliskola és a gimnázium vonatkozásában. Pápai továbbá az általános műveltség 

kérdését és ennek módszertani vetületeit is elemzi. 

Nem csak egy-egy szerző munkáiban, de kollektív szinten is megjelent az iskolaszint 

megújításának szándéka. Így született meg a Társadalomtudományi Társaság által 1905 

tavaszán rendezett A középiskola reformja: Vita a középiskolai kérdésről című szakmai 

előadássorozatának 1906-ban kiadott összefoglaló kiadványa, ami lényegében a témához 

kapcsolódó előadásokat, felszólalásokat tartalmaz. 

Gyulai Aladár 1913-as munkája, A reformiskola az Első Magyar Országos 

Gyermektanulmányi Kongresszus naplójának átdolgozott különlenyomatát adja. Ebben 

az ún. modern nevelő iskolák Angliából kiinduló térhódítását, valamint ennek 

Magyarországon való hasznosítási lehetőségeit elemzi. 

A történeti előzmények sorolható Kornis Gyula Magyarország közoktatásügye a 

világháború óta című 1927-es munkája, amely kilenc tematikus részben elemzi 

Magyarország – nem kizárólag a közoktatásügyet direkt módon érintő – kérdéseit. A 

korszak könyvészetén belül az 1924. évi középiskolai törvény közvetlen előzményeihez 

a leginkább alkalmazható forrást Kornis (1928) korábbi tanulmányait összegző munkája, 

a Kultúra és politika jelenti. Ennek öt fejezete – tanulmánya – hasznosítható közvetlenül 

a disszertációban: az Iskolarendszerünk reformja (1919), A reálgimnázium kérdése 

(1922), az Iskolarendszerünk reformja és a főiskolák (1923), Az új középiskolai tanterv 

(1924), valamint a Középiskolai reformok a világháború óta Európában (1925) című 

írások. 
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A könyvészet mellett a szaksajtó is rendkívül gazdag forrásanyagot biztosít, hiszen – 

amint Nagy (é. n.) is rámutat – ezekben a középiskolák kérdése a teljes oktatásügy 

leginkább preferált témája volt. Ennek ellenére jelen disszertáció nem törekszik 

kifejezetten ezen források elemzésére, hiszen a sajtóban gyakran a parlamenti beszédek 

szó szerinti, esetenként redukált változatai, valamint egyéb, más – autentikusabb – primer 

forrásból is hozzáférhető írások jelennek meg. Nem elhanyagolható szempont, hogy a 

pedagógiai sajtó és a közoktatási törvények kapcsolatát az 1867 és 1944 közötti időszakra 

vonatkozóan Szabolcs É. és Mann (1997) már feldolgozta. Azonban kivételt jelentettek 

azok az alkalmak, amikor egy-egy szakirodalmi tétel vagy primer forrás valamely 

folyóiratra hivatkozott, ebben az esetben – amennyiben az a diskurzus feltárást segíthette 

– az eredeti forrás is feldolgozásra került. Kivételt jelentett továbbá az Országos Polgári 

Iskolai Egyesület (OPIE) folyóiratának, a Polgári Iskolai Közlönynek egyes évfolyamai 

(1897, 1918, 1919–1924), amelyek a fentiekkel ellentétben nem csupán a diskurzus 

visszatükrözését vagy megismétlését, sokkal inkább bizonyos – elsősorban a polgári 

iskola és a középiskolák viszonyát boncolgató koncepciók – egyedüli forrását képezik. 

Az eseti jelleggel felhasznált egyéb dokumentumokat a Forrásjegyzék tartalmazza. 

Levéltári források 

Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) 

A disszertációban a Magyar Nemzeti Levéltáron belül a Polgári kori kormányhatóságok 

levéltárát (K szekció), ezen belül pedig az Országgyűlési Levéltár, másrészt a Vallás- és 

Közoktatásügyi Minisztérium Levéltár anyagait használtam fel. 30  Előbbiben a 

Képviselőház és Nemzetgyűlés fond Elnöki és Általános iratok (K 2) állagának áttekintése 

történt meg, ami elsősorban az itt fellelhető törvényjavaslatok (illetve módosításaik), 

valamint a különböző bizottságok jelentései miatt nélkülözhetetlen. Ebben található a 

Középiskolai reform (K 2 538. csomó 106. tétel) anyaga is, ami tartalmazza a középiskolai 

törvényjavaslat eredeti aláírt példányát, a közoktatásügyi bizottság jelentését (valamint 

ehhez csatolva a törvényjavaslat bizottsági szövegezését), a különböző módosításokat, 

                                                 
30  Az állagok leírásának alapja: [URL: http://www.archivportal.hu/id-554-bemutatkozas.html] Letöltés 

időpontja: 2016.09.15 11:03; [URL: http://duna.natarch.hu/cgi-

bin/fondx/fx?file=OL.TXT&zoom=zoom&rec=3035&lang=] Letöltés időpontja: 2016.09.15 15:03; [URL: 

http://mnl.gov.hu/bal_menusor/hasznalat/kutatas/iratanyag_leirasa/polgari_kori_kormanyhatosagok_level

tarai.html] Letöltés időpontja: 2016.09.15 13:08 

http://www.archivportal.hu/id-554-bemutatkozas.html
http://duna.natarch.hu/cgi-bin/fondx/fx?file=OL.TXT&zoom=zoom&rec=3035&lang
http://duna.natarch.hu/cgi-bin/fondx/fx?file=OL.TXT&zoom=zoom&rec=3035&lang
http://mnl.gov.hu/bal_menusor/hasznalat/kutatas/iratanyag_leirasa/polgari_kori_kormanyhatosagok_leveltarai.html
http://mnl.gov.hu/bal_menusor/hasznalat/kutatas/iratanyag_leirasa/polgari_kori_kormanyhatosagok_leveltarai.html


 

 

39 

indítványokat, Bozsik Pál képviselő különvéleményét, valamint a törvényjavaslat 

elfogadott szerkezetét is. 

A VKM Levéltár esetében az Országos közoktatási tanács (K 306) fondját tekintettem át 

– ez az állag tartalmazza az OKT működése során létrejött iratok maradványait. Ebben 

sajnos nem volt fellelhető direkt módon kapcsolódó dokumentum, mivel az állag 

lényegében csak 1897 és 1949 között keletkezett iskolalátogatási jegyzőkönyvet 

tartalmaz. A VKM az előzmények szempontjából releváns fondja – bár címe nem ezt 

sugallja – a Kereskedelmi iskolák (K 503) Országos Szakoktatási Tanács című 

dokumentumcsoportja (62. csomó, 36. tétel). Egy 1919-es középiskolai reformot 

előkészítő rendelet során ugyanis a minisztériumhoz beérkezett válaszok – nem teljesen 

egyértelmű besorolás alapján – a Magyar Nemzeti Levéltár ezen anyagai közé kerültek. 

A korpusz további jelentőségét az adja, hogy abban két levél is polgári iskolai 

szervezettől, azaz a középiskolai érdekképviselet vetélytársaitól származik. A Magyar 

Tanítók és Tanárok Nemzeti Szövetsége (MTTNSZ) Polgári Iskolai Csoport válaszát a 

testület elnökének kézzel írott levele31 vezeti be, ehhez csatolja a csoport véleményét 

összegző gépelt dokumentumot. 32  Az Országos Polgári Iskolai Egyesület (OPIE) 

Igazgató Tanácsa hasonló módon – helyettes elnöke és helyettes titkára által aláírt – 

kísérőleveléhez33 mellékeli egy, már korábban kidolgozásra került javaslatát,34 valamint 

Végh Mihály különvéleményét.35  

Szintén áttekintettem a Középiskolák (K 592) állagát, amely a középiskolai oktatáshoz 

kapcsolódó iratokat tartalmazza (1919 és 1944 között), valamint az Elnöki iratok (K 802) 

anyagait is, azonban ezekben sem volt fellelhető – a reformhoz közvetlenül kapcsolódó – 

információ a releváns időszakból. Áttekintésre kerültek továbbá a Klebelsberg Kunó 

politikai működése során keletkezett iratok (VKM K 305 (Töredék iratok) 4. doboz), ez 

                                                 
31 A Magyar Tanítók és Tanárok Nemzeti Szövetsége (Polgári Iskolai Csoport) válaszlevele a vallás- és 

közoktatásügyi miniszter rendeletére. Budapest, 1920. május 31. MNL K 503. 62. csomó, 36. tétel. 

Országos Szakoktatási Tanács. 
32 A Magyar Tanítók és Tanárok Nemzeti Szövetsége (Polgári Iskolai Csoport) emlékirata a középiskola 

reformjának előkészítése tárgyában. Budapest, 1920. március 10. MNL K 503. 62. csomó, 36. tétel. 

Országos Szakoktatási Tanács. 
33 A Polgári Iskolai Egyesület válaszlevele a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletére. Budapest, 

1920. február 29. MNL K 503. 62. csomó, 36. tétel. Országos Szakoktatási Tanács. 
34 A Polgári Iskolai Egyesület javaslata középfokú iskolák átszervezésére, főtekintettel [sic] a polgári 

iskolákra. Keltezés nélkül. MNL K 503. 62. csomó, 36. tétel. Országos Szakoktatási Tanács. 
35 Végh Mihály Közoktatásunk reformja címet viselő különvéleménye. Budapest, 1920. február 10. MNL 

K 503. 62. csomó, 36. tétel. Országos Szakoktatási Tanács. 
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elsősorban a középiskola-koncepció nemzetközi aspektusaihoz, illetve a határon túli 

magyarok helyzetéhez szolgált adalékul. 

Döntéshozatali testületek anyagai 

Nemzetgyűlési naplók, irományok, egyéb dokumentumok 

A döntéshozatali testületek egyik legnagyobb forráscsoportját az Országgyűlési 

dokumentumok címet viselő online adatbázis képezi. A honlap36 a Magyar Országgyűlés 

1861 és 1990 között keletkezett digitalizált (többek között a jogszabályok 

előkészítéséhez, vitájához kapcsolódó) dokumentumait tartalmazza. A korpuszt 

úgynevezett kétrétegű pdf technológiával hozták létre, így a felső rétegben az eredeti 

dokumentumok jól olvasható fekete-fehér képe, az alsóban pedig ugyanennek az oldalnak 

az optikai karakterfelismerő (OCR) programmal feldolgozott szövege olvasható. Az 

adatbázis e tulajdonsága rendkívüli fontossággal bír a kutatás szempontjából, mivel 

jelentősen könnyíti a későbbi számítógépes feldolgozás lépéseit. 

Az itt található digitalizált iratanyagok közül a folyamatot megindító bethleni 

programbeszédhez a Nemzetgyűlési napló (1920) IX. kötetét, a klebelsbergi középiskola-

koncepció rekonstruáláshoz a Nemzetgyűlési irományok (1922) IX. kötetét, a vitához 

pedig az 1922. június hó 16-ára hirdetett országgyűlés vonatkozó anyagát használtam fel 

(Nemzetgyűlési napló, 1922, XXII. kötet). 37 A naplókkal kapcsolatban fontos 

megjegyezni, hogy alapvetően minden parlamenti ülésről jegyzőkönyv készült, amit vagy 

ugyanazon, vagy az azt követő ülésnapon kellett elfogadniuk a résztvevőknek. A 

protokoll szerint a jegyzőkönyvet felolvasták, tartalmával kapcsolatban pedig a 

képviselők kifogást emelhettek (Püski, 2011). 

További kiegészítő forrást jelentettek Vidor (1921) és Baján (1922) nemzetgyűlési 

almanachjai, amelyek elsősorban a felszólaló képviselők párthovatartozásában nyújtottak 

segítséget. Felhasználásra került továbbá a Közoktatásügyi bizottság jelentésének 

publikált verziója is, de ez lényegében azonos a levéltári változattal. 

                                                 
36 [URL: http://www.mpgy.ogyk.hu] 
37  A disszertációban a szövegközi hivatkozások során a forrás típusának (Nemzetgyűlési 

napló/Nemzetgyűlési irományok) rövidítését, a nemzetgyűlés összehívásának évét és az ülésnap számát 

tüntettem fel, szó szerinti idézet esetén az oldalszámmal kiegészítve, például: (NN, 1922–261. 11. o.) 
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Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 

A döntéshozatali testületek iratainak másik csoportját a minisztertanácsi jegyzőkönyvek 

jelentik, amelynek tartalma a két világháború közötti időszakra jelentősen megváltozott: 

„a minisztertanács elé került minden olyan ügy, amely az új határok között a társadalmi 

és gazdasági konszolidáció elérését, majd a revíziós törekvések érdekében a második 

világháborúban való «helytállást» szolgálta.”38 

Ez abból a szempontból különösen érdekes, hogy Bethlent gyakran Klebelsberg 

helyettesítette a minisztertanácsi üléseken, így izgalmas kutatási problémát jelenthet, 

hogy hogyan vezeti ezeket – a gyakran oktatásügyet is érintő – üléseket. Úgy tűnik 

azonban, hogy a minisztertanácsi értekezletek 1921 és 1924 közötti ülésein sokkal inkább 

„kisebb volumenű”, azaz nem strukturális (így például középiskolai tanárok kinevezése, 

elbocsátása, egyéni ügyek, névsorok, címek adományozása stb.) kerültek terítékre, bár 

ezek között lelhető fel a középiskolai polgári iskolai és egyéb iskolai tanárok óradíjának 

felemelése (VKM) is. 

Egyéb döntéshozatali testületek anyagai 

Bár – mint arra Nagy (é. n.) is rámutat – az Országos Közoktatási Tanács működési 

tevékenysége is részletesen dokumentált volt, azonban éppen a korszakra vonatkozó 

anyagok kevéssé maradtak meg (lásd fentebb a Levéltári források című alfejezetet).  

Jogszabályok, szabályzatok 

A kutatásban elemzésre kerültek a 19. század kapcsolódó középiskolai törvényei, az 

1883. évi 30. tc. és az azt módosító 1890. évi 30. tc. is. Mivel azonban az oktatásügyet 

nem kizárólag a mindenkori országgyűlés által hozott törvények szabályozták, így nem 

hagyhatóak figyelmen kívül az elemzésre kerülő törvényeket megelőző dokumentumok, 

módosító javaslatok. Ahogyan arra Nagy (1997a) is felhívja figyelmet, a különböző 

indítványok, a költségvetési törvényekhez kapcsolódó viták vagy a bizottsági ülések 

jegyzőkönyvei éppúgy fontosak lehetnek, mint a végeredményként megszülető törvény 

szövege. Nem kevésbé jelentős az a minőségi kérdés, hogy az adott jogszabály 

kerettörvényként, vagy részletes szabályozásként működik-e, mint ahogyan az a jelenség 

sem, hogy a 18-19. század fordulójától kezdődően egyes törvényeket rendeleti úton is 

módosítottak (Nagy, 1997a). 

                                                 
38  Az állag leírásának alapja: [URL: http://arcanum.hu/hu/product/AMUNP/] Letöltés időpontja: 

2016.08.13. 12:34 

http://arcanum.hu/hu/product/AMUNP/
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A kutatás forrásául minden esetben az Új Jogtár – Jogtár Plusz adatbázist használtam fel. 

Ebben lehetőség adódik a magyar joganyagok mellett a jogalkotás dokumentumainak 

(azaz a törvényjavaslatok és viták szövegének, valamint a törvények indokolásának) 

teljes körű hozzáférésére is. A kutatás korábbi fázisában azonban áttekintésre kerültek a 

VKM-hez kapcsolódó jogforrások Hivatalos Közlönyben 1921 és 1924 között megjelent 

eredeti, nyomtatott formában hozzáférhető változatai is. 
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Módszerek és eszközök 

A módszerek kiválasztási szempontjai 

Amint arra a Bevezetésben is utaltam, a disszertációhoz kapcsolódó kutatás különböző, 

egymást támogató elemekből álló módszertant alkalmaz, melynek részei – célrendszertől 

függően (vö. Nahalka, 2003; Sántha, 2006a, 2006b, 2009; Szabolcs, 2001) – sorolhatóak 

a kvantitatív és kvalitatív metodológiai megközelítések közé. A disszertáció 

megközelítése egyébiránt sem a kvalitatív-kvantitatív metodológia kategorikus 

szétválasztását, sokkal inkább annak dimenzionális jellegét szeretné hangsúlyozni. 

 A vonatkozó szabályozó anyagokat és indokolásaikat a történeti forráselemzés (Kéri, 

1997) módszerével dolgoztam fel, kulcsszó alapú kereséssel és tartalmi kategorizációval, 

valamint ezt támogató statisztikai elemzésekkel kiegészítve (1–5. és 9–10. sz. kutatási 

kérdések). A források egy másik csoportjának vizsgálatában – a neveléstörténeti 

diszciplínán belül újszerű – hálózat-alapú tartalom- (17. sz. kutatási kérdés) és 

diskurzuselemzést (11–16. sz. kutatási kérdések),39 valamint napirend-analízist (6–8. sz. 

kutatási kérdések) végzek. Az alábbiakban ezért a – neveléstörténeti kutatásokban 

széleskörűen ismert – történeti forráselemzésen túl a másik három alkalmazott módszert 

szeretném részletesebben bemutatni.40 

A politikai napirend kutatása 

A politikai napirend (political agenda) olyan ügyek halmazát – illetve meghatározott 

sorrendjét – jelenti, amelyek a mindenkori döntéshozatal, és így a viták tulajdonképpeni 

tárgyát képezik a politikai rendszeren belül (Baumgartner, 2001; Török G., 2005). A 

napirend tehát nem más, mint azon témák vagy problémák listája, amelyre a kormányzati 

szervek és azok közvetlen környezete egy adott időpontban figyelmet fordít (Kingdon, 

1995, idézi Jann és Wegrich, 2007). Az ügyek vagy másképpen témák (issue) pedig azok 

a vitakérdések, amelyek a napirendre kerülés érdekében harcot vívnak egymással (Török 

G., 2005). Ez a küzdelem, folyamat maga a napirendre vétel, vagy idegen kifejezéssel 

élve az agenda setting hatás (Török G., 2005).  

                                                 
39  Míg a diskurzuselemzés a vizsgált kommunikációs tér dinamikai-strukturális jellemzőit, addig a 

tartalomelemzés annak tematikai aspektusait, tartalmi differenciáltságát vizsgálja. 
40 Részben a források, részben a módszertan kérdését is érinti, hogy a disszertáció a diskurzuselemzés és a 

tartalomelemzés esetében is a teljes populációt kezeli mintaként – ennek módszertani hátterére vonatkozóan 

lásd Lolbert (2004) és Dusek (2009) tanulmányait. 
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Schattschneider (1960, idézi Baumgartner, 2001) az elsők között volt, aki megjegyezte, 

hogy a politikai napirend önmagában is alapvető fontosságú része a politikai folyamatnak, 

így az 1960-as évektől kezdődően a napirendek kutatása rendkívül népszerűvé vált a 

nemzetközi szakirodalomban, de a magyarországi oktatáspolitikai elemzések sorában is 

nagy érdeklődésnek örvend (lásd Berényi, Imre és Török B., 2015). 

Török G. (2005) – funkciójuk szerint – a napirendkutatás három típusát határozza meg: a 

leírót, amely a napirend(ek)en lévő ügyek összefoglalását (listáját) adja; az analitikust, 

amely a látens összefüggésekre mutat rá; és végül a normatívat, ami az egyes politikai 

rendszerek problémaartikuláló és -feldolgozó funkcióját jellemzi. A politikai napirend 

kutatásának lehetséges vizsgálati elemei a következők: intézményes keret, fő- és 

mellékszereplők, politikai gondolkodás, politikai közösség, politikai környezet, valamint 

a fentieken túl egyéb, az adott intézményi struktúra politikai aktorai által folytatott viták 

témái – és a bennük lévő alternatívák (Török G., 2005). 

Kosicki (1993, idézi Török G., 2005) tanulmánya Rogers és Dearing (1988) nyomán az 

ún. agenda-setting hatás három alterületét különbözteti meg. Az egyik közülük a policy 

agenda-setting, amely a nyilvános szervek és a választott tisztségviselők napirendjét, 

valamint a törvényhozó szerv ügyeinek és annak médiatartalmakkal, -folyamatokkal való 

kapcsolatát elemzi.41 A kérdés empirikus vizsgálatára egyes kérdések esetében – a sajtó 

idősoros elemzése mellett – az egyik lehetőséget a jogszabályalkotási anyagok, 

regiszterek használata kínálja (Birkland, 2007, idézi Török G., 2005). 

A politikai témák ráadásul különleges helyzetben vannak, hiszen politikai verseny egy, a 

piacinál lényegesen nehezebben ellenőrizhető térben zajlik: a politikai kommunikációban 

ugyanis a vitatémák csak kis százalékát tartják kezükben a szereplők, és a napirend 

részévé válik az is, amit a riválisok vagy a sajtó kezdeményez, vagy ami a politikai arénán 

kívülről érkezik (Török G., 2005).42  

                                                 
41 Erre vonatkozóan Török G. (2005. 59–60. o.) az alábbi megállapításokat teszi: „A három napirend közül 

módszertani szempontból a párt- és/vagy szakpolitikai napirend kutatása a legnehezebb feladat. (…) A 

kiindulópont világos: ha a politikai szereplők szándékaira vagyunk kíváncsiak, meg kell találnunk a 

kezdeményezéseiket. Vizsgálhatjuk a pártok és a politikusok parlamenti beadványait, a 

törvényjavaslatokat, a költségvetési prioritásokat, a hivatalos közleményeket. Egy adott parlamenti 

ciklusban az egyes kérdések tárgyalására fordított idő is egyfajta témasorrendet ad számunkra. Ha kizárólag 

a szakpolitikai napirendre vagyunk kíváncsiak, némileg könnyebb a dolgunk: elfogadott törvények, 

rendeletek, költségvetési döntések vizsgálatában megtalálhatjuk a szükséges adatokat. (…)” 
42 Török G. (2005) szerint a szerzők nagy többsége a kérdés kapcsán megkülönbözteti az általános és 

speciális közpolitikai prioritásokat; az előbbi esetben a közvéleménynek, utóbbi esetben a szakpolitikai 

közösségeknek (policy community) van nagy szerepe.  

http://mek.niif.hu/15600/15622/15622.pdf
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Török G. (2005) kutatási irányokat összegző nyolcas tipológiájából az egyik kutatási 

irányt a politikai-szakpolitikai napirend alakulásának vizsgálata jelenti, amely a többihez 

képest eltérő tradíciókkal rendelkezik: ezek a kutatások nem a média hatására 

koncentrálnak, hanem a napirendi problematika politikai (különösen szakpolitikai) 

relevanciájára kíváncsiak. 

Abban ma már nagyfokú egyetértés mutatkozik a kutatók között, hogy a politikai 

döntéshozatal az ügy felmerülésekor kezdődik; ha a kormányzat eldönti, hogy egy adott 

üggyel foglalkozni kíván, a téma felkerül az intézményi napirendre (Török G., 2005). 

Cobb és Elder (1972, idézi Török G., 2005) azt is vizsgálták, miért irányul egyes ügyekre 

a kormányzati figyelem, más miért marad meg „csak” társadalmi problémának. 

Hálózat alapú politikai diskurzuselemzés 

A hálózatelemzés, mint módszer a neveléstudományban 

Angelusz és Tardos (2009) a kapcsolathálózati szemlélet társadalom- és 

politikatudományi terjedését bemutató tanulmányukban jegyzik meg, hogy az elmúlt 

évtizedekben – itt minden bizonnyal az 1960-as években meginduló expanzióra utalnak 

– a hálózati megközelítés a társadalmi jelenségek szinte minden szféráját elérte. Így nem 

meglepő, hogy az interdiszciplináris jellegű neveléstudományi kutatásokban is egyre 

gyakrabban jelenik meg a hálózatelemzés módszere. Ezekről – elsősorban az irányított 

gráfok neveléstudományi alkalmazhatóságáról – Tatsuoka (1986), valamint Rehrl és 

Gruber (2013) tanulmányai adnak összegzést. Ezt árnyalva, a politikai vonatkozású 

cikkek kapcsán Lazer (2011) – vezető politológiai folyóiratokra alapozva – állapítja meg, 

hogy a politikatudomány kapacitásának viszonylagosan kis hányadát fordította a 

hálózatok közéleti jelenségekkel való kapcsolatának vizsgálatára. Ugyanezt a trendet véli 

felfedezni a doktori programok kurzuskínálatában, valamint a politikatudományt 

domináló statisztikai módszerekben is. 

Áttekintve a főbb témaköröket (lásd részletesebben Szabó Z. A., 2015c)43 megállapítható, 

hogy külföldi publikációk többsége a történeti jellegű kutatásokban nehezen 

hasznosítható, hiszen olyan kommunikációs csatornákra vagy jelenségekre építenek, 

amelyek a közelmúltig nem, vagy nem ennyire széles körben elterjedten léteztek. A 2011 

                                                 
43  A témáról részletes leírást adtam egy korábbi tanulmányomban, itt csak azokat a megállapításokat 

tüntetem fel – illetve igazítom jelen kutatás sajátosságaihoz –, amelyek közvetlen relevanciával bírnak a 

disszertáció szempontjából. 
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utáni neveléstudományi kutatásokban azonban az oktatáspolitikai vonatkozások – amely 

a publikációk domináns témája – esetében főleg a policy alkotás, illetve a különböző 

reformok implementációja kerül előtérbe, míg a módszertant tekintve a társadalmi 

kapcsolatháló-elemzés élvezi az elsőbbséget (Prell, 2011). 

A magyar neveléstudományi relevanciájú szakirodalomban az utóbbi években is születtek 

hálózatelemzést alkalmazó kutatások (bővebben lásd Szabó Z. A., 2015c), amik 

elsősorban a szociológia diszciplínájához kapcsolódó területeket érintettek, és 

gyakorlatilag minden esetben a vizsgálat időpontjának vagy annak közelmúltjának 

állapotát mérték fel. Így kijelenthető, hogy a pedagógiatörténet területén meglehetősen 

ritkán használt megközelítésről van szó, emiatt indokoltnak véltem egy hosszabb 

módszertani összefoglaló elkészítését. 

Kérdéses, hogy növekvő népszerűsége és számos lehetősége ellenére a történettudomány 

– és a rokon diszciplínák képviselői – miért mellőzték a hálózatelemzés módszerét. Erre 

a kérdésre Brughmans, Collar és Coward (2016a) kötete kíván választ adni. Bevezető 

tanulmányukban lefektetik, hogy a történeti diszciplínák – mint a történelem vagy az 

archeológia – esetében a hálózatelmélet nem tudott a mainstream megközelítések közé 

kerülni (Brughmans, Collar és Coward, 2016b). Kötetükben ennél fogva a szerzők 

igyekeztek bemutatni e metodológia lehetőségeit és korlátait. 

A történeti diszciplínák és a hálózati megközelítések kapcsolatához a következő 

megállapítással éltek: 1) a kapcsolati konceptusok gyakran kerülnek alkalmazásra a múlt 

tanulmányozásában, azonban a formális hálózati perspektívák nem szükségszerűen a 

legjobb megközelítést jelentik minden kutatási kontextusban 2) a hálózati perspektívák 

különböznek más kutatási perspektíváktól, és magukban hordozzák a potenciált, hogy 

egyedülálló módon járuljanak hozzá a régészethez és a történelemtudományhoz 3) ennek 

a potenciálnak a kiaknázáshoz számos kihívással kell szembenézni (Brughmans, Collar 

és Coward 2016b. 4. o., idézi Szabó Z. A., 2016. 28. o.). 

Düring, Bixler, Kronenwett és Stark (2011) módszertani tanulmánya is megerősíti a 

fentebbi megállapításokat. A szerzők rámutatnak arra a gyakorlatra, miszerint a 

történészek leggyakrabban a heurisztika, a forráskritika és a forrásinterpretáció 

módszereit alkalmazzák. Ennélfogva a hálózatok leggyakrabban mint metaforák, vagy 

mint a szemléltetés eszközei jelennek meg, a formális hálózatok teljes potenciálja 

azonban ritkán van kiaknázva. 
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A hálózati perspektívák lehetnek kvalitatívak és kvantitatívak is, valamint egyaránt 

alkalmazhatóak mikro- és makroszinten (csoportnagysági, földrajzi és időbeli értelemben 

is) (Brughmans, Collar és Coward, 2016b). E széleskörű funkciója ellenére alkalmazása 

szigorú feltételekhez kötött, valamint egyik legfontosabb alapelvként jelenik meg, hogy 

a különböző entitások közötti kapcsolatok feltérképezése nélkülözhetetlen viselkedésük 

megértéséhez (Brughmans, Collar és Coward, 2016b). Ezen entitások mérete azonban 

többé-kevésbé irrelevánsak tekinthető (Brughmans, Collar és Coward, 2016b). 

A módszertan 

A tulajdonképpeni elemzés egyik előfeltétele annak világossá tétele, hogy milyen 

hálózat(ok) kerülnek a vizsgálat körébe; ehhez egyrészről az ágensek (pontok) körét, 

valamint a köztük fennálló kapcsolat minőségét is definiálni kell (Letenyei, 2005, idézi 

Laki, 2012). Mindezt az 1. sz. táblázat foglalja össze. 

Kutatási probléma Alkalmazott modell 

Komponens Szempontok Neve Ágens Reláció Forrás 

Struktúra 

(Hivatkozások) 

a 

hivatkozások, 

reflexiók 

formája, 

mennyisége és 

dinamikája 

referencia-

mintázatok 

(hivatkozások 

hálózata) 

parlamenti 

hozzászólás, 

reguláris 

megnyilvánulás 

képviselők 

egymásra 

való 

hivatkozása, 

reflexiója 

a parlamenti 

vita 

nemzetgyűlési 

naplóban 

rögzített 

verziója 

1. sz. táblázat: A kutatási probléma és az alkalmazott modell főbb jellemzői 

 

Az alkalmazott eljárástól függetlenül Kürtösi (2002) több mérőszámra hívja fel a 

figyelmet. Az aktorok (vagyis a gráf csúcsainak) aktivitását a hozzájuk kapcsolódó 

vonalak számával is jellemezhetjük (fokszám vagy degree). Amennyiben egy csúcsnak 

nincs kapcsolata, úgy a fokszáma értelemszerűen 0, ez esetben az adott csúcs izolált. 

Ezzel szemben az adott ágens fokszámának maximum értéke értelemszerűen g–1, ahol g 

a gráf csúcsainak száma. Az adott gráfra vonatkozóan megállapítható még az átlagos 

fokszám is, ami a gráfban lévő pontok fokszám-összegének és a pontok számának 

hányadosa. Az átlag mellett fontos lehet az egyes aktorok aktivitásának eltérése is, ami a 

variancia (a pontok fokainak átlagtól való átlagos eltérésének négyzete) kiszámításával 

állapítható meg. A gráf jellemezhető továbbá a sűrűséggel is, ami a lehetséges és a 
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tényleges kapcsolatok hányadosa (a nevező irányított gráfoknál g(g–1)/2, míg irányított 

gráfoknál g(g–1). 

 

3. sz. ábra: Centralitás mutatók. Saját szerkesztés Király, Kondé, Kovács és Lévai 

(2006) ábrája alapján  

A fenti mérőszámok által láthatóvá válik az adott hálózat aktorainak egyéni és kollektív 

aktivitása, valamint az abban rejlő különbségek is – akár egy elméleti maximum 

arányában. Kérdéses, hogy a mérőszámok alapul vételével hogyan határozhatóak meg a 

hálózat kulcsszereplői? Ehhez a már többször idézett Kürtösi (2005) átdolgozott 

tanulmányát, Ortiz-Arroyo (2010) cikkét, és Pál (2014) disszertációját használtam fel.  

Kürtösi (2005) munkája két fogalmat használ a szereplők fontosságának jellemzésére: a 

centralitást (centrality) és a presztízst (prestige); míg előbbit jellemzően az irányítatlan, 

addig utóbbit az irányított gráfok esetében alkalmazzák. A fontosság nem csak 

individuális szinten értelmezhető, a centralitás és a prezstízs (pontosabban azok 

különbségei) csoportszinten is kiszámíthatóak. 

Pál (2014) alapján a különböző centralitás mutatók – eredetüket tekintve – két csoportra 

bonthatóak. Az egyik halmazt a fokszámon alapuló, a másikat pedig a legrövidebb 

útvonalakból (shortest path) származtatott mutatók jelentik: előbbibe esik a fokszám 

centralitás (degree centrality), ami azon – a fentebb már említett – elképzelésen alapul, 

hogy egy adott aktor aktivitása az hozzá tartozó csúcs fokszámával mérhető. A másik 

fokszám-alapú mutató a sajátvektor központiság (eigenvector centrality), ami egy csúcs 

hálózatban betöltött fontosságának relatív (a szomszédos csúcsok fokszáma alapján 

kialakított) mérőszáma (Bonacich, 1987, idézi Pál, 2014). 
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A legrövidebb útvonalakból származtatott mutatók közül Pál (2014) a közelség 

centralitást (closeness centrality) és a közöttiség centralitást (betweenness centrality) 

emeli ki. Előbbi azokat az aktorokat részesíti előnyben, akik a hálózat tagjait másokhoz 

képest könnyebben érik el, így nem kell egyéb (közvetítő) szereplőkre hagyatkozniuk. A 

mutatószám értéke ezért egy szereplő többi ponttól mért távolság-összegének reciproka. 

Ezzel szemben a közöttiség centralitás a kapcsolathálóban áramló erőforrások 

ellenőrzésén (vagyis a legrövidebb utakon való elhelyezkedésen) alapul (Pál, 2014). 

Az irányított gráfok esetében (bizonyos módosításokkal) szintén alkalmazhatóak a fenti 

centralitás mutatók (lásd 3. sz. ábra), de inkább a presztízs mérése a bevett: Kürtösi (2005) 

három mutatót emel ki. A fokpresztízs (degree prestige) az aktorok felé irányuló 

kapcsolatokat (vagyis a befokokat) veszi számba. A szomszédsági presztízs (proximity 

prestige), más szereplők adott aktorhoz való közelségét méri (A és B, valamint B és A 

szereplő távolsága az irányítottságból adódóan nem feltétlenül egyenlő). A rangpresztízs 

(rank prestige) az adott szereplőt választó aktorok tulajdonságát (rangját) is vizsgálja, és 

ez alapján állapítja meg a vizsgált személy fontosságát. 

Mind a centralitás, mind a presztízs esetében általában nem a fenti („nyers”) mutatókat, 

hanem azok bizonyos szempontok szerint súlyozott, normált alakjait alkalmazzák. 

A hálózatelmélet alkalmazása a parlamenti diskurzus elemzésében 

A hálózatelmélet doktori kutatásban való felhasználásának egyik lehetőséget a különböző 

szereplők hivatkozási és hivatkozottsági mintázatainak feltárása, valamint irányított 

gráfokban történő reprezentálása (egyfajta makroszintű diskurzuselemzés) jelenti. Ebben 

az aktorok – a törvényjavaslathoz fűződő attitűdjük (támogató/ellenző) szerinti bontásban 

– hálózatos ábrázolására kerül sor. 

A kutatás során rögzített változókat és értékeiket egy adatbázis tömöríti, amely kettős célt 

szolgál: egyrészről ennek segítségével rajzolhatóak fel a később elemzett hivatkozási 

mintázatok (ezeket gráfok reprezentálják), másrészről a kiegészítő statisztikai számítások 

alapját is ez az adattábla szolgáltatja. A vita gráfelméleti megközelítését Sanda (2008) és 

Varga (2008) számítógéppel támogatott diskurzus- és tartalomelemzést bemutató 

tanulmányai ihlették, e felvetések alapján kezdtem meg a gráfelméleti megközelítés jelen 

vitára való adaptációjának kidolgozását. A tanulmányokban alapul vett irányított 
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körmentes gráfok44 segítségével ugyanis a parlamenti viták is modellezhetővé válnak: a 

hozzászólás alapú gráfok csúcsait az egyes megnyilvánulások, irányított éleit pedig az 

egyes reflexiók (hivatkozások) képezik. A hivatkozási rendszer egyszerűsített modelljét 

mutatja a 4. sz. ábra. 

 

4. sz. ábra: A hivatkozási rendszer sematikus képe 

Az elemzés során az egyes hozzászólások (sorszámukat #-tel jelöltem) hálózatban 

betöltött helyzete volt az egyik kulcskérdés. Irányított gráfok esetében a befok (az adott 

csúcsba beérkező élek száma, vagyis a hivatkozottság mértéke), illetve a kifok (csúcsból 

kiinduló élek száma, vagyis a hivatkozások mértéke) alapján is súlyozható a hálózat. Az 

így kapott ábrákon mind a meghatározó (domináns) hozzászólások, mind a valamilyen 

szempontból (alulról, felülről vagy minkét irányból) izolált csúcsok is beszédesek 

lehetnek. 

Ezen – részben a gráfelméleten nyugvó – makrostruktúra kiegészítését egy hierarchikus 

tartalomelemzési kódrendszer képezi, ami (a többdimenziós vektortér modell 

segítségével) egyes hozzászólások egymással való összehasonlíthatóságát is lehetővé 

teszi. 

                                                 
44  Körmentes az a gráf, melynek egyetlen csúcsához sincs ugyanonnan induló és ugyanott végződő 

irányított út. A kronológiai sorrendből adódó linearitás okán ezek a gráfok csak körmentesek lehetnek 

(kivéve, ha egy képviselő saját hozzászólásának egy korábbi szakaszára való reagálása is beszámításra kerül 

– ebben az esetben hurokél jönne létre). 



 

 

51 

Tartalomelemzés 

Definíciós kérdések 

Jelen kutatáshoz a leginkább koherens magyar nyelvű összefoglalást, Krippendorff 

(1995) magyar nyelvre is lefordított, átfogó munkáját, valamint annak eredeti, angol 

nyelvű változatának újabb kiadását (Krippendorff, 2013) használtam fel. Berelson (1952. 

18. o., idézi Krippendorff, 1995. 22. o.) szerint a tartalomelemzés „a kommunikáció 

manifeszt tartalmának objektív, szisztematikus és kvantitatív leírására szolgáló kutatási 

technika.” Ezt a definíciót – részben a „manifeszt” és „kvantitatív” jelzőket kritizálva, de 

egyben a tulajdonképpeni tartalom meghatározását is hiányolva kifogásolta Krippendorff 

(1995. 22. o.), ezért a következő meghatározást javasolja: „A tartalomelemzés olyan 

kutatási technika, amelynek segítségével adatokból a kontextusaikra vonatkozóan 

megismételhető és érvényes következtetéseket vonhatunk le.” 

Janis (1965, idézi Krippendorff, 1995. 35. o.) tipológiáját alapul véve a 

tartalomelemzésnek három nagy kategóriája különíthető el: pragmatikus (feltételezhető 

okot vagy hatást kereső), jelhordozó-elemzés (pszichofizikai sajátosság szerint 

osztályozó) és szemantikai (jelentéstartalom szerinti). Utóbbi három alcsoportra 

bontható: megnevezésanalízis (bizonyos objetumok, témák említése), attribúcióanalízis 

(bizonyos jellemvonásokra való utalás), kiejelentésanalízis (objektumok meghatározott 

módon való jellemzésének gyakorisága). 

Jelen disszertáció a megnevezésanalízis (másképpen: témaelemzés) módszerét használja, 

vagyis azt vizsgálja, hogy adott elemzési egységen belül történik-e egy konkrét témához 

(konceptuális dimenzióhoz) tartozó említés. Mindez dichotóm (igen/nem értéket felvevő) 

változókat eredményez, amelyek későbbi összevonása révén megállapítható az adott 

tematikus főcsoport differenciáltságának mértéke. 

A tartalomelemzés lépései 

Krippendorff (1995. 57. o.) a tartalomelemzés hét lépcsőjét különbözteti meg: 

adatkészítés, egységmeghatározás, mintavétel, adatrögzítés, adatredukció, következtetés 

és elemzés. Az alábbiakban e hét lépcső részletesebb bemutatását szeretném adni, 

elsősorban a fentebbi elméleti-módszertani munka megállapításai alapján. 
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Adatkészítés 

Krippendorff (1995. 58. o.) szerint „az adatok tartós közegben való rögzítésének igénye 

a megismételhetőség követelményéből fakad”. A parlamenti napló, mint sajátos 

forráscsoport műfajából adódóan biztosítja az elhangzott diskurzusok rögzítettségét, 

egyben megbízható forrásnak is tekinthető – leszámítva talán a beszédek közben elhangzó 

bekiabálások regisztrálásának esetlegességét (lásd a Források című fejezetet). 

Egységképzés 

A következő lépést az egységképzés jelenti, melyben öt eltérő megközelítés lehetséges az 

egységek azonosítására: fizikai egységek (megjelenésük, fizikai jellemzőik révén 

elkülöníthető), szintaktikai egységek, referenciális egységek, propoziconális egységek, 

valamint tematikai egységek (Krippendorff, 1995). Ezekből a fizikai egységek 

felhasználását láttam legcélravezetőbbnek, mivel azok hatékonyan és megbízhatóan 

alkalmazhatóak, az elkülönítésük pedig viszonylagosan egyszerű, hiszen a parlamenti 

vita írott változata rendelkezik egyfajta természetes tagoltsággal: a nemzetgyűlési 

diskurzus szövegét vitanapokra, ezen belül hozzászólásokra, sőt bekezdésekre osztották, 

amiben a gondolati egységek mellett szerepet játszhattak a szónok által tartott szünetek 

és a beszéd közben elhangzó külső véleménynyilvánítások is. Az elemzés szempontjából 

a vitanapok túl nagy, a bekezdések pedig túlságosan elaprózott, egyben bizonytalan 

önkényességi faktorral bíró elemzési egységnek bizonyultak, így az elemzés (fizikai) 

alapegysége a hozzászólás lett. 

Mintavétel 

Jelen kutatásban a populáció meghatározásától függ, hogy azonosítunk-e klasszikus 

értelemben vett mintavételezési eljárást.  Ennek oka, hogy a tartalomelemzés tárgyául a 

hálózati alapú diskurzuselemzés által kulcsfontosságúnak ítélt hozzászólásokat 

választottam ki. Ez a technika két irányból értelmezhető: vagy úgy, mint a hozzászólások 

teljes köréből történő atipikus mintavétel (ez esetben a minta nem valószínűségi, így a 

következtetések is csak korlátozottan általánosíthatóak a parlamenti vita egészére – vö. 

Szokolszky, 2004), vagy pedig ez a halmaz is tekinthető a tulajdonképpeni – a domináns 

jelleg által körülhatárolt –  populációnak (a disszertáció a két megközelítés közül az 

utóbbit alkalmazza). 



 

 

53 

Adatrögzítés 

Ez a lépés a tartalomelemzés egyik legfontosabb lépése: Krippendorff (1995. 75. o.) 

szerint „az adatrögzítés minden olyan esetben nélkülözhetetlen, amikor a feltárandó 

jelenségkör a rendelkezésre álló módszerekhez viszonyítva strukturálatlan, vagy amikor 

szimbolikus abban az értelemben, hogy saját fizikai megnyilvánulásain kívül eső 

jelenségekről hordoz valamilyen információt.” Az adatrögzítési instrukciók esetében 

Krippendorff (1995) négy elemet lát szükségesnek: a megfigyelők (azaz a kódolók) 

jellemzőinek rögzítését; a kódolók elméleti-gyakorlati felkészítését; az adatnyelv 

szintaktikai és szemantikai leírását, esetlegesen a kategorizáció kognitív eljárásait; 

valamint az adatlapok kezelését. 

A megfigyelőkkel szemben továbbá Krippendorff (1995) két követelményt támaszt: a 

forrásanyag ismeretét és a kategorizáció menetének ismeretét; e „kettős alkalmasság” 

mellett pedig javasolja a populációban gyakran előforduló kódolók kiválasztását. Bár a 

téma specifikussága, a nemzetgyűlési vita nyelvhasználata és a történeti források 

teljeskörű feldolgozásához szükséges előismeretek nehezítették a külső kódolás 

kivitelezését, az önkényes szisztéma szerinti kódolás elkerülése érdekében 

interkódolással ellenőriztük a tartalomelemzés megbízhatóságát (lásd részletesebben a 

Függeléket). 

Ehhez első lépésként mindkét kódoló elkészítette saját besorolását, amit azt követően két 

lépcsőben finomítottunk: az első szakaszban a kódolási hibák kiszűrésére, a másodikban 

a koncepcionális kérdések megvitatására került sor. A megbízhatósági kérdések 

vizsgálata az első és második szakaszban zajlott le, a harmadik szakasz (végleges) 

kimenete pedig a későbbi összehasonlító vizsgálatok alapját képezte. 

Természetesen fontos volt a besorolási szisztéma minél inkább egyértelművé tétele is, 

ehhez készítettem egy kódolási útmutatót (lásd Függelék) az átláthatóság és a 

megismételhetőség érdekében. Ugyanebből a szempontból érdekes a felkészítés kérdése: 

a kutatás kezdeti fázisában először elméletből származtatott, a priori (konceptuális) 

dimenziók megfogalmazásra került sor. Cél volt a minél inkább elkülönülő dimenziók 

megalkotása, valamint az ezeken belüli kategóriák teljességre törekvő spektruma és 

kölcsönös kizárólagossága (vö. Krippendorff, 1995). A több dimenziós adatok 

elrendezését mutatja be az 5. sz. ábra. 
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 1. változó 2. változó 3. változó … n-ik 

változó 

1. adatrögzítési egység      

2. adatrögzítési egység      

3. adatrögzítési egység      

...      

n-ik adatrögzítési egység      

5. sz. ábra: Többdimenziós adatok elrendezése a tartalomelemzésben. Forrás: saját 

szerkesztés Krippendorff (1995. 94. o.) alapján. A címoszlopban az egyes adatrögzítési 

egységek (jelen esetben a kulcshozzászólások) a címsorban pedig az egyes változók 

(kódkategóriák) találhatóak 

Ezeket a dimenziókat az ún. „kocka” modellben helyeztem el, ami a „az adatok 

többdimenziós reprezentációját” jelenti (Krippendorff, 1995. 100. o.). Ebben az esetben 

lehetőség van egy adatrögzítési egységet több mint egy értékkel jelölni, ami egy „olyan 

kockát fog eredményezni, amelynek értékei nem mások, mint az attribútumok 

kombinációi” (Krippendorff, 1995. 101. o.). Ez a megközelítés analógiát mutat az 

úgynevezett multidimenzionális vektortér (MVS) modellel, ahol jelen esetben tartalmi 

kategóriák (kódok), még pontosabban konceptuális dimenziók alkotják a vektortér 

tulajdonképpeni tengelyeit. Ebben a térben minden dokumentumot (hozzászólást) a 

tartalmi kódjainak (dimenzióinak) eredője határozza meg, amik között kiszámítható a 

távolság (3 dimenziós példán lásd a 6. sz. ábrát). 
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6. sz. ábra: A tartalmi kategóriák felhasználása az MVS-modellben. Forrás: Szabó 

(2016) 

A 6. sz. ábra azt mutatja, hogy a különböző tartalmi kategóriák (1–9) hogyan 

összesíthetőek nagyobb konceptuális dimenziókban (A–C), majd ezekből hogyan 

képezhető az MVS modell, ami az egyes kulcshozzászólások összehasonlításának alapját 

képezi. Az első lépésben az a priori tartalmi kódokat (1–9) hasonlósági elven nagyobb 

halmazokba (A–C) vontam össze, amelyek a multidimenzionális vektortérmodell alapját 

képezik. Ebben a térben a kulcshozzászólások (I–III) – a hozzájuk kapcsolódó tartalmi 

kódok, illetve tematikus dimenziók révén – összehasonlíthatóvá válnak. Az ehhez 

alkalmazott képlet: 

𝑑 = √(𝑥2 − 𝑥1)
2 + (𝑦2 − 𝑦1)

2 + (𝑧2 − 𝑧1)
2 

Az adatnyelv szemantikájának elemzésére Krippendorff (1995. 87. o.) számos módszert 

és példát felsorol, ezek alapelveként azt hangsúlyozza, hogy „az adatrögzítés annál 

megbízhatóbb és annál hatékonyabb, minél ismerősebb fogalmak, minél egyszerűbb 

kognitív műveletek, minél rövidebb következtetési láncok, minél kevesebb kategória, és 

a kódolók minél rövidebb felkészítése szükséges hozzá”. Ezt a típusú egyszerűséget, 

áttekinthetőséget, igyekeztem érvényesíteni a tartalomelemzés kategóriának kialakítása 

során. 

Az adatlapok funkciója az információk „elsődleges, és leginkább explicit formájában” 

való rögzítése, melynek ajánlott részei (Krippendorff, 1995. 87. o.) szerint: 

1. adminisztratív információ; 
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a. projekt neve és fázisa; 

b. az adatlap kitöltöttségi/feldolgozottsági állapota; 

c. kódolók, feldolgozók köre; 

d. számítógépes adatfeldolgozás protokollja; 

2. adatorganizációra vonatkozó információ (elsősorban különböző típusú 

adatrögzítési egységek esetében); 

3. jelenségekre vonatkozó rögzítendő információ, vagyis az adatok. 

Adatredukció 

A tartalomelemzés következő lépését az adatredukció jelenti, amire azonban a számítási 

kapacitás és a humán erőforrás elegendősége miatt nem volt szükség. 

Következtetés 

A következtetés szabatos definícióját adja Krippendorff (1995. 106. o.): „Legegyszerűbb 

formájában az elemzési konstrukció nem más, mint ha-akkor szerkezetű kijelentések 

összessége. (…) A tartalomelemzés analitikai konstrukcióját tulajdonképpen a 

kontextuson belüli stabil kölcsönös összefüggések modelljéhez lehet hasonlítani, míg az 

instabil jellemzők azok, amelyek felé a következtetések irányulhatnak.”: mindez a 

gondolatmenet tulajdonképpen a valószínűség és a statisztikai szignifikancia kérdéséhez 

vezet (vö. Krippendorff, 1995). 

Elemzés 

A tartalomelemzés utolsó fázisa éppen a statisztikai értelemeben szignifikáns, vagy egyéb 

megközelítésben meghatározó „motívumsémák azonosításának és bemutatásának 

hagyományosabb eljárását érinti.” (Krippendorff, 1995. 59. o.)45 A Krippendorff (1995) 

által javasolt elemzési lehetőségek közül jelen disszertáció az alábbiakat alkalmazza: az 

egyes dimenziók abszolút (megjelenések száma) és relatív (százalékarányos) gyakorisága 

(vö. Krippendorff, 1995). 

                                                 
45 Talán ebben a definícióban leginkább szembetűnő, de a szerző ezen munkájának több definíciójában is 

megjelenik, hogy nem a tartalomelemzés specifikus, sokkal inkább a kutatásmódszertan és statisztika 

általános követelményeit építi be meghatározásaiba, így azoknak esetenként kisebb megkülönböztető ereje 

van. 
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Eszközök (szoftverek) 

A kiválasztás szempontjai 

Kutatásom elsősorban az itt rögzített diskurzus gráfelméleti analógiáit és algebrai 

reprezentációs lehetőségeit, valamint tartalmi jellemzőit keresi. A korpusz elemzése 

számítógépes tartalomelemző, illetve statisztikai szoftverek segítségével valósítható meg 

hatékonyan. A most bemutatott szoftverek két nagyobb csoportba sorolhatóak: a) 

amelyek a hálózatok felépítését és elemzését segítik b) amelyeket szűkebb értelemben 

nem definiálhatóak klasszikus hálózatelemzési segédeszközként, azonban outputjaik 

révén az adatok előkészítésében és elemzésében is nagy segítséget nyújtanak. Ezek egyik 

csoportját, a számítógéppel támogatott kvalitatív adatelemzési rendszerek (Computer 

Assisted Qualitative Data Analysis System – CAQDAS) legnagyobb előnyét az elemek 

kezelése, visszakeresése, szemléltetése, valamint az elemzési folyamat felgyorsítása 

jelenti (Dömsödy, 2014). A kiválasztás szempontjait elsősorban a hozzáférhetőség 

(elérhető licensz, freeware vagy nyílt forráskód), valamint a kutatási elméleti hátteréhez 

és módszertani megközelítéséhez való illeszkedés jelentette. 

Gráfépítés és adatvizualizáció 

Mind a gráfok felépítéséhez (ábrázolásához), mind az elemzéshez a yEd 

diagramszerkesztő szoftver 3.10.1-es verzióját használtam fel. A yWork GmhH által 

fejlesztett, platformfüggetlen, korlátozás nélkül ingyesen használható szoftver alapvető 

funkcióját tekintve egy diagramszerkesztő program, azonban több olyan funkcióval 

rendelkezik, ami a gráfok megrajzolását, rendezését, sőt az azokon való kalkulációk egy 

bizonyos csoportját (topológia, centralitás vizsgálatok, színezés, geometriai 

transzformációk stb.) is lehetővé teszi. 

Tartalomelemzési szoftverek 

A tartalomelemzés az Archiv für Technik, Lebenswelt und 

Alltagssprache/Textinterpretation (ATLAS.ti) szoftver hallgatói licenszét használva 

valósítottam meg. Az ATLAS.ti Scientific Software Development GmbH fejlesztette 

szoftver főképp egy kvalitatív adatelemző (qualitative data analysis – QDA) program, de 

egyéb célokra is használható. Az ATLAS.ti szoftver módszertanát tekintve elsősorban a 

lehorgonyzott – más elnevezéssel: megalapozott – elméleten (grounded theory) alapul 

(részletesebben lásd Kucsera, 2008), de jelen disszertációban nem ezen módszertani 



 

 

58 

elvek alapján került alkalmazásra. Az elemzés outputja az MVS alapú 

tartalomelemzésben is hasznosítható. 

Statisztikai szoftverek 

Az elemzést kiegészítő statisztikai próbákhoz az Office 365 ProPlus Excel táblázatkezelő 

programot, valamint az IBM SPSS szoftvert használtam fel. A szoftverek nagy segítséget 

nyújtottak a statisztikai célú adatrögzítésben és -elemzésben, valamint a gráfelmélet- és 

MVS-alapú diskurzus- és tartalomelemzésben. 
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Eredmények 

Nemzetközi minták 

A magyarországi középiskolák szerepe a környező országok fiataljainak 

képzésében 

A nemzetközi háttér feltárásának kezdőpontjaként Klebelsberg Kuno azon – politikai 

pályafutásának kezdeti időszakába tartozó – dokumentumait tekintettem át, amelyek a 

magyarországi középiskolák feladatait szabják meg a környező országok fiataljainak 

nevelése területén. Klebelsberg egy 1913 decemberi emlékiratában kifejti, hogy 

Magyarország területén kívül jellemzően csak alsó fokú intézmények (népiskolák) 

felállítására van lehetőség, azonban a középosztályban a nemzeti érzés a középiskolában 

épül ki, ezért a külhoni magyarokat, a délszláv (horvát és bosnyák), valamint a balkáni 

országokból származó fiatalokat már a középiskolák első osztályára Magyarországra kell 

hozni.46 

Klebelsberg egy keltezés nélküli emlékiratában szintén szót ejt az iskolaügyről, valamint 

a környező népekkel való viszonyról. Ebben a románokhoz kapcsolódva megerősíti a 

fentebbieket, azaz a középosztály restaurációját és nemzeti érzületének kiépítésének 

szükségességét a hazai közép- és szakiskolákban.47 

A középiskola, valamint a környező népekkel való viszony utalásszerűen megjelenik 

további irataiban az anyagnak, 48  de valóban releváns tartalom ezen túlmenően nem 

lelhető fel. Azonban a fentiekből is kitapinthatóak Klebelsberg azon korai – még a 

világháború előtti, vagy az alatt keletkező iratokról van szó – szándékai, amelyek a 

külhoni magyarok nemzettudatának építését szolgálták. 

Középiskolai reformok Európában az első világháború után 

A reform során figyelembe vett nemzetközi minták feltárásának egy másik lehetséges 

útját jelenti a törvényjavaslat egyik kidolgozója, Kornis (1928) munkája, mely az első 

                                                 
46 MNL K 305 Töredék iratok 4. doboz (é. n.) Klebelsberg Kunó politikai működése során keletkezett iratok 

I. sor (Egyház ügyek): Emlékirat az idegenben élő magyarság gyermekeinek, valamint Horvát-

Szlavónországokból, Boszniából és Hercegovinából és a balkáni államokból való nem magyar ifjak 

iskolázásáról 
47 MNL K 305 Töredék iratok 4. doboz (é. n.). Klebelsberg Kunó politikai működése során keletkezett 

iratok I. sor (Egyház ügyek): Emlékirat a magyar nyelvhatárok, nyelvszigetek és szórványok nemzeti 

védelméről. 
48 Így például a MNL K 305 Töredék iratok 4. doboz (é. n.) Klebelsberg Kunó politikai működése során 

keletkezett iratok I. sor (Egyház ügyek): Keleti missziók ügye (1915. XII. [kézzel írott dátummal]) 
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világháborút követő európai középiskolai reformokat tekinti át. Ezekben összekötő 

elemként emeli ki a nemzeti tudatosságot és a szellemi tradíciók kérdését a francia, a 

német és az olasz reformokban, valamint a természettudományi (reál-) műveltség önálló 

(központi) szervező elemként való létjogosultságát is; ennek kibontásaként négy ország, 

Franciaország, Olaszország, Anglia és Németország középiskolai reformjait mutatja be 

(Kornis, 1928). 

Franciaországban Léon Bérard 1923. május 4-i, a középiskolai szintet hét évfolyamossá 

tevő dekrétumát emeli ki, melyet a gazdasági körülményekkel és a gyakorlati élet szülte 

igényekkel indokoltak (Kornis, 1928). Ebben egy négy évfolyamos – latint és görögöt is 

oktató – egységes alsó tagozat, valamint az ezt követő klasszikus (kötelező latint és 

fakultatív görögöt oktató) vagy modern (emelt óraszámú francia és egy modern idegen 

nyelv) szakirány jelenik meg (Kornis, 1928). A realisztikus tárgyak azonban emellett 

egységes óraszámban taníttatnak az I–VI. évfolyamon (Kornis, 1928). Bár a reformot a 

nacionalista többségű parlament üdvözölte, 1924 tavaszán – a kormányváltást követően 

– az új közoktatásügyi miniszter eltörölte Bérard rendeletét, és a korábbi, 1902-es 

szabályozási rendszerhez tért vissza (Kornis, 1928). 

Olaszországban hasonló időpontban, egy 1923. május 6-i királyi dekrétum révén került 

sor a középiskolai reformra: Gentile miniszter, filozófiaprofesszor az iskolai tantervek 

központi elemévé – identitásformáló és nemzeti öntudatépítő céllal 49  – a történeti 

tanulmányokat tette, az iskolaszerkezetben (öt évfolyamos gimnázium és három 

évfolyamos líceum) pedig domináns pozíciót foglaltak el a klasszikus tanulmányok 

(Kornis, 1928). A reformban a filozófiai-művészeti-történeti aspektusok mellett szinte 

alig jelentek meg a természettudományos műveltség elemei, ezeket a miniszter önálló 

szakiskolákban próbálta megvalósítani (Kornis, 1928). 

Anglia esetében a középiskolák (secondary schools) központi tantervi szervező eleme a 

klasszikus nyelvek csoportja volt, azonban az első világháborút követően több 

középiskola prominens pozícióba jutatta a modern nyelvi és természettudományos 

tanulmányokat (Kornis, 1928). 1916-ban Asquith miniszterelnök egy bizottságot nevezett 

ki, hogy hosszú (közel száz alkalmas!) üléssorozaton vitassák meg a 

természettudományos és a technikai oktatás kérdését (Kornis, 1928). 1918-as jelentésük 

alapján a klasszikus nyelvek óraszámának csökkentését, ezzel szemben a 

                                                 
49 Ennek egyik jele, hogy a líceum felső két osztályában kiemelt helyet kap a művészettörténet olasz 

művészeti emlékekre vonatkozó része (Kornis, 1928). 
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természettudományos órák számának növelését, valamint az ezt oktató tanárok 

képzésének fellendítését irányozták elő (Kornis, 1928). A javaslatokat az angol 

közoktatás felső szintű vezetése (Board of Education) többségében elfogadta, így 

számottevő változások indultak meg ezeken a területeken – leszámítva a nagy múltra 

visszatekintő, tradícióikat és így a klasszikus oktatást védelmező középiskolákban 

(Kornis, 1928). 

Kornis (1928) áttekintésének legterjedelmesebb része – nem meglepő módon – 

Németországra vonatkozik: ebben hangsúlyozza, hogy az 1924-es, rendeleti úton 

megvalósított porosz középiskolai reform alapvetően konzervatív megközelítésben folyt, 

azonban több (ettől merőben eltérő) kezdeményezés látott napvilágot. 50  Az egyik 

lehetséges út a hatéves elemi iskolát (Grundschule) követő három évfolyamos középfokú 

iskola (Mittelschule), majd három esztendős, elágaztatásos rendszerű (felső-)középiskola 

(Höhere Schule) összeállítás lett volna (Kornis, 1928). A másik népszerű gondolat a négy 

éves elemi iskolát két évfolyamos Mittelschulével kombináló 6 éves polgári iskola jellegű 

intézménytípus volt, amiből aztán a 6 évfolyamos középiskolába (gimnázium, 

reálgimnázium, reáliskola) mehettek volna a tanulók (Kornis, 1928). 

Mindezek a reformkezdeményezések azonban meghiúsultak, és lényegében ugyanazok a 

középiskola-típusok maradtak meg, amik történetileg kialakultak (lásd Elméleti és 

történeti háttér), azonban mellettük két új iskolatípus, a német gimnázium (Deutsche 

Oberschule) és az Aufbauschule bevezetésére is sor került (Kornis, 1928). A Deutsche 

Oberschule iskolatípus nemzeti jellegű, így elsősorban a német kultúrára koncentrál (bár 

két modern idegen nyelvet is oktat), célja pedig a felsőfokú tanulmányokra is alkalmas 

műveltség biztosítása volt (Kornis, 1928). Az Aufbauschule pedig azok számára szólt, 

akik csak a népiskolát végezték el, de alkalmasak ítélték a középiskolai tanulmányokra 

(Kornis, 1928). Ez az iskolatípus nem kilenc, hanem csak hat évfolyamos, tehát egyfajta 

megrövidített (de a kilenc évfolyamosokkal egyenlő képesítésű), Kornis (1928) szerint 

kezdetben a munkásosztály, később pedig a kisvárosok művelődési igényeit kielégítő 

iskolatípust jelentett. 

A régi iskolafajok közül a legnagyobb változás a reálgimnáziumot érte, amit az indokolás 

már többször Neusprachtiches Gymnasiumnak nevez, utalva arra, hogy nem a reáliák 

                                                 
50 Az is megemlítendő, hogy a porosz reformot Bajorország visszautasította, ez a német szövetség kulturális 

törésvonalait erősítette. 
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(természettudományos ismeretek), hanem a modern nyelvek (azaz a francia és az angol) 

jelentik megkülönböztető erejét (Kornis, 1928). Ebben az intézménytípusban megmarad 

– ha csökkentett óraszámban is – azonban a latin nyelv, amivel a humanisztikus 

gimnázium több műveltségi komponensét örökli meg a (reform)reálgimnázium (Kornis, 

1928). 

Az 1924. évi középiskolai törvény és kapcsolódó anyagai 

A nemzetközi minták feltárásnak harmadik lehetőségét a törvényjavaslat indokolásában 

(NI, 1922–389), a közoktatásügyi bizottsági jelentésben (NI, 1922–406), valamint a 

nemzetgyűlési vitában megemlített országok, modellek (NN, 1922–261–269) elemzése 

jelenti.51 A Klebelsberg által benyújtott törvényjavaslat miniszteri indokolása számos 

nemzetközi példát említ meg: ezek egyik csoportját a globális (az egész világra kiterjedő), 

a másikat valamely kontinensre vagy országcsoportra (Európa, Nyugat-Európa) való 

hivatkozások jelentik. A harmadik halmazt az egyes országok (Ausztria, Belgium, 

Franciaország, Németország, Olaszország és Svájc), illetve két speciális terület (ókori 

Görögország, ókori Róma) megemlítései alkotják. Ez utóbbiak meglehetősen távolinak 

hatnak, de (amint az Kornis fentebb vázolt áttekintéseiből markánsan kirajzolódik) 

valójában pont a görög–latin–modern időtengely jelenti a klebelsbergi oktatáspolitikai 

ideológia egyik alapkövét. A humán gimnázium megtartását ugyanis Klebelsberg 

indokolása szerint a „műveltségünk eredeti forrásáig” (NI, 1922–389. 85. o.) való 

visszatérés gondolata teszi szükségessé, míg a reálgimnázium bevezetése mellett az az 

érv szól, hogy szükség van egy olyan iskolatípusra, ami „csak a hozzánk közelebb eső 

latin műveltség gyökereihez nyúl vissza” (NI, 1922–389. 85. o.). A Közoktatásügyi 

Bizottság kapcsolódó jelentése jóval szűkszavúbb a nemzetközi előzményekkel 

kapcsolatban: egyetlen hivatkozásuk a „nyugati kultúrnemzet” (NI, 1922–406. 226–227. 

o.) kategória.  

A parlamenti vita (NN, 1922–261–269) ezzel szemben jóval nagyobb kiterjedésű és 

színes nemzetközi mintázatot mutat. A teljes vita során 26 terület megemlítése volt 

                                                 
51  Némileg anakronisztikusnak tűnhet, hogy a törvény megalkotásának nemzetközi előzményeit a 

jogszabályalkotás végső fázisából, a parlamenti vitából (valamint az azt előkészítő törvényjavaslatból és 

véleményezéséből) kívánom rekonstruálni. Mindössze arról van szó, hogy a jogalkotás szereplői – 

retrospektív módon – megjelölik azokat a történeti előzményeket és közelmúltbéli reformokat, amelyeket 

a törvényjavaslat alapjának, mintájának (vagy éppen elkerülendő példájának) tartanak.  
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regisztrálható, összesen 275 alkalommal.52 A mintázat támogatók és ellenzők szerinti 

megoszlását a 7. számú ábra szemléleti. 

 

7. sz. ábra: Egynél többször hivatkozott külföldi minták a törvényjavaslat nemzetgyűlési 

vitájában. Forrás: saját gyűjtés és szerkesztés a nemzetgyűlési vita alapján53 

                                                 
52  A nemzetközi mintázatoknál besorolásra kerültek: korszaktól függetlenül az egyes országok, 

államalakulatok, régiók, települések, földrajzi egységek, amelyek név szerint lettek megemlítve, illetve 

ugyanezek nem tulajdonnév formájában megjelenő alakjai (pl. „zürichi”) vagy kötődő személyei (pl. 

„pápa”). A nemzetközi mintázatok esetében nem kerültek beszámításra: a tantárgyakra való hivatkozások 

(pl. német nyelv, egyetemes történelem), a közös uralkodók (Mária Terézia, II. József, II. Lipót és Ferenc 

király), tekintve, hogy egyszerre voltak magyar és osztrák uralkodók, hacsak nem történt utalás kifejezetten 

Ausztriára (osztrák birodalomfélre), valamint a Német-római Császárságra mint történelmi példára való 

hivatkozások. Annak eldöntésére, hogy az adott említés oktatásügyi relevanciájú-e vagy sem, egyértelmű 

szűrőkritériumot (vö. Szabó Z. A., 2013) továbbra sem sikerült kialakítani, így ezt a csoportosító változót 

töröltem. Hasonló módon jártam el a nemzetközi mintára való hivatkozás attitűdje (pozitív, semleges vagy 

negatív) esetében is. 
53 A nemzetközi hivatkozások aránybéli megoszlása – a parlamenti vita tartalomelemzésében található 

interkódolás alapján – három esetben változott a korábban bemutatott eredményekhez képest (vö. Szabó Z. 

A., 2015a): a pontosított besorolási szisztéma szerint Anglia, Franciaország és Olaszország támogatók általi 

hivatkozása 1-1 egységgel csökkent. 
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A 7. sz. ábrán – az átláthatóság kedvéért – az 1-nél nagyobb gyakoriságú, vagyis a nem 

egyszeri említésű területek kerültek feltüntetésére.54 A több országot is érintő kategóriák 

(amik a hivatkozások nagy hányadát alkotják) mellett az első hat helyezésben nincs 

váratlan elem: míg a támogatók esetében Németország és Ausztria, addig az ellenzők 

körében Franciaország és Anglia felülreprezentált. Ezeket a területeket az ókori 

Görögország, négy hellyel később pedig az ókori Róma követi, amit szintén a fentebb 

kifejtett ideológiai kapcsolat indokolhat. A két antik állam Dániát, Olaszországot és az 

Amerika Egyesült Államokat fogja közre. Dánia előkelő (8.) helyezése és ellenzékhez 

való szoros (100%-os!) kötődése, valamint a tengerentúl hivatkozása (és így a 

„kontinentális zártság” elvetése – vö. Szabó Z. A., 2013) is figyelmet keltő. Az utolsó 

három helyen (Vatikán mellett) először jelennek meg kelet-európai állam(alakulat)ok: 

Oroszország/Szovjetunió egybevont kategóriája és a kétszer hivatkozott Románia. 

Ismét hangsúlyozandó (lásd a Módszerek című részt), hogy ez az elemzés nem minden 

esetben a tényleges recepciót mutatja, csupán azt, hogy a nemzetgyűlési vita résztvevői 

közül ki milyen mintákat emel be a diskurzusba. Összefoglalóan elmondható, hogy a 

többségben lévő – és így a vita kimenetelét érdemben eldöntő – támogatók körében a 

németajkú országok (különösképpen Ausztria) preferenciája mutatható ki, így a korábbi 

szakirodalmak (például Németh, 2003b) elméleti megállapításai mellett empirikus úton is 

bizonyítható azok jelenléte. 

                                                 
54 Emellett egy-egy említést kaptak a következő területek: Cseh-/Morvaország, ókori India, Finnország, 

Hollandia, „Horvát-Szlavón ország”, Lettország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia („Slovensko”) és 

az újkori Görögország. 
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Magyarországi előzmények

Jogalkotási tevékenység (1867−1990) 

 

8. sz. ábra: Az 1867 és 1990 közötti törvények és törvényerejű rendeletek számának 

alakulása. Forrás: saját szerkesztés az Új Jogtár – Jogtár Plusz adatai alapján 

A közoktatásügyi jogalkotási aktivitás bemutatásához – madártávlati áttekintéséhez – 

elengedhetetlen a jogalkotás (általános értelemben vett) intenzitásának feltérképezése. A 

8. sz. ábra a közjogi kiegyezés (1867) és a politikai rendszerváltás (1990) között hozott 

törvények (tc./tv.) és törvényerejű rendeletek (tvr.) számát mutatja be.55 

Ebben az időszakban 3443 törvény és 1358 törvényerejű rendelet, azaz összesen 4801, a 

jogforrási hierarchiában a törvénnyel egyenértékű jogszabály született.  Az 1867 és 1918 

közötti időszakban ebből az összevont kategóriából átlagosan 40,35, az 1919 és 1944 

közötti időszakban 30,46, az 1945 és 1990 közötti időszakban 41,54 (1989 nélkül 40,16), 

kifejezetten a törvények közül 12,02 (1989 nélkül 9,98) látott napvilágot. 

Amint látható, a határértékeket jelentő éveket (1949 és 1989) kivéve a törvények száma 

– összehasonlítva egyéb periódusokkal (dualizmus, két világháború közötti időszak, 

rendszerváltástól napjainkig) – meglehetősen alacsony marad, 1 és 26 között mozog 

(átlagosan 5,77 született egy-egy évben). Mindez annak köszönhető, hogy a törvények 

szerepét több esetben a törvényerejű rendeletek vették át, sőt, bizonyos vonatkozásokban 

                                                 
55  A törvények és törvényerejű rendeletek számát az egyes évek sávjában (függőleges vezetőrácsain) 

elhelyezkedő különálló pontok mutatják, az ezeket összekötő folytonos vonal kizárólag a könnyebb 

láthatóságot segíti. 
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egyenértékűnek is kell tekinteni a két típust. Amennyiben ezek a jogforrások is 

beszámításra kerülnek, a jogalkotás zömében a korábbi időszakokban megfigyelt 

tartományban marad (jellemzően 30–50 tv. és tvr./év).56 

Közoktatásügyi jogalkotás (1867–1990) 

A megjelölt intervallumban – a felsőoktatást érintő törvényeket nem számítva – mintegy 

43 oktatásügyi törvény regisztrálható (teljes listájukat a Függelék tartalmazza). Ezek 

kronológiai eloszlása sajátos képet mutat: az Osztrák-Magyar Monarchia létrejöttétől 

annak felbomlásáig (1867–1918) 22, azt ezt követő időszakban (1919–1944) 14, míg a 

második világháború végétől (1945) az 1990-es esztendő derekáig mindössze 7 

közoktatási tárgyú törvény született. A közoktatásügyi törvényalkotás intenzitását, 

valamint ennek időarányos korrekcióját a 9. sz. ábra szemlélteti. 

 

9. sz. ábra: A közoktatásügyi törvényalkotás mennyiségi jellemzői (1867–1990) 

A diagramon megjelenő mennyiségi változások meglehetősen ambivalens képet 

mutatnak. Bár az egyes periódusokban megszülető törvények (abszolút) száma 

egyértelműen csökkenő tendenciára utal, ez a megközelítés nem veszi figyelembe a 

korszakok időbeli aránytalanságait. Ennek a tényezőnek a bevonásával a törvények 

kronológiai megoszlása jelentősen megváltozik, a 20. század közepe pedig a 

jogszabályalkotás legintenzívebb időszakává lép elő. A két világháború közötti időszak – 

összevetve a dualizmus, valamint a második világháború utáni négy és fél évtized 

periódusával – tehát annak ellenére tudott az 1867 és 1990 közötti magyar oktatásügyi 

törvényalkotás (időarányosan) legintenzívebb szakaszává válni, hogy a törvényi szintű 

                                                 
56 A jogalkotási struktúra változása miatt a három alperiódus csak korlátozottan összehasonlítható. 
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jogalkotás a korábbinál (de bizonyos aspektusban a későbbinél is) markánsan 

alacsonyabb szinten mozgott (lásd fentebb a 8. sz. ábrát). E két tulajdonság együttes 

megléte a közoktatásügy a két világháború közötti periódusban való kiemelt pozícióját 

mutatja. 

A negyvenes évek második felétől kibontakozó új oktatáspolitika szakított az Osztrák-

Magyar Monarchia és a két világháború közötti időszak jogalkotási elveivel; a dualizmus 

periódusában és a húszas években ugyanis csaknem magától értetődött az a gyakorlat, 

hogy az állampolgárok szélesebb körét érintő ügyekben (elsősorban szabadság és tulajdon 

kérdésében) az országgyűlés döntött, vagyis a törvényes alap szinte minden esetben 

megkerülhetetlen előfeltételt jelentett (Kelemen, 1994; Dietrich és Tenorth, 2003). Ebben 

a felfogásban először az 1930-as években volt tapasztalható kisebb törés, 1945-től 

azonban a korábbi – és az általános európai – irányvonaltól merőben eltérő jogalkotási 

trend indult meg (Kelemen, 2002). 

Erről a folyamatról a fentebb ábrázolt mennyiségi mutatók is árulkodnak: a törvényi 

szabályozás háttérbe szorulásával (lásd az 10. sz. ábra időarányos korrekcióját) egyre 

nagyobb szerepet kapnak a különböző párthatározatok és -programok, amire az 

„államigazgatási szervek (…) a végrehajtást szabályozó törvényerejű rendeletekkel, 

minisztertanácsi határozatokkal és miniszteri utasításokkal reagáltak.” (Kelemen, 2002. 

57. o.) A megszülető törvények ideológiai túlfűtöttsége emellett szemmel láthatóan 

általános, elnagyolt szövegezést eredményezett, így – a mennyiségi csökkenés mellett – 

a törvények tartalmi hiányosságai is kirajzolódnak. A dolgozat következő fejezete az itt 

vázolt mennyiségi-minőségi tendenciák és a középiskolákat szabályozó törvények 

kapcsolatát vizsgálja. 

A középiskolákat érintő törvények kategorizációs lehetőségei 

A fentebb említett 43 jogszabályból mindössze 10 érinti a középiskolák strukturális-

tartalmi kérdéseit (1883. évi 30. tc.; 1890. évi 30. tc.; 1924. évi 11. tc.; 1924. évi 27. tc.; 

1926. évi 24. tc.; 1934. évi 11. tc.; 1938. évi 13. tc.; 1961. évi 3. tv.; 1985. évi 1. tv.; 1990. 

évi 23. tv.). A közoktatásügyi jogszabályalkotást e törvények metszetében vizsgálva (lásd 

10. sz. ábra), a két világháború közötti periódus vezető helye még markánsabbá válik. 

Érdemes hozzátenni, hogy a Horthy-korszak jogalkotása minden esetben önálló törvényt 

szánt a középiskoláknak, s azok adott esetben nemek (1924. évi 11. tc. és 1926. évi 24. 

tc.) és funkciók (1934. évi 11. tc. és 1938. évi 13. tc.) szerint is differenciálódtak – az 



 

 

68 

1924. évi 27. tc. pedig különálló kérdésként szabályozta a középiskolai tanárképzést. 

Ezen trendeket a 10. sz. ábra szemlélteti. 

 

10. sz. ábra: A középiskolákat, illetve a középiskolai tanárképzést érintő törvényalkotás 

mennyiségi jellemzői (1867–1990) 

A reform közvetlen előzménye: a Haller-féle reformkísérlet (1919–1920) 

A rendelet kibocsátása 

Az első világháború több – a dualizmus kései időszakában kibontakozó – iskolaügyi újítás 

megvalósulását odázta el, köztük a középiskolák szerkezeti átalakítását is. A forradalmi 

időszak rövid élettartamú reformjait követően 1919 végén indult kormányzati szintű 

kezdeményezés a középfokú oktatás megújítására. Ennek eredményeként született meg a 

vallás- és közoktatásügyi miniszter 1919. évi 200,883 B. I. számú rendelete a középiskola 

reformjának előkészítése tárgyában, ami egy felhívás keretében már teret adott a 

tantestületek, tankerületi főigazgatók és az érintett egyházi főhatóságok 

véleménynyilvánításának is. 

A jogszabály bemutatása – a két világháború közötti írások (például Kornis, 1928) mellett 

– megtalálható a szocializmus neveléstörténeti munkáiban, így Jóború (1963, 1972) a 

Horthy-korszak közoktatás-politikáját érintő köteteiben, vagy Heksch (1969) Imre 

Sándor művelődéspolitikai rendszerét elemző monográfiájában is. Az újabb keletű 

munkák között Dévényi (2015) nemzetnevelési koncepciókat vizsgáló disszertációja 

mutatja be a rendeletet. A felsorolt írásművek megvilágítják a jogszabály születésének 

körülményeit, mögöttes szándékait, a kérdőív egyes pontjait, valamint az általuk 

gerjesztett visszhangot is. 
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Az éppen csak hivatalba lépett vallás- és közoktatásügyi miniszter, Haller István – 

államtitkára, Imre Sándor hatására (vö. Dévényi, 2015) – 1919. december 5-én adta ki 

rendeletét a középiskola reformjának előkészítése tárgyában.57 A miniszter rendeletében 

hívta fel a címzett iskolákat, tankerületeket és egyházi főhatóságokat, hogy – 1920. január 

15-i határidővel, azaz a rendelet kibocsátását követő egy hónappal – adjanak választ 

nyolc, a középiskolai reform előkészítésével kapcsolatos elvi kérdésre. A határidő a 

politikai környezet és a karácsonyi-újévi szünet miatt – szerencsétlen időzítésűnek 

mondható. 

A rendelet struktúrája 

A rendelet három, római számmal tagolt részre oszlik, az első két részhez pedig melléklet 

jelleggel csatlakozik egy nyolc elemű kérdéssor. Az első rész címzettjei a katolikus, 

községi és izraelita fiú- és leányközépiskolák igazgatóságai, a másodiké a tankerületi 

főigazgatóságok, a harmadiké pedig azok az egyházi főhatóságok, amelyek hatósága alatt 

fiú- vagy lányközépiskolák vannak. 

Az első két rész tartalma lényegében megegyezik (a magyar köznevelés általános 

megújítása sürgető, ebben pedig az egyik első lépés a középiskolák hosszú ideje zajló 

ügyének rendezése), míg a harmadik részt csupán tájékoztatásul küldte meg a miniszter, 

illetve kérte az egyházi főméltóságokat, hogy egy hasonló véleménykutatást ők is 

intézzenek saját iskoláikban. Az első két esetben a különbség abban rejlik, hogy míg az 

igazgatóságoktól szakértekezletek formájában kérte a miniszter a kérdések megvitatását, 

addig a tankerületi főigazgatóságoktól az iskolalátogatási tapasztalatok alapján várta 

véleményük megformálását.  

A rendelet kérdései 

A rendelet összesen nyolc (hét zárt és egy nyílt) kérdést tartalmazott (teljes szövegét lásd 

a Függelékben). Ezek tartalmát több módon is lehet csoportosítani vagy összegezni: 

Dévényi (2015. 134. o.) szerint valamennyi kérdés azonos elvi álláspontot sugalmaz, 

miszerint „a középiskola alsó négy osztályában nincs értelme a differenciálásnak”. Egy 

                                                 
57 Maga a rendelet 1919. december 5-i keltezésű, vagyis a Huszár-kormány fennállásának 12. napján adták 

ki. Ez a „gyorsaság” már önmagában sejtetni engedi, hogy a reformkezdeményezés kialakítása már 

korábban megindult. Ezt az elképzelést erősíti, hogy Haller valódi „homo novus” volt az oktatásügy 

területén, gyakorlatilag nincs előélete ezen a téren (vö. Baján, 1922). A Huszár-kormány a Friedrich-

kormány több tagját is átvette (a Huszár-kormány miniszterei közül csak 3 tag volt, aki nem szerepelt az 

előzőben), köztük Friedrich Istvánt is. Azonban – mint az később láthatóvá válik – a kezdeményezés nem 

miniszteri, hanem államtitkári szinten indult meg. 
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másik lehetőség a rendelet szövegének az egységesség-differenciálás és a szelektivitás-

komprehenzivitás dimenziókban való vizsgálata.  

A válaszadók köre 

Bár a kérdés több neveléstörténeti munkában is megjelenik, a minisztériumba beérkező 

válaszlevelek elemzését tartalmazó szakirodalmi tételt azonban eddig nem sikerült 

fellelnem.58 E válaszreakciók elemzésére két út nyílik: az egyik az anyag makroszintű, 

áttekintő jellegű elemzése.59 A másik lehetséges – jelen esetben is alkalmazott – irányt a 

mikro szintű, egy-egy szempont mentén történő mélyelemzés jelenti. 

A beküldött válaszlevelek keltezésük, terjedelmük, kidolgozottságuk, valamint a reform 

szükséges irányvonalairól alkotott elképzelésük szerint egyaránt tág halmazokat 

alkotnak. A válaszadók köréből a polgári iskolai érdekképviseletet választottam ki, 

ugyanis Imre és Kornis ellentéte, valamint a középiskolák és a velük egyenlő jogosításra 

törekvő polgári iskolák küzdelme a „fekete doboz” időszakának egyik legnagyobb 

befolyásoló inputjának tekinthető. A beérkező levelek ezen szegmense azért is különösen 

érdekes, mert a két válaszadó polgári iskolai szervezet, a Magyar Tanítók és Tanárok 

Országos Szövetsége (MTTNSZ) Polgári Iskolai Csoportja, valamint a Országos Polgári 

Iskolai Egyesület (OPIE) nem jelent meg címzettként a rendeletben, a felhívás más úton 

jutott el hozzájuk. Az OPIE saját folyóiratában, Matzkó Gyula jegyző jelentésében60 

explicit módon megjelenik, hogy 1920. február 12-én egy leirat érkezett a 

minisztériumból, ami 1920. február 28-i határidővel várta az egyesülettől a válaszadást. 

Szintén ebben a dokumentum derül fény arra is, hogy a másik válaszadó szervezetet, az 

MTTNSZ Polgári Iskolai Csoportját pedig az OPIE kereste meg a reformmunkálatokban 

való részvételre.61 

A kérdésekkel ellentétben a válaszok összehangolása nem jelentett problémát, mivel az 

OPIE az első hét kérdésre „egyhangúlag «nem»-mel” felelt (kivéve a harmadik kérdést, 

                                                 
58 Az ezen a téren mutatkozó hiány egyik oka (a vonatkozó levéltári anyag fellelhetősége mellett, lásd a 

Források című fejezetet) vélhetően az, hogy a kezdeményezés – részben az 1920-as évek gazdasági-

társadalmi helyzete, részben a minisztériumon belüli erőviszonyok változása miatt – kialakítatlanul maradt, 

így a levelek lényegében nem hasznosultak. 
59 Erre az MTA Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottság és a PTE BTK „Oktatás és Társadalom” 

Neveléstudományi Doktori Iskola közös szervezésében megvalósuló 2015. október 8–9-i konferencián 

elhangzott előadásban tettem kísérletet (Szabó Z. A., 2015e). Ennek írásos változatát, azaz a források 

áttekintő jellegű elemzését – a Ráday Levéltárban őrzött kapcsolódó iratanyag feldolgozásával együtt – egy 

későbbi írásomban szeretném ismertetni. 
60 A reformbizottság munkája. Polgári Iskolai Közlöny, 1920. 3–4. 18–23. 
61  Természetesen az említetteken kívül léteztek egyéb releváns szakmai-érdekvédelmi szervezetek –

általános jellemzésükre az alábbi alfejezetben térek ki röviden – azonban ezek véleményére vonatkozóan 

nem leltem fel információt sem az idézett állagban, sem egyéb forrásból. 
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amelyre nem kívánt választ adni), és a nyolcadik ponthoz kapcsolódóan fejtette ki 

javaslatát, míg a MTTNSZ az első hét kérdéshez fűzött válaszokat, a nyolcadik 

megtárgyalásához pedig haladékot kért. 

A polgári iskolai érdekképviselet reakciója 

A polgári iskola érdekképviselete – az MTTNSZ és az OPIE helyzete 

A kiegyezést követő évtizedek intenzív szakaszt jelentettek – a szakmai-tudományos 

háttér mellett szociális segélyeket, támogatásokat, szálláshelyet, étkeztetést, szabadidős 

tevékenységet stb. biztosító – pedagógiai szakmai és érdekképviseleti szervezetek 

formálódása szempontjából (Kelemen, 2004, 2007). Ezek az egyesületek (illetve 

szakterületi csoportjaik, vagy éppen a belőlük formálódó szövetségek) gyakran 

iskolafajtánként is elkülönültek. A polgári iskola századfordulón való növekedése és 

népszerűsége (lásd Nóbik, 2010; Simon, 1979) az ehhez a típushoz kötődő egyesülések 

megjelenését is indokolttá tette. 

Arra a kérdésre, hogy milyen pozíciót foglalt el a húszas évek elején a két társulás a 

pedagógiai szervezetek sorában, eltérő forrásokból lehet választ adni. Egy vidéki folyóirat 

1920-as híradása szerint – amely a szövetség nagygyűléséről számolt be – a szervezet 

ülésén maga Haller István kultuszminiszter és egyéb vezető politikusok is részt vettek.62 

Ezt a fontosságot erősítheti meg Klebelsberg Kuno későbbi véleménye, aki jelentős 

befolyással bíró szervezetnek ítéli azt meg 1922-ben, Bethlen Istvánnak írt titkos 

leveleiben. 63  Ezekben arra kéri a miniszterelnököt, hogy számára nyilvánosan nem 

elszámolandó összeget biztosítson, hogy a tanítói szervezeteket – segélyezés útján – 

befolyásolni tudja. Ezt azzal indokolja, hogy „Az ország közvéleményének irányításában 

igen nagy, mondhatni döntő befolyása van a hazai tanítóságnak, és ezért ezeknek 

megszerzése, szervezeteik irányítása nagy jelentőséggel bír.” A Klebelsberg által itt 

megjelölt szervezetek sorában – a Magyarországi Tanítói Szervezetek Országos 

Szövetsége, valamint a Keresztény Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége mellett – az 

MTTNSZ is megjelent. 

                                                 
62 Tanítók az integritásért. Esztergom és Vidéke, 1920. 45. sz. 1. 
63  Klebelsberg Kuno gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter levele Bethlen István grófhoz a tanítók 

szervezeteinek a kormány befolyása alá vonásáról. In: Bethlen István titkos iratai (1972, összeáll. Szinai 

Miklós és Szűcs László). Kossuth Kiadó, Budapest. 112–113.; Bethlen István grófnak a tanítói szervezetek 

befolyásolása tárgyában Klebelsberg Kuno gróf vallás- és közoktatásügyi miniszterhez írt válaszlevele. In: 

uo. 113.; Klebelsberg Kuno gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter levele Bethlen István grófhoz a tanítói 

szervezetek befolyásolására kért kölcsön ügyében. In: uo. 115. 
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Az Országos Polgári Iskolai Egyesület (OPIE) két szembenálló tábor, a Polgári Iskolai 

Tanárok Országos Egyesülete, valamint a Felső Nép- és Polgári Iskolai Egyesület 

fúziójával jött létre 1896-ban.64 1897 januárjától kezdve az egyesület Polgári Iskolai 

Közlöny (1909-től Polgáriskolai Közlöny, 1924-től Polgári Iskolai Tanáregyesületi 

Közlöny) címmel jelentette meg lapját (Nóbik, 2010; Simon, 1979). Az OPIE szoros 

kapcsolatot ápolt a polgári iskolai tanítóképzőt magába foglaló Pedagógiummal (vö. 

Tóth, 1998), amit az is tükröz, hogy Imre Sándor mindkettőnek – egyes időszakokban 

párhuzamosan is – vezetője volt.65 Imre 1918 novemberében lett helyettes államtitkár, ezt 

követően mindkét korábbi tisztségéről rövid időn belül lemondott (Deák, 1938; Kiss és 

Vajda, 2010).66 A Tanácsköztársaság bukását követően 1919. augusztus 7-től a VKM 

ideiglenesen megbízott vezetője, majd augusztus 16-tól adminisztratív államtitkára lett, 

kapcsolata azonban nem szakad meg az egyesülettel (Deák, 1938). 

Az MTTNSZ Polgári Iskolai Csoport válasza 

A szövetség illetékes csoportjának válaszát Madarász László elnök és Noszlopy Aba 

Tihamér főtitkár jegyezte.67 Véleményük szerint, ha a két feladatot, vagyis a tudományos 

(elméleti) tanulmányokat és gyakorlati életet mereven szétválasztva kezelik, akkor azt 

csak két külön iskolatípusban lehet megvalósítani. A már két meglévő fiúközépiskola-

típust, a gimnáziumot és a reáliskolát értékelve utóbbit a gyakorlati szempontokat nézve 

egyértelműen előnyösebbnek látják, azonban egyéb vonatkozásokban (például jellem, 

„tudományainkhoz való ragaszkodás” stb.) nem fedeznek fel érdemi különbséget. 

A pályaválasztással kapcsolatban kifejtik abbéli véleményüket, hogy a humán gimnázium 

túl korán készteti választásra a szülőt és a gyermeket. Ezért helytelennek és 

szükségtelennek vélik a szétválasztás gyakorlatát. Megítélésük szerint pont ebben a 

korban, az egységes középfokú oktatásban „szabad, lehet és kell” egységes tananyagot és 

                                                 
64 A korábbi ellentét alapját az jelentette, hogy míg előbbi a polgári iskolát középiskolának, addig utóbbi, 

Gyertyánffy István nevével fémjelzett egyesület népoktatási intézetnek tekintette. Működésének alapelveire 

vonatkozóan lásd Az „Országos Polgári Iskolai Egyesület” alapszabályai. Polgári Iskolai Közlöny, 1897. 

10. sz. 523–530. 
65 A pontos kronológiára vonatkozóan lásd Deák (1938), Kiss és Vajda (2010), valamint Simon (1979) 

munkáit. 
66 Lásd még Imre keltezés nélküli lemondó levelét (Polgári Iskolai Közlöny, 1918. 19–20. sz. 329.) Földes 

Gábor alelnökhöz, valamint Földes válaszát (Polgári Iskolai Közlöny, 1918. 19–20. sz. 329.). Levelében 

Imre azt is „bevallja”, hogy véleménye szerint a Pedagógiumban folytatott tanári működése miatt 

választották az OPIE alelnökévé, majd ismételten elnökévé. 
67 A Magyar Tanítók és Tanárok Nemzeti Szövetsége (Polgári Iskolai Csoport) emlékirata a középiskola 

reformjának előkészítése tárgyában. Budapest, 1920. március 10. MNL K 503. 62. csomó, 36. tétel. 

Országos Szakoktatási Tanács. 
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világnézetet biztosítani. Ez alapján a tananyag és az „erkölcsi világnézet” egyben 

„társadalmi összérdek” is.  

Madarász és Noszlopy egyenesen orvosi vonatkozásokat pendítettek meg 

válaszlevelükben, a kurrens nemzedéket „testileg-lelkileg elmaradt”-nak, sőt 

„degenerált”- nak titulálták (!), ezek alapján pedig úgy vélik, ki kell tolni a tudományos 

pályára való felkészítés életkorát. A nem feltétlenül tudományos pályára készülő 

diákoknak pedig nem lehet a gimnázium az általános (értsd: általános jellegű, közkeletű) 

iskolája, hiszen az abba való „beiratkozás már majdnem elígérkezés a tudományos 

pályára”. Emellett a különböző fejlettségű tanulók nyolc éven át együtt tartását is 

indokolatlannak tartják. 

Az OPIE válasza 

Az OPIE válaszát Lucza János helyettes főtitkár, Végh Mihály 68  helyettes elnök 

(ügyvezető alelnök) és Volenszky Gyula előadó jegyezte. Az Indokolás című részben 

hangsúlyozták: „Tartózkodtunk attól, hogy közoktatásunk jelenlegi intézményeit 

felforgassuk.” Korábban született, már paragrafusokra tagolódó javaslatuk (amely nem 

csak a középiskolákat, de a teljes oktatási rendszert taglalja) a polgári iskolákat a 

(leány)gimnáziummal és reáliskolával párhuzamosan haladó, azokkal azonos struktúrájú 

és egyenlő jogosítványokat biztosító középiskolaként definiálja.69 

Az egyesület javaslata egységes alsó tagozatú (gyakorlati irányultságú) középiskolát 

vizionál, felső tagozata pedig magasabb általános műveltséggel és szakismerettel kívánja 

ellátni diákjait. Az alsó tagozat elvégzését követően a diák döntése volna a továbbhaladás 

iránya. Terveik szerint a „felső népiskolák négy év alatt átalakulnak polgáriskolákká, 

vagy megszűnnek”. 

Végh Mihály különvéleménye emellett egy részben egymást követő fokozatokra épülő, 

öt szintű rendszert vizionál: (a) 3 plusz 4 évfolyamos népiskola (b) 5 vagy 6 évfolyamos 

nemzeti iskola (c) 3 vagy 4 évfolyamos reálgimnázium, illetve szakiskolák, tanfolyamok 

(d) főiskolák (akadémiák) (e) egyetemek. 

                                                 
68 Végh Mihály a válasz felterjesztését követően bejelentette lemondását azzal az indokolással, hogy a 

testület „meggyőződésével össze nem egyeztethető állást foglalt el.”  (A reformbizottság munkája. Polgári 

Iskolai Közlöny, 1920. 3–4. 18–23.) 
69 Ebben az „alapító” Csengery Antal elképzelésére hivatkoznak. 
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Kornis Gyula reakciója 

Kornis iskolapolitikai elképzelései 

Kornis (1928) munkájának Iskolarendszerünk reformja (1919) című írása tekinthető a 

rendeletre adott egyik első (ha nem is hivatalos) válasznak. Kétségtelen, hogy a munkát 

Kornis valamikor az 1919. december 5. és 1919. december 31. közötti időszakban, vagyis 

alig néhány hónappal a Tanácsköztársaság bukását követően írhatta.70 Leszögezi, hogy 

az olyan instabil korszakok, mint az első világháború utáni hónapok – s főképpen az 

1918/1919-es forradalmakat követő periódus – nem alkalmasak az iskolareformok 

megalkotására és megvalósítására (Kornis, 1928). Mégis úgy véli, a kedvezőtlen időzítés 

ellenére szükség van a reformra. Ennek oka az oktatásügy elavultsága és elmaradottsága, 

aminek megreformálására „a nemzet hirtelen és szomorúan megváltozott helyzete sürgető 

jelleget kölcsönöz.” (Kornis, 1928. 64. o.). 

Kornis (1928) ebben az írásban először kultúrpolitikai elveit, társadalmi rétegekhez 

kapcsolódó művelődéspolitikai koncepcióját fejti ki, ezt követően válaszol a miniszteri 

rendelet egyes kérdéseire. Munkájában megkülönbözteti az alsó, középső és felső 

társadalmi réteget, amelyekhez aztán hozzárendeli az egyes iskolatípusokat is (Kornis, 

1928, összevontan lásd a 11. sz. ábrán).71 

  

                                                 
70 A dokumentumban ugyanis már hivatkozik az 1919. december 5-i rendeletre, viszont a címben is szereplő 

keltezés arra utal, hogy még abban az évben elkészítette válaszként is értelmezhető írását. 
71 Ez a típusú, szorosan a társadalmi rétegekhez kapcsolódó felfogás Kornis Gyula művelődéspolitikai 

koncepciójának egyik leggyakrabban kritizált eleme. Ezért – talán előrelátólag – igyekezett oldani ezt a 

típusú erős elhatárolást: „Amikor itt a nemzeti munkásközösséget három rétegre bontottuk, magától 

értetődő, hogy itt nem egymással szemben mereven elzárt kasztokról vagy osztályokról van szó, hanem 

eleven típusokról, melyek között a társadalmi kapillaritásnál fogva folytonos átmenetek vannak.” (Kornis, 

1928. 66. o.) Kornis (1928. 66. o.) a kritikákat (antidemokratikus jelleg, nem egységes művelődési anyag) 

is felhozza ebben a munkában, és előbbi kapcsán úgy véli, hogy a „demokrácia absztrakt elvének, puszta 

jelszavának túlzásával állunk szemben”, de hangsúlyosabbnak, értékesebbnek véli azt a hasznot, ami a 

társadalmi természetes rétegződést követő iskolarendszer jelent. Az utóbbival szemben a rendelet 6. és 7. 

pontjaira adott válaszként vitatkozik, ezeket a későbbiekben részletezem. 
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Iskolaév/réteg Alsó népréteg Középső népréteg Felső népréteg 

16 

 

 

Felsőfokú szakiskolák 

(egyetem, műegyetem 

stb.) 

15 

14 

13 

12 Középfokú 

szakiskolák 

(mezőgazdasági, 

ipari, kereskedelmi, 

tanítóképző) Gimnázium Reáliskola 

11 

10 
Ismétlőiskola, alsó fokú 

szakiskolák (iparos és 

kereskedő 

tanonciskolák) 

9 

8 

Polgári iskola 
7 

6 
 

5 

4 

Elemi népiskola 
3 

2 

1 

11. sz. ábra: Kornis Gyula társadalmi rétegekhez rendelt iskolarendszere. Forrás: saját 

szerkesztés Kornis (1928) ábrája alapján 

Az alsó néprétegbe Kornis (1928) a napszámosokat, gyári munkásokat, kézműveseket, 

földműveseket, szolgákat stb., vagyis jellemzően a fizikai munkát végzőket sorolja. 

Számukra elsősorban egy bizonyos alapműveltség megszerzését látja szükségesnek, 

aminek forrása a hatosztályos népiskola, valamint az azt követő ismétlőiskolák, 

tanonciskolák és az alsó fokú szakiskolák (Kornis, 1928). 

A középső rétegbe Kornis (1928) a kisbirtokos gazdákat, az iparosokat, a kerekedőket, a 

vasúti, postai és távirdai tisztek egy részét, a közigazgatási hivatalok segéd- és 

kezelőtisztjeit, a néptanítókat stb. sorolja: számukra már a négyosztályú polgári iskola, 

valamint az erre épülő középfokú mezőgazdasági, ipar- és kereskedelmi iskola nyújt 

lehetőséget.72 

A felső réteg a tudósok, művészek, tanárok, főhivatalnokok, nagybirtokosok, 

nagyiparosok, nagykereskedők stb. rétege, a „nemzeti organizmus agyveleje” (Kornis, 

1928. 65. o.). Mivel ennek a rétegnek kell a legtöbb kulturális elemet elsajátítania, így 

                                                 
72 Amint arra Kornis (1928. 65. o.) is felhívja a figyelmet, ezek előtagja eddig (középszintű jellegük 

ellenére) a „felső”. 
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Kornis (1928) a nyolc évfolyamos hosszot látja indokoltnak. Azonban az ismeretanyag 

felhalmozódása miatt a humanisztikus és a realisztikus műveltség elsajátítását együttesen 

nem látja lehetségesnek, ami törvényszerűen a középiskola-típusok differenciálódásához 

vezet: ez lesz a gimnázium és a reáliskola (Kornis, 1928). Sőt, Kornis erre a humán 

gimnáziumra javasolja a reálgimnázium jelző alkalmazását, mivel az 1890. évi 30. 

törvénycikk óta (lásd az Elméleti és történeti háttér című fejezetet) az már kitört szigorúan 

humanisztikus kereteiből (Kornis, 1928). Ez alapján egyértelműen kijelenthető, hogy 

1919 végén Kornis nem állítja, hogy ez a két típus ne tudná kielégíteni a középiskolai 

szintet. 

A Haller-féle rendelet pontjaira adott válaszok 

Összességében elmondható, hogy Kornis (1928) valamennyi kérdést – annak módszertani 

értelmében – kritizálja, azaz azok vagy rosszul van feltéve, vagy rossz prekoncepcióból 

indulnak ki. A hét kérdést úgy teszi elemzés tárgyává, hogy a 6. és 7. leirati pontot külön, 

a művelődés egységét érő kritikák kapcsán tárgyalja. Az egységes középiskolát (ami a 

gimnázium, a reáliskola és a polgári iskola egységesítését jelentené) lényegében 

értelmetlennek, valódi előnnyel nem járónak tartja, a vallási-nyelvi-társadalmi 

különbségek eloszlatásánál jóval fontosabbnak ítéli az iskolatípusok differenciálását. Sőt, 

maga a „művelődés haladása” (67. o.) is abban áll, hogy a tudomány, a tudáshalmaz 

differenciálódik. A kultúra egységét mesterséges eszménynek tartja, aminek teljes 

befogadására az emberi lélek nem képes. Egyben a középiskolák alsó tagozatának 

egységesítésében színvonalcsökkenést látna: a polgári iskolához igazodna a humán 

gimnázium és a reáliskola. Emellett szervezési gondokkal is járna az összeolvadás 

(különböző tanári minősítések, végzettségek). Sőt expressis verbis: „Az említett 

egységesítés középiskoláink balkanizálását jelentené.” [kiemelés az eredetiben] (69. o.) 

A különböző életkorú és fejlettségű gyermekek 8 éven át együtt tartását nem látja 

problémásnak, mivel a gyerekek a hasonló korúakkal (azaz kortársakkal) barátkoznak, 

építenek kapcsolatokat.  

Ezt követően mutatja be az 1., 2., 3., 4. és 5. pontokat, amelyeket hasonló gyökerűnek, 

egymással összefüggő problémának lát (Kornis, 1928). Továbbra is érvényesíti a fentebbi 

gondolatmenetét, így véleménye szerint más szükséglete van a különböző rétegnek, és 

ennek „már a népiskolát követő fokon érvényesülnie kell” (70. o.). A gimnáziumot nem 

tartja általános (értsd: szélesebb népréteget általánosan képző) iskolának, reáliskolával 

való kimeneti összemérését úgyszintén nem tartja értelmesnek, bár a gimnázium logikai 
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képzőerejét erősebbnek tartja. A 10 éves kori pályaválasztást – és elkülönítést – sem látja 

problémának, mivel jóval átjárhatóbbnak tartja a korabeli iskolarendszert, mint amit a 

rendelet kérdései sugalmaznak. 

Összességében Kornis (1928) úgy véli, a miniszteri leirat már egy kész középiskolai 

reformterv, amit szándékoltan egyirányú kérdésekkel igyekeznek legitimálni. Célja a 

latinmentes gimnáziumi alsó tagozat, és annak a polgárival való egységesítése: azaz az 

alsó tagozatában egységes középiskola. Ezt azonban Kornis – bárminemű hasznossági 

elvvel szemben – sem látja előnyösnek, valamint a közvéleményen átverekedhető 

reformnak. 

Kornis konklúziója az, hogy az eddigi iskolatípusok megtartandók – csak a hiánypótló 

jellegű középfokú mezőgazdasági szakiskolát iktatná be – azonban tantervi-ideológiai 

szinten megreformálandóak. Szintén átgondolásra érdemesnek tartja az egyes 

iskolatípusok számbéli és földrajzi megoszlását, sőt Kornis valójában ezt véli az egész 

reform lényegének. A túltermelés miatt szükség van a gimnáziumok csökkentésére, de 

bizonyos vonatkozásokban a reáliskoláknál is. Mindkettőt polgári iskolává, vagy felső 

mezőgazdasági/felső ipariskolává kell szervezni. 

Összegzés 

Általánosabb vonatkozásban elmondható, hogy a válaszlevelek a polgári iskolák és 

szakmai-érdekvédelmi szervezeteik emancipációs küzdelmének egy ismételt aktusát 

jelentették, hiszen a rendelet egy újabb artikulációs lehetőséget biztosított a két egyesület 

számára. A szervezetek válasza tehát egyrészt a „lebegő státuszú” polgári iskola 

egyenjogúsítási törekvéseinek, másrészt azonban Imre Sándor személyének és 

államtitkári pozíciójának volt köszönhető (vö. Dévényi, 2015; Nagy, 2006; Nóbik, 2010). 

Az elemzett dokumentumokból jól kitapintható, hogy az OPIE a minisztérium kifejezett 

kérésére, az MTTNSZ pedig az OPIE megkeresése után fogalmazta meg véleményét a 

középiskolai reform előkészítésével kapcsolatban. Azonban amíg az OPIE döntéshozatali 

mechanizmusa részletesen dokumentált,73 arra vonatkozóan nem találtam információt, 

hogy az MTTNSZ Polgári Iskolai Csoport milyen folyamat révén hozta meg elvi 

döntéseit. 

Terjedelmét tekintve mindkét levél szűkszavú, jellemzően „rövidre záró” válaszokat ad 

az első hét kérdés kapcsán. Ezekből jól kivehető, hogy a szervezetek az egységes 

középiskola mellett foglaltak állást, egyben a praktikum szempontjának fontosságát 

                                                 
73 A reformbizottság munkája. Polgári Iskolai Közlöny, 1920. 3–4. 18–23. 
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hirdették. Összefoglalóan elmondható, hogy – ha különböző módon is, de – mindkét 

szervezet javaslata Imre Sándor elvi álláspontját tükrözi. 

Dévényi (2015) disszertációjának megállapításaival azonos véleményre jutottam abban 

kérdésben, hogy a rendelet kérdései és felvezető mondatai meglehetősen sugalmazóak, a 

lehetséges válaszok irányát pedig „kötött pályára” irányítják. A két szervezet között a 

különbség abban áll, hogy míg az MTTNSZ ténylegesen válaszolt a feltett kérdésekre, 

addig az OPIE nem érezte szükséget a bővebb kifejtésnek, és a „költői kérdéseket” 

megkerülve egy korábbi álláspontját tartalmazó dokumentumot nyújtott be. 

A két szervezet által megküldött javaslatok azonban nem realizálódhattak. Ennek oka, 

hogy amennyire Imre személyéhez kötődött a koncepció kidolgozása és képviselete, 

annyira függött tőle megvalósulása is. Kényszerszabadságával (1922) és elbocsátásával 

(1924) – bővebben lásd Heksch (1969) – a polgári iskola azon törekvése, hogy 

középiskolává váljon, sosem valósult meg. Így néhány évvel később az intézménytípus 

érdekképviselete csak részleges sikerként könyvelhette el, hogy az 1927. évi 12. 

törvénycikk középfokúvá minősítette a polgári iskolákat. 

Lényegében ennek másik pólusa Kornis (1928) álláspontja, aki a konzervatív szándékot, 

így az egységes középiskolával szemben az eddigi középiskola típusok megőrzését 

kívánja. Azonban elismeri, hogy a középiskolák számát és földrajzi megoszlását 

korrigálni kell, valamint tantervi revízióra is szükség van. 

A „fekete doboz” időszaka (1921–1924)  

Oktatáspolitikai környezet és napirendre kerülés 

A Minisztertanács üléseinek napirendi pontjai 

Annak megválaszolására, hogy az 1921 és 1924 közötti időszakban milyen, a 

középiskolák reformálásának kérdésével párhuzamos ügyek jelennek meg, véleményem 

szerint a minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi pontjai nyújtják a legjobb 

összefoglalást. A középiskolai témák között leginkább a gazdasági-költségvetési ügyek 

jelennek meg: az 1922. szeptember 22-i minisztertanácsi ülés 39. pontjában Klebelsberg 

(aki azon az ülésen egyébként Bethlen helyett elnököl) a középiskolák tatarozási 

költségeiről számol be. Elmondása szerint a legalapvetőbb költségekre sincs elég fedezet 

(az anyagárak és a munkabérek növekedése miatt), ezért előterjesztésében 16 millió 

korona póthitel engedélyezését kéri a minisztertanácstól: ezt a pénzügyminiszter előzetes 



 

 

79 

hozzájárulását követően a tanács is támogatta.74 Az 1922. november 24-i ülésen szintén 

gazdasági problémák jelentkeznek: ekkor Klebelsberg – immáron „csak” VKM 

miniszteri minőségében – ugyanúgy póthitel engedélyezését kéri állami középiskolák és 

internátusok részére. A miniszter újra a folyamatosan emelkedő anyagárakra és 

munkabérre hivatkozik, majd a pénzügyminiszter előzetes véleményére hivatkozva 

sorolja fel tételesen a szükséges póthitel keretmódosítási, illetve infrastrukturális 

fejlesztési igényeit. Egy évvel később, 1923. december 7-én Klebelsberg – a fentiekhez 

hasonlóan – póthitel engedélyezését kérte az állami középiskolák és középiskolai 

internátusok költségeire. 

A Minisztertanács 1922. december 14-i ülésének napirendi tárgya szintén póthitel 

engedélyezése a középiskolai tanárképzők működési költségeire, valamint rendkívüli 

hitel engedélyezése internátus létesítésére Berlinben a középiskolai némettanárok 

továbbképzése céljából. A 1923. január 5-i ülésen a jogakadémiák működésének 

beszüntetése és középiskolai internátusokká szervezése volt terítéken. Ezen Klebelsberg 

arra való utalással, hogy négy egyeteme van Magyarországnak, nem tartja szükségesnek 

jogakadémiák fenntartását. Ebben a kérdésben már előzetes tárgyalásokat is folytatott, 

véleménye szerint a protestáns fenntartású jogakadémiák is „bele mennének” (sic!) ezek 

beszüntetésére, ha az egy katolikus jogakadémia is megszűnne. Álláspontja szerint ezek 

a jogakadémiák csak tengődnek, így jobb lenne őket középiskolai internátusokká 

alakítani, amely bejelentését a Minisztertanács helyeslőleg tudomásul vette.75 

A parlamenti vita párhuzamos témái 

Már a parlamenti vita időszakában más ügyek is beszivárognak a diskurzusba: ezek közül 

a földreform, a választójog, a numerus clausus és a korona értékválsága emelendő ki, mint 

a diskurzusteret érdemben befolyásoló mellékszál. A parlamenti vita második 

szakaszában párhuzamos ügyként jelenik meg továbbá Vass József, a középiskolai 

reformot kezdeményező vallás- és közoktatásügyi, ekkora azonban már népjóléti 

miniszter rendelete is (NN, 1922–266–268). 

                                                 
74 URL: [https://www.eleveltar.hu/kereso-

portlet/displayimagepopup?type=deliverableunit&id=235d402c-b395-4d7a-94f1-32178193d42f] Letöltés 

időpontja: 2013.02.11. 14:53 
75 [URL: https://www.eleveltar.hu/web/guest/bongeszo?ref=TypeDeliverableUnit_c3fd8d92-0009-473a-

8c10-b06c5d30265a&tenant=MNL&parenthierarchy=c3fd8d92-0009-473a-8c10-

b06c5d30265a%2031cfcf36-433e-47d4-9023-

7c8088a3d8ae%20MNL_14678%20MNL_733343%20MNL_733342%20MNL_733328%20MNL_1466

0%20MNL_49%20MNL_1] Letöltés időpontja: 2013.02.11. 16:33 

https://www.eleveltar.hu/kereso-portlet/displayimagepopup?type=deliverableunit&id=235d402c-b395-4d7a-94f1-32178193d42f
https://www.eleveltar.hu/kereso-portlet/displayimagepopup?type=deliverableunit&id=235d402c-b395-4d7a-94f1-32178193d42f
https://www.eleveltar.hu/web/guest/bongeszo?ref=TypeDeliverableUnit_c3fd8d92-0009-473a-8c10-b06c5d30265a&tenant=MNL&parenthierarchy=c3fd8d92-0009-473a-8c10-b06c5d30265a%2031cfcf36-433e-47d4-9023-7c8088a3d8ae%20MNL_14678%20MNL_733343%20MNL_733342%20MNL_733328%20MNL_14660%20MNL_49%20MNL_1
https://www.eleveltar.hu/web/guest/bongeszo?ref=TypeDeliverableUnit_c3fd8d92-0009-473a-8c10-b06c5d30265a&tenant=MNL&parenthierarchy=c3fd8d92-0009-473a-8c10-b06c5d30265a%2031cfcf36-433e-47d4-9023-7c8088a3d8ae%20MNL_14678%20MNL_733343%20MNL_733342%20MNL_733328%20MNL_14660%20MNL_49%20MNL_1
https://www.eleveltar.hu/web/guest/bongeszo?ref=TypeDeliverableUnit_c3fd8d92-0009-473a-8c10-b06c5d30265a&tenant=MNL&parenthierarchy=c3fd8d92-0009-473a-8c10-b06c5d30265a%2031cfcf36-433e-47d4-9023-7c8088a3d8ae%20MNL_14678%20MNL_733343%20MNL_733342%20MNL_733328%20MNL_14660%20MNL_49%20MNL_1
https://www.eleveltar.hu/web/guest/bongeszo?ref=TypeDeliverableUnit_c3fd8d92-0009-473a-8c10-b06c5d30265a&tenant=MNL&parenthierarchy=c3fd8d92-0009-473a-8c10-b06c5d30265a%2031cfcf36-433e-47d4-9023-7c8088a3d8ae%20MNL_14678%20MNL_733343%20MNL_733342%20MNL_733328%20MNL_14660%20MNL_49%20MNL_1
https://www.eleveltar.hu/web/guest/bongeszo?ref=TypeDeliverableUnit_c3fd8d92-0009-473a-8c10-b06c5d30265a&tenant=MNL&parenthierarchy=c3fd8d92-0009-473a-8c10-b06c5d30265a%2031cfcf36-433e-47d4-9023-7c8088a3d8ae%20MNL_14678%20MNL_733343%20MNL_733342%20MNL_733328%20MNL_14660%20MNL_49%20MNL_1
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Bethleni programbeszéd 

Bethlen István 1921. április 19-én elmondott programbeszédének nyitópontjaként a 

korábbi kormány érdemeit méltatta, elsősorban az akkor még instabil jogrend 

megerősítésében végzett tevékenysége miatt. A miniszterelnök nyitóbeszédében egyben 

azt is leszögezte, hogy a Tisza István által megkezdett politika folytatása nem jelent 

lehetséges alternatívát. Véleménye szerint bár új politikát kell keresnie az országnak, 

azonban az nem szakíthat a régi (nemzeti) hagyományokkal. Bethlen beszédének későbbi 

szakaszában Magyarország romlásának különböző történelmi, lélektani, gazdasági, 

társadalmi stb. faktorait elemzi, melyek azokra a közjogi harcokra vezettek, amelyek 

révén Magyarország ki tudta vívni szuverenitását.  

Beszédének elején négy – egymással szorosan összefüggő – fő feladatot jelöl meg: 

először a destruktív eszmeáramlatok (itt egyedüli példaként a bolsevizmust említi meg) 

hatását, a társadalom – elsősorban gazdaság révén való – gyógyítását (azaz a középosztály 

restaurációját), a céltudatos kultúrpolitikát, amely a konszolidáció előfeltétele, és végül a 

nemzeti külpolitika szélesebb körű kiépítését. 

Az expozé fentebbi vázlatos bemutatásából jól látszik tehát, hogy – amint arra Jóború 

(1963) is rámutat – a miniszterelnöki programbeszéd a négy fő feladat között jelölte meg 

a kultúrpolitika kérdését. A négy célkitűzést Bethlen ezt követően bővebben is ismerteti, 

a kultúrpolitikával kapcsolatban az alábbiakat fogalmazza meg: elsőként a fiatalokban az 

önállóságot, az aktivitás és a szilárd jellemet szeretné kiépíteni. Beszédének ezt követő 

részében egyszerre jelenik meg a praktikum és a morál, azaz a gazdasági élettel való 

törődés és a keresztény erkölcsi alapelvek együttes alkalmazása. Ezután a kultúrpolitikát 

összekapcsolja a második ponttal, azaz a középosztály restaurációjával: véleménye 

szerint ebben az érdekelt minisztériumok között is együttműködésre van szükség. A vidék 

kulturális gondozása mellett az alsó fokú oktatás esetében az első világháború 

következménye révén kialakuló problémák orvoslását látja fontosnak. 

Ezenkívül – lényegében fő, és leginkább kézzelfogható vállalásként – „egy köznevelési 

törvényjavaslatot” szeretne előkészíteni, aminek révén „egész nevelési és közművelődési 

politikánk egységes törvényben nyer majd kifejezést.” (NN, 1920–175. 192. o.). Ezt a 

gondolatot már ekkor támadták bal és jobb oldalról egyaránt származó vélemények, 

egyrészt a szakoktatás mellőzése miatt (következő mondataiban – talán a közbekiabálás 

hatására is – Bethlen visszatér a szakoktatás kérdésére, és jelzi, hogy a művészi oktatással 

együtt ennek is azonnali reformját kezdeményezi), valamint Huber János – nezsideri 

képviselő, a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának tagja (Vidor, 1921) – részéről a 
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katolikus autonómia kérdése miatt. Mint az a következő fejezetből láthatóvá válik, ez 

utóbbi a középiskolai reformnak is az egyik leginkább vitatott pontját fogja képezni. 

A rendelettől a törvényjavaslatig 

Vass József rendelete 

Amennyiben valódi szándékot tükrözött, az oktatásügy egységes törvényének gondolata 

alig néhány hónapot élt meg: már az első fennmaradt irat is szegmentált szabályozásban 

gondolkodott. A háromosztatú fiúközépiskola-rendszer nyitópontját Vass József vallás- 

és közoktatásügyi miniszter rendelete jelentette. 76  Az 1921. november 8-i keltezésű 

dokumentumban Vass felkérte az Országos Közoktatási Tanács (OKT) elnökségét, hogy 

a már meglévő két középiskola (gimnázium és reáliskola) mellett dolgozzák ki két új 

intézménytípus (reálgimnázium és gazdasági középiskola) tervét. 77 Rendeletében 

hangsúlyozza, hogy nem szándékozik átfogó reformkoncepciót benyújtani, csupán két új 

típus kísérleti jellegű elindításával szeretne tapasztalatokat szerezni a későbbi átfogó 

(szerves) reformhoz. A miniszter határozottan állást foglal abban a kérdésben, hogy a 

görögöt is kötelezően oktató gimnázium és a reáliskola típusát meg kell őrizni, azok 

tantervében csak kisebb módosításokat szabad alkalmazni. 

A tervek szerint a reálgimnázium – humán megfelelőjével szemben – a latint csökkentett 

óraszámban a tanítaná, a nemzeti tárgyak és egy (valószínűleg modern) idegen nyelv 

mellett a reáltárgyak kapnának nagyobb szerepet. A gazdasági főiskolákra készülőknek 

és a kisbirtokosok gyermekeinek egyaránt szánt gazdasági középiskola magját a 

természettudományok mellett a nemzeti tárgyak, egy modern idegen nyelv és a 

mennyiségtan alkotná. Vass a gazdasági középiskolába való bemenetet a középiskola 

vagy a polgári első négy osztályához (azaz az alsó középfokhoz) kötné.  

A kísérlet kivitelezésének mikéntje nem teljesen világos, hiszen a rendeletből csupán 

annyi derül ki, hogy egy fővárosi és egy nagyobb vidéki városi állami főgimnáziumot 

kívánt fokozatosan reálgimnáziummá átalakítani a miniszter. A másik típus esetében 

pedig a Dunántúl és a „Nagyalföld” (sic) egy-egy (gyárakkal, mintagazdaságokkal 

rendelkező) városát választaná ki.78 

                                                 
76 Ennek előzményeiről csupán egy kornisi utalás ad számot: „[a reformnak] a Tanácstól már részletesen 

kidolgozott megoldását a világháború elodázta, [a rendelet] újból napirendre tűzte.” (Jelentés a középiskolai 

tantervjavaslatokról, é. n., 271. o.). [közbevetések tőlem – SZ.Z.A.] 
77 Vagyis a háromosztatú (trifurkáló) fiú-középiskola rendszer kialakítási folyamatát megindító rendelet 

valójában négyosztatú (kvadrifurkáló) intézményrendszerre tett javaslatot. 
78 A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1921. évi 166,433/V. sz. rendelete a középiskolai reformról. 
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Ezek alapulvételével Vass felkérte az OKT elnökségét, hogy a két intézménytípus 

tantervét, valamint a már meglévő két középiskolafajta tantervének kisebb módosításait 

készítesse el a Tanáccsal, és azt 1922. március 15-ig terjessze fel számára. A határidőt az 

indokolja, hogy a miniszter 1922. szeptember 1-én, azaz az új tanévben már be szeretné 

indítani a két új iskolatípust. 

A rendelet az OKT tárgyalóasztalain 

Az OKT elnöksége a javaslatot Kornis Gyulának küldte meg véleményezésre, aki előadó 

tanácsosi minőségében értékelte azt (OKT jelentés…, é. n.). Kornis lényegében szembesíti 

Vasst korábbi elképzeléseivel, miszerint is a legközelebbi oktatási reformnak az oktatási 

rendszer egészére ki kell terjednie. A teljes iskolarendszer reformjának elmaradása 

mellett Kornis a középiskolák megújítási koncepcióját is hiányosnak látja. Véleménye 

szerint a kísérleti jelleg önmagában nem magyarázza az átfogó koncepció hiányát, hiszen 

csak annak birtokában lehet kidolgozni az újítási részleteit. Kornis szerint, ha a 

középiskolának három faja lesz (értsd: gimnázium, reálgimnázium és reáliskola), akkor a 

„klasszikus gimnázium” a „mai alakjában” (görög vagy görögpótlós) nem tartható fenn, 

hiszen „amorf, korcs iskolafaj” (OKT jelentés…, é. n. 242. o.), ezért vissza kell térnie a 

németekéhez hasonló alakjához. A reálgimnázium pedig megtévesztő elnevezése ellenére 

valójában a latin nyelvet és irodalmat, valamint modern nyelvet és irodalmat (és történeti 

kultúrát) tanító intézménytípus, így a reáltudományok csak a humán gimnáziummal 

azonos mértékben jelenhetnek meg (OKT jelentés…, é. n.).79 

A gazdasági középiskola esetében hangsúlyozza, hogy nem középiskoláról van szó 

(hanem a kereskedelmi és ipari iskolák analógiájára) „középfokú mezőgazdasági 

szakiskoláról” (OKT jelentés…, é. n. 246. o.). A véleményes javaslat szerint az, hogy a 

miniszteri leirat ezeknek az iskoláknak a feladatát elsősorban a „gazdasági főiskolákra 

való előkészítésben” látja, „végzetes tévedés” (OKT jelentés, é. n. 246. o.), hiszen így is 

túltermelés jellemző ebben a szektorban. 

Az elkészült véleményes jelentést még abban az évben, 1921. december 13-án tárgyalta 

meg az OKT állandó bizottsága, 80  akik egyetértettek Kornissal abban, hogy a 

középiskolák reformját nem más iskolatípusoktól elkülönülten, hanem a teljes oktatási 

rendszert átfogó megoldással kell végrehajtani (A vallás…, 1921. 1. lábjegyzet). 

                                                 
79 A reálgimnázium ezen értelmezést már egy korábbi írásában is megemlíti Kornis (1919).  
80 Ebből lehet arra következtetni, hogy a véleményes jelentés is november és december között született 

meg. 
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A fordulat 

Ezt a rendkívül határozott álláspontot azonban mind Kornis, mind az OKT hamar feladta. 

Az éles fordulat hátterét ellenben csak meglehetősen hézagosan lehet rekonstruálni. Erre 

az időszakra vonatkozóan hét – utalást tartalmazó – munkát (Jóború, 1963; Katona, 2010; 

Neveléspolitikai…, 1959; Simon, 1959; Szabolcs É. és Mann, 1997; Szabó B., 2005; T. 

Kiss, 1998) leltem fel a vonatkozó szakirodalomban. Ezek zömében a tantervi 

munkálatok volumenét hangsúlyozzák, magára a folyamatra azonban kisebb figyelem 

hárul. Annyi Kornis leírásából (Jelentés a középiskolai tantervjavaslatokról, é. n.) 

kiderül, hogy (1921 végén vagy 1922 elején) az OKT bizottságot küldött ki abból a célból, 

hogy a középiskolai reform főbb kérdéseire nézve javaslatokat fogalmazzanak meg.81 

Rövid idő elteltével tehát már kifejezetten csak a középiskolákról szóló, önálló reform 

kialakítása lett a cél. A bizottság a Vass által szabott határidő előtt néhány nappal, 1922. 

március 10-én tartott először ülést, amelyen elfogadták Kornis módosított javaslatát:82 ez 

már csak a reálgimnáziumot akarta új intézménytípusként beiktatni (Jelentés a 

középiskolai tantervjavaslatokról, é. n.). Az OKT állandó bizottsága elfogadta a döntést, 

így megindulhatott a tantervek kidolgozása (Jelentés a középiskolai tantervjavaslatokról, 

é. n.). 

A Tanács részben saját tagjaiból, részben meghívásos módszerrel tantervi 

szakbizottságokat alapított, amelyek már 1922 tavaszán megkezdték működésüket, 

emellett öt alkalommal tartottak központi reformbizottsági ülést. Ezek a bizottságok 

1922. április 13-tól 1923. június 8-ig tartották értekezleteiket, megoszlásukat és 

összetételüket lásd Neveléspolitikai dokumentumok… (1959). A tantervi munkálatokról 

szóló kornisi összefoglaló (Jelentés a középiskolai tantervjavaslatokról, é. n.) az 1924. 

évi 11. tc. 1. §-ra, valamint a 2–4. §-ra hivatkozik mint keretre, de a tantervek, mint ahogy 

fentebb is látszik, főbb vonalaikban már korábban kidolgozásra kerültek. 

Erről az időszakról a Nemzetgyűlési napló tanúsága szerint már kiszivárogtak a hírek a 

nemzetgyűlés elé, amit Fráter Pál, a Keresztény-Keresztén Kisgazda, Földmíves és 

Polgári Párt képviselője is megemlít (Baján, 1922; NN, 1922–83. 239. o.). Nehezményezi, 

hogy a középiskolai reform kérdése nem került szélesebb nyilvánosság elé. Megemlíti, 

                                                 
81 Elnöke: Pauler Ákos, előadója: Kornis Gyula. Tagok: Bozóky Endre, Fináczy Ernő és Huszti József 

(Jelentés a középiskolai tantervjavaslatokról, é. n.). Ezeket a szakbizottságokat az Állandó bizottság (tagjai: 

elnök, előadó tanácsosok, titkár, illetve az esetlegesen meghívott miniszteri tisztviselők) jelölte ki, ezekben 

zajlott az egyes kérdéseket érintő mélyebb vita (Albert, 2006).  
82 Kornis tehát – bár Vass Józsefet is megemlíti – a reálgimnázium bevezetésének (kétségtelenül átformált) 

gondolatát ezen a ponton már magához köti. 



 

 

84 

hogy a már két éve létrehozott (újjáalakított) Országos Közoktatásügyi Tanácsot nem 

hívta össze a vallás- és közoktatásügyi miniszter. A nemzetközi modellek kapcsán azt 

kéri Klebelsbergtől, hogy „ne csak német kulturára [sic] bazirozzon [sic]”, és vegye 

figyelembe az egyéb külföldi mintákat. Beszédében arról tesz említést, hogy a miniszter 

a reáliskolák és a reálgimnáziumok intézménytípusait kívánja bevezetni, Fráter a 

humanisztikus gimnáziumokról nem ejt szót. 

A második terminusát is kitöltő Vass a tantervi munkálatok megindulása után bő két 

hónnappal népjóléti és munkaügyi miniszter lett. Kornis utalást tesz arra, hogy a váltást 

követően a VKM új vezetője, Klebelsberg Kuno felszólította a tanácsot: a reform 

irányelveinek megfelelően dolgozzák ki az 1883. évi középiskolai törvényt módosító 

törvényjavaslatot. Ennek időpontja nem ismert, hiszen Kornis a „közben” kifejezést 

alkalmazza (Jelentés a középiskolai tantervjavaslatokról, é. n. 272. o.), és az sem 

egyértelmű, hogy melyik intervallumra utal a szófordulat.83 A tervezet előadója Fináczy 

Ernő lett, aki (az OKT-n keresztül) 1923 tavaszán terjesztette azt elő a VKM 

miniszterhez. Kornis leírása (Jelentés a középiskolai tantervjavaslatokról, é. n. 272. o.) 

alapján ezt Klebelsberg „némi módosítással” terjesztette be Nemzetgyűlésnek.84 

Kornis reálgimnáziumról szóló írása 

Kornis (1928) A reálgimnázium kérdése (1922) című írásában megismétli azt a korábban 

is elhangzó érvét (lásd a Haller-féle miniszteri leiratra adott válaszát), hogy a középiskola 

nem tudja a kultúra minden elemét közvetíteni, szükségszerűképpen differenciálásra van 

szükség. A különböző kulturális (műveltségi) elemeket csoportokba szedi, és ennek 

mentén igyekszik meghatározni az egyes iskolatípusok feladatát. Az ezek iránti 

fogékonyságot (lelki típust) meghatározónak véli, anélkül csak a mechanikus elsajátításra 

nyílik lehetőség. Kornis megállapítja, hogy a gimnázium ismeretanyaga a kezdetben 

lényegében humanisztikus műveltségre alapozó jellegéből a 19. század folyamán 

folyamatosan bővül, végül ellehetetlenítette annak klasszikus értelmét. 

Kornis szerint minél több iskolatípus van tehát, annál inkább tud a lelki típusához 

igazodót találni mindenki. 10 éves korban ennek diagnosztizálása azonban meglehetősen 

                                                 
83 Klebelsberg hivatali idejének kezdő dátumából kikövetkeztethető, hogy a tantervi munkálatok közbeni 

időszakot jelöli így Kornis, így a miniszteri utasítás legkorábbi lehetséges dátuma 1922. június 16-a, 

legkésőbbi pedig 1923 tavasza (vö. Jelentés a középiskolai tantervjavaslatokról, é. n.). 
84 Az eufemisztikus „némi” ellen szól, hogy a javaslat hátoldalán található dátum (1924. március 3.) alapján 

az közel egy év elteltével érkezett meg a parlamentbe. Lásd MNL K 2. 538. csomó, 106. tétel. Középiskolai 

reform 
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problematikus – azonban Kornis éppen amellett érvel, hogy ha nem válik be az egyik, 

akkor annál szélesebb palettából lehet választani. Második érvként jelöli meg a 

társadalom reális szükségleteit, még pontosabban a gyakorlati követelményeket. 

Véleménye szerint már a reáliskolát és a többi szakiskolát is ez, nem pedig a fentebbi 

lelki-típus alapú megközelítés szülte. Szintén a gyakorlati szempontok hozták létre a 

reálgimnáziumot, aminek a bevezetése mellett érvel. 

Ezt követően a porosz reálgimnáziumok történetét tekinti át. Ezt a társadalmi igények 

által létrehozott, már a 18. század végén igényt mutató, de csak a 19. század kezdetén 

kialakuló iskolatípus lényegében kompromisszumos megoldás a humán gimnázium és a 

(latinmentes) reáliskola között; az 1859. évi porosz iskolareform révén (lásd az Elméleti 

és történeti háttér című fejezetet), Kornis véleménye szerint már nincs elvi ellentét a 

humán gimnázium és a reáliskola között, ti. mindkettő célja a magasabb műveltség 

kialakítása. Poroszországnak így három középiskola-típusa lett: a humanisztikus 

gimnázium, a latint oktató reáliskola (ennek lesz később hivatalos elnevezése a 

reálgimnázium), illetve a latinmentes reáliskola. Kísérleti jelleggel azonban (például 

Stuttgartban) a görög helyett angol nyelvet tanultak, Kornis szerint Magyarországon is ez 

valósult meg a század végén.85 

A latint is oktató, ún. „elsőrendű” reáliskolák 1882-ben a reálgimnázium elnevezést 

kapták, azonban a latin képzettség hiányosnak ítélése miatt a klasszika filológiai 

képzettséget preferáló, korábban az Organizationsentwurf kidolgozásában is részt vevő 

Hermann Bonitz a latin óraszámát 44-ről 54-re emelte.86 1890-ben az első berlini tanügyi 

konferencián felmerült „felemás” jellege miatt a reálgimnázium megszűntetése, azonban 

ez a kiépült intézményi (174 iskola) és diákság (35.000 tanuló) miatt a császár támogatása 

ellenére sem valósult meg. Félmegoldásként a latin óraszámát 54-ről 43-ra, tehát a 

korábbinál is alacsonyabbra szállították vissza. 1900-ban aztán egyenjogúsították a 

középiskola-típusokat, azonban a reálgimnáziumot végzettek esetében a latin nyelv 

hiányosságai szembeötlőek voltak (Kornis az orvosi egyetemeket, valamint az azokon 

                                                 
85 Itt Kornis (1928) az 1890. évi 30. törvénycikk által bevezetett rendszerre utal. Magyarországon annyi 

különbség mutatkozik azonban, hogy az ógörög helyére nem egy modern idegen nyelv, hanem az ógörög 

irodalom és művelődéstörténet magyar nyelven, valamint mértani és szabadkéz rajz került (lásd az Elméleti 

és történeti háttér című fejezetet). 
86 Kornis (1928) ezen a ponton jegyzi meg, hogy Magyarországon még a humanisztikus gimnáziumban is 

csak 44 a latin óraszáma. 
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nyújtott „gyorstalpaló” latin képzéseket hozza példaként). Emiatt az óraszámot ismét 

növelték, 43-ról 49-re emelték fel. 

Ezt követően Kornis arról ír, hogy még az 1870-es években Altonában (város a korabeli 

Hamburg mellett), majd később 1892-ben Frankfurtban is bevezetésre került a 

reformreálgimnázium. Az intézménytípus bevezetését a korai pályaválasztás 

kényszerének elkerülése indokolta: a hároméves latinmentes alsó tagozat mind a 

reáliskolára, mind a humán gimnáziumra képesített. A két – altonai és frankfurti87 – 

rendszer közül utóbbi volt népszerűbbnek mondható: így az 1892 és 1917 között 

Poroszországban 145 iskola követte a frankfurti mintát. 

Miután Kornis (1928) áttekintette a leginkább dominánsnak tekinthető porosz mintát, a 

reálgimnázium magyarországi bevezetésének pro és contra érveit mutatja be. A 

bevezetés melletti érvek közül elsőként a latin fontosságát, a nyugati kultúrában, sőt a 

nemzeti kultúrában való szerepét emeli ki. Emellett szempontként jelenik meg, hogy az 

– lényegében minden diszciplínában – a tudományosság nyelvének alapja is. 

Ezzel szemben Kornis azzal érvel, hogy a görögnek ez a szerepe – történeti távolsága 

okán – már nincs meg. A neohumanizmus révén alakult ki az idealizáló felfogás, melynek 

nyomán megszületett a korabeli gimnázium. Kornis szerint ezzel az „egyoldalúan 

esztétizáló” törekvéssel szakítani kell. A történeti szálak azonban ettől még 

megmaradnak, azonban a görögséget Kornis szerint nem eszménynek, ha a 20. század 

elejére kialakult kultúra alapjának kell tekinteni. Mégis: időben és mélységben ennyire 

visszanyúlni Kornis szerint nem szükséges minden embernek, csupán a teológiai-

bölcsészettudományi diszciplínák egyes művelőinek (teológusoknak, filozófusoknak, 

filológusoknak és történészeknek). Ezt a célt szolgálja a humanisztikus gimnázium. A 

reáliskola és a humán gimnázium között – és itt Kornis a történeti tapasztalatokra 

hivatkozik – azonban szükségesnek látszik egy köztes típus kialakítása, ami az antik 

kultúra időben közelebbi felét (azaz a római-latin kultúrát) célozza meg. Ez 

Magyarországon az 1890. évi középiskolai törvény nyomán úgy volt megoldva, hogy a 

gimnázium az ötödik osztálytól kezdődően bifurkált, azaz bár latint mindenki tanult, volt 

egy görögös és egy görögmentes felső tagozata. Miközben ez lényegében a 

reálgimnáziumnak felel meg, Kornis mégsem látja szerencsésnek, mert megbontja a 

humán gimnázium egységét. Ezért a mai gimnáziumot „amorf, korcs iskolafaj”-nak, 

                                                 
87 Az egyik legnagyobb különbséget az jelenti, hogy az altonai rendszerű reformreáligmnáziumban már a 

3., míg a frankfurtiban csak a 6. tanévben vezetik be az angolt, mint modern idegen nyelvet. 
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„öszvérgimnázium”-nak nevezi (Kornis, 1928. 84. o.). Kornis (1928) munkájában a 

görögmentes vonalat emellett gyakran nevezi „barbár”-nak (80. o., 84. o.), ami jelen 

esetben a szó eredeti jelentésére („nem görög”) utalhat, nem pedig a diákok alacsony 

kulturális szintjére, műveletlenségére. 

Kornis véleménye szerint szükség van a reálgimnázium önálló iskolatípusra válására. 

Azonban nehéz ennek művelődési anyagát kialakítani, hiszen jóval nehezebb megtalálni 

azt a fő tengelyt, ami köré mindezt fel lehet húzni (a humán gimnázium esetében ez az 

antik kultúra, a reáliskola esetében pedig a természettudomány és a mennyiségtan).88 A 

reálgimnázium azonban köztes eset, így vegyes profilú. Kornis szerint a reálgimnázium 

is elsősorban gimnázium, így ebből a profilból érdemes kiindulni; a különbség egyik 

forrása, hogy a reálgimnázium már nem tárgyalja a görög kultúrát, a másik pedig a 

modern (lényegében a görögöt helyettesítő) idegen nyelv (francia, olasz vagy angol nyelv 

és irodalom), amelyek úgyszintén latin gyökerűek, illetve irodalmi alkotásaik is az antik 

irodalmat vették alapul. Kornis (1928) meglátásában a latin és a modern nyelvek 

kapcsolata lehet az a fő tengely, ami köré – amennyiben megfelelően van kidolgozva – a 

reálgimnázium művelődési profilja szervezhető. Tehát a „reál-” előtag félrevezető, hiszen 

az nem a humanisztikus gimnáziuménál nagyobb matematikai-természettudományi 

ismeretekre utal (így nem egy, hanem két főtengely alakulna ki), sokkal inkább az 

intézménytípus „latinos” jellegére a „görögös” gimnáziummal szemben. Emellett pedig 

a realisztikus elemek – amelyeket Kornis (1928) korántsem szeretne lebecsülni, és ennek 

írásában hangot is ad – olyan mennyiségben szerepelnének, mint a humanisztikus 

gimnáziumban. 

A magyar kultúrpolitika egyik fő feladatának az iskolatípusok számának és földrajzi 

eloszlásának újratervezését tekinti (erre már a Kultúrpolitikánk irányelvei című 

munkájában is utalt). Véleménye szerint túl sok a gimnázium, ezek helyére polgári 

iskolát, illetve középfokú mezőgazdasági szakiskolát vagy ipariskolát állítana: bár az 

állami iskolák esetében ennek megoldása könnyebb, véleménye szerint a felekezeti (ez a 

többség) iskolák esetében ez jóval nehezebb, mivel azok ragaszkodnak a gimnázium 

jelleghez. Kornis (1928) szerint erre is jó megoldás a reálgimnázium, mivel ez is történeti 

jellegű iskola. 

                                                 
88 Természetesen a humán gimnázium is közvetít természettudományos műveltségi elemeket, valamint a 

reáliskola tárgyai között is van humanisztikus jellegű – erre a nem „vegytiszta” karakterre maga Kornis 

(1928) is rámutat. 
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Kornis az iskolarendszerről és a főiskolákról szóló írása 

Valamikor ebben az időszakban születik Kornis (1928) Középiskoláink reformja és a 

főiskolák (1923) című írása.89  Kornis (1928) ennek első fejezetében kifejti, hogy az 

elméleti és gyakorlati szempontok egyre növekvő különbsége miatt már a világháborút 

megelőzően szükség volt az iskolarendszer európai szintű reformjára, így számos 

reformjavaslat született. Ezek azonban nem tudtak átütő újítást elérni, a konzervatív, 

óvatos fejlesztés valósult meg a gyökeres átalakítás helyett.  

Kornis (1928) szerint ennek a (történelmi tanulságokat is figyelembe vevő) szemléletnek 

kell érvényesülnie a magyar iskolarendszer reformjának során is. Megemlíti, hogy ezek 

„jelenleg tárgyalás alatt vannak” (Kornis, 1928. 92. o.), ezért ebben az írásban csak a 

középiskolákkal és a középfokú szakiskolák tervezett reformjával, pontosabban annak a 

főiskolák [értsd: felsőoktatási intézmények] szempontjából releváns elemeivel szeretne 

foglalkozni. 

Kornis (1928) megemlíti, hogy a főiskolák a középiskolai reformkezdeményezés hírére 

azonnal jelezték az iskolafokkal szembeni igényeiket. Véleménye szerint ebben szerepet 

játszhatott az is, hogy a világháború és a forradalmak időszakában – azaz értelemszerűen 

rosszabb körülmények között – iskolázott diákok negatív tapasztalatot hagytak a 

felsőoktatásban. A különböző szakok rendkívül szerteágazó igényei azonban – magától 

értetődően – nem sűríthetőek a középiskolák tantervébe, azt sokkal inkább a középiskolák 

céljából levezetve kell összeállítani, állapítja meg Kornis (1928). 

Ez a cél az 1883. évi 30. tc., azaz az írás időpontjában hatályban lévő középiskolai törvény 

alapján kettős: egyrészt az általános műveltséghez való juttatás, másrészt a felsőbb 

tudományos képzésre való előkészítés (Kornis, 1928). Előbbi cél két részre osztható: egy 

tartalmi és egy formai részre: előbbi, azaz minden területen járatosság eszményét nehéz 

megvalósítani a megnövekedett tudásmennyiség miatt, utóbbit azonban kitűzheti célul a 

középiskola, mivel az annak a habitusnak a kialakítását jelenti, amivel minden terület felé 

nyitottá, azt feldolgozni képes személlyé formálja az egyént; ez tehát az ismeretekkel 

szemben a módszerek preferenciáját, egyfajta fegyelmezett szellemi működést jelent 

(Kornis, 1928). 

Kornis (1928) rövid nemzetközi kitekintéssel állapítja meg, hogy Európa több országában 

differenciálódott a középiskola-struktúra, éppen az ismeretanyag szerteágazó volta miatt. 

                                                 
89 A tartalomjegyzékben az „Iskolarendszerünk reformja és a főiskolák (1923)” cím szerepel. 
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Megismétli azokat az előző alfejezetben már vázolt szempontokat és elveket, amelyek 

mentén a hármas tagozódású gimnázium-reálgimnázium-reáliskola megszülettek és 

szerveződnek a német rendszer szerint (valamint az ezt recipiáló országokban, azaz 

Csehországban, Svájc német városaiban, Horvátországban, Svédországban és 

Görögországban). 

A másik rendszer a francia, amely a differenciálást az iskolán belül – évfolyamtól függően 

– bi- (1., 2., 7. és 8. osztály), tri- (3. és 4. osztály) és kvadrifurkáció (5. és 6. osztály) révén 

valósította meg, amit Belgium és Svájc egyik francia kantonja követett, emellett külön 

megemlítendő még az angol rendszer, amely a humán középiskolák és középfokú 

szakiskolák rendszerét tartalmazza (Kornis, 1928). 

Kornis (1928) elveti az iskolán belüli elágaztatás ötletét, ami sem a főiskolák érdekét, 

sem a pedagógiai és pszichológiai szempontokat nem szolgálja, ti. megbontják az iskolák 

belső egységét; erre az 1890. évi 30. törvénycikket hozza fel példaként. A megoldást a 

már többször ismételt hármas tagozódásban látja, amelynek kapcsán leszögezi, hogy az 

„nem a német iskolaszervezet szolgai utánzása”, amit a tantervek különbözőségével 

igyekszik indokolni (Kornis, 1928. 98. o.). Azt Kornis (1928) is elismeri, hogy ez a 

változás lényegében nem jelent mást, mint a reáliskola megőrzését, valamint a 

humanisztikus gimnázium kettébontását (vö. Mészáros, 1988 az Elméleti és történeti 

háttér című fejezetben említett megállapításával). 

Ennek a problémának a második részét a felsőoktatásra való belépés jogosítvány jelenti. 

Kornis (1928) véleménye szerint éppen a fentebb vázolt formális általános műveltség a 

biztosítéka annak, hogy bármelyik középiskolából a főiskolákra és egyetemekre alkalmas 

diákok kerüljenek ki. Azokra a kritikákra válaszul, amelyek a pályaválasztás korai 

jellegét, illetve a későbbi módosítási igényeket (például a reáliskolából teológia szakra 

való jelentkezés) emelik ki, Fináczy (1919, 7. o [helyesen 6. o. – SZZA], idézi Kornis, 

1928. 100. o.) a Magyar Paedagogiában megjelent cikkét idézi, miszerint ennyire ritka, 

kivételes esetek egységes szabályozására nem nyílik lehetőség, ezért „Kissé liberálisabb 

felfogást kell tanúsítanunk s kissé jobban megbíznunk az egyéni vállalkozásban.” Az 

egységes jogosítás kapcsán a másik választ Kornis (1928) a releváns külföldi példák 

felsorolása révén adja. 

Emellett röviden kitér a tanárképzés kérdésére is, ti. mindennemű szerkezeti reformot 

csak a tanárképzés megújítása tehet teljessé, valamint hozzáteszi azt is, hogy „a 
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tanárképző-intézetek reformjára vonatkozó törvényjavaslat készen van.” (Kornis, 1928. 

101. o.). 

A másik kiegészítő fejezet a középfokú szakiskolákra vonatkozik, amelyek nem követték 

a jelentős gazdasági-társadalmi átalakulást, ezért felhívja a figyelmet arra a változásra, 

hogy a felső kereskedelmi iskola és a felső ipariskola mellé egy új intézménytípus, a felső 

mezőgazdasági iskola kerül (Kornis, 1928). Ennek célja, hogy a mezőgazdasági 

szempontból leginkább érintett városokban a diákoknak (a polgári vagy a középiskola 

alsó tagozatát követően) szakirányú ismereteket biztosítson, amit aztán birtokukon 

hasznosítani tudnak (Kornis, 1928). Ennek a tantervét Kornis beszámolója szerint az 

OKT már elkészítette, illetve a kapcsolódó törvényjavaslatok is készülőben voltak 

(Kornis, 1928). Ezeknek nem célja a felsőoktatásra való felkészítés, ti. gyakorlatias 

ismereteket, és nem a fentebb vázolt formális képzettséget nyújtják, másrészt a 

társadalompolitikai szempontból is veszélyesnek látja a „szellemi proletariátus” 

kitermelését (Kornis, 1928. 102. o.). 

A törvényjavaslat 

Amikor Klebelsberg összeállította törvényjavaslathoz mellékelt indokolását, nagyban 

épített Kornis (1928) fentebb vázolt gondolatmenetére. A miniszter a benyújtott 

dokumentumot – amely az 1883-as középiskolai törvény óta eltelt időt a folyamatos viták 

korszakaként láttatja – az 1890. évi XXX. törvénycikkel meginduló, majd a 1906-os90, 

illetve 1915-ös 91  javaslattételekkel kiegészülő folyamat egy újabb állomásaként 

aposztrofálta. Ezzel a gondolatmenettel Klebelsberg lényegében a törvény ad hoc 

jellegére utaló támadásokat igyekezett kivédeni, és a jogszabálytervezetet egyfajta 

fejlődési ív újabb elemeként tüntette fel. E folyamat szükségszerű betetőzését a trianoni 

békeszerződés nyomán kialakuló krízissel indokolta: „a nemzet hirtelen és szomorúan 

megváltozott helyzete sürgető jelleget kölcsönöz”. (NI, 1922–389. 83. o.) Álláspontját 

nyugat- és dél-európai példákkal (Franciaország, Németország, Olaszország, Belgium és 

Svájc) támasztotta alá, melyeknél minden esetben a differenciált középfokú oktatásra 

utaló elemeket (Svájcban például a kantonok eltérő szabályozását) hangsúlyozta. 

                                                 
90 Vélhetően Alvinczy Sándor Középiskolai reformjavaslatok című munkájára utalt Klebelsberg. Kornis 

(1928. 95. o.) pedig az évszámhoz kapcsolódóan az alábbi megjegyzést teszi: „Az egységes középiskolától 

némileg különbözik az egységes jogosítású középiskola, melynek tervezete az 1906-iki, Lukács György 

elnöklete alatt tartott szakértekezleten tárgyaltatott.” 
91 Valószínűleg a Törvénytervezet a középiskolákról és tanáraik képesítéséről szóló 1883: XXX. tc. és 1890: 

XXX. tc. módosítása tárgyában című 7 oldalas dokumentumra hivatkozik a miniszter.  
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A javaslatban két reformelemet emel ki: a középiskola-típusok differenciálását és egyenlő 

jogosítványok létrehozását a felsőoktatásba való belépés szempontjából.  

Első pillér: középiskola-típusok differenciálása 

Előbbi kifejtésében úgy véli, három szempontot kell figyelembe venni: az első a 

„történeti multtal [sic] való kapcsolat” megőrzése, amelyet jelen esetben a humán 

gimnázium 92  képvisel. Ebben az iskolatípusban mindkét antik nyelv tanítását 

szükségesnek véli; az ógörögöt azzal az indoklással, hogy a „világkultúra minden szála” 

a görög kultúrából eredeztethető. Emellett hangsúlyozza a latin nyelv központi helyét, de 

szükségességét ennél az iskolatípusnál a továbbiakban nem indokolja. Ez gyaníthatóan 

annak tudható be, hogy az ógörög nyelv (humán) gimnáziumi jelenléte jóval nagyobb 

veszélyben forgott az 1890. évi 30. törvénycikk óta, így a latin „védelmét” ebben az 

esetben nem látta szükségesnek. Azt elismeri, hogy a gimnáziumok eme klasszikus 

formájából nincs sokra szükség. A Léon Bérard francia közoktatásügyi miniszter által 

hozott modellt (tehát az egységes alsó tagozatot) azonban nem tartotta utánozhatónak; 

mindezt a francia és a latin nyelv hasonlóságával, valamint a magyar eltérő grammatikai 

szerkezetével indokolta. Az így kínálkozó latin- és görögmentes alsó tagozat azonban – 

véleménye szerint – nem sokban különbözne a polgári iskola négy osztályától, és így 

előbb-utóbb az összeolvadás sorsára jutnának. 

A második igény egy olyan gimnázium, ami nem megy vissza „a műveltség forrásáig”, 

azaz az antik kultúrának kizárólag a római (latin) felével foglalkozna. A reálgimnáziumot 

tehát egyfajta redukált gimnáziumként vázolta javaslatában. Az ógörög helyébe – 

kimondottan a német gimnázium mintájára – egy modern nyelv és irodalom (francia, 

angol vagy olasz) bevezetését szorgalmazta. Ezt követően itt is a latin fontossága mellett 

érvelt, nemzeti tárgynak, a tudományosság nyelvének gondolja.  

Klebelsberg az általa benyújtott reformtervezetet lényegében strukturális korrekciónak 

vélte, ti. a gimnázium eddig is két irányt foglalt magába: a humán vonalat a klasszikus 

gimnázium, a „görögpótlósat” pedig a 1890. évi 30. tc. hozta létre. Utóbbi jogszabályról 

Klebelsberg meglehetősen elítélőleg szól: „Ez [ti. a törvényjavaslat] szükségessé teszi az 

1890. évi XXX. t.-cikknek hatályon kívül helyezését, mely a görög helyébe az európai 

tantervek történetében példátlanul álló tantervi intézkedéseket léptetett életbe.” (NI, 

1922–389. 86. o.) Véleménye szerint ezek a tárgyak nem váltották be a hozzá fűzött 

                                                 
92 A törvényjavaslat szövegében humanisztikus gimnázium. 
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reményeket – vagyis a görög nyelv teljes értékű pótlását. Ezzel az állításával Klebelsberg 

meglehetősen disszonánssá tette érvrendszerét, hiszen a korábbiakban az 1883. és 1890. 

évi középiskolai törvények által kijelölt útra helyezte saját javaslatát. A modern nyelvek 

szükségességét a magyar nyelvi elszigeteltségével indokolta; a latin és a német mellett 

beiktatandó harmadik nyelv pedig voltaképpen a reálgimnázium (külföldön már bevett) 

típusát eredményezné. Javaslata szerint a középiskolák döntő része reálgimnáziumokká 

fog alakulni, ami megfelelési kényszert is jelent a szülők felé: a diákoknak ennek mentén 

praktikus, a mindennapi életben is használható tudásra van szükségük. A harmadik 

igényről, vagyis a reáliskoláról meglehetősen szűkszavúan ír a miniszter. Ennek oka 

bizonyára az, hogy ez volt a „legstabilabb” pozícióban: a humán gimnázium az antik 

(főképpen a görög) nyelvek oktatása miatt, a reálgimnázium pedig mint újonnan 

bevezetendő iskolatípus szorult védelemre. 

Második pillér: egységes jogosítás 

A törvényjavaslat másik alappillére az egységes jogosítvány biztosítása volt. Ez a lépés a 

reáliskolák – 1883 óta érvényben lévő – felsőfokú felvételi korlátozását oldotta fel (s 

egyben érvényesítette ezt a reálgimnázium esetében is). Nemzetközi példaként 

Klebelsberg ismét a nyugat-európai régiót (Németországot, Franciaországot és Ausztriát) 

hozta. A Kornison keresztül Fináczyra alapozó véleménye szerint az egyes iskolatípusok 

közötti választásban „kissé liberálisabb felfogást” (NI, 1922–389. 86. o.) kell tanúsítania 

az oktatáspolitikának, és nagyobb teret engedni a diák számára, hogy a saját 

érdeklődésének megfelelő középiskolába jelentkezhessen.93 Az 5. § magyarázata kapcsán 

(immár nyíltan) saját hatáskörének mértékét indokolja: az átszervezés irányát az állami 

és királyi katolikus, és a törvényhatósági községi, társulati és magán-középiskolákban a 

miniszter határozza meg – de a többi középiskola esetében is szükséges a jóváhagyása. 

Véleménye szerint ezek a kitételek biztosítják az egyes iskolatípusok optimális területi 

megoszlását. A 7. és a 10. § magyarázata független a fentebb vázol két pillértől, míg 

előbbi a csonka (vagyis négyosztályos) középiskolák lehetőségét tiltja meg, addig utóbbi 

a javítóvizsga és a pótlóvizsga fogalmát tisztázza – ezeket a korábbi, 1883. évi 30. 

törvénycikk zavaró módon egy szakaszban tárgyalta. 

                                                 
93 Klebelsberg ezt a szófordulatot Fináczy Ernőtől, pontosabban az őt idéző Kornis Gyulától kölcsönözte 

(Fináczy, 1919. 7. o. [helyesen: 6. o.] idézi Kornis, 1928. 100. o.). 
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A „megkésett” egyházi vélemények 

Simon válogatása nyomán (Neveléspolitikai…, 1959) összesen hat egyházi véleményt 

tartalmazó dokumentum94 maradt fenn, amelyek „megkésett” jelzője arra vonatkozik, 

hogy az egyes felekezetek – érintettségük ellenére – meglehetősen késői fázisában 

csatlakoztak a jogszabály kialakításához. Ez azonban nem saját mulasztásuk eredménye, 

hiszen először 1923. évi december 21-e után találkozhattak a koncepcióval. 95  A 

törvényjavaslathoz fűzött vélemények 1924. január–március hónapok között érkeztek be 

a minisztériumba, s alapvetően szükségesnek vélik a középiskolák reformját; a kérdésben 

nyilatkozók közül egyedül Révész Kálmán van ellenkező véleményen. A javaslat kapcsán 

a legkonkrétabb helyeslést a Magyarországi Izraeliták Országos Irodája (MIOI) adja. Míg 

Csernoch és az evangélikus püspök alapjaiban helyesli a koncepciót (elsősorban a 

differenciálást elvét), Raffay és Révész már kevésbé látja kielégítőnek a reformot, azt 

nem átfogó, hiányos, csak a kereteket rendező törvényjavaslatként értékelik. Az 

egyházakat leginkább érintő, az állam legfőbb felügyeleti jogával kapcsolatos 5. §-al 

kapcsolatban alapvetően negatív véleményeket fogalmaznak meg a levélírók, valójában 

csak annak fokában, illetve a szövegszerű vagy általános javaslatok küldésében van 

különbség.96 

A beérkező vélemények közül kettő (Csernoch János kiegészítése és a dunántúli 

evangélikus püspök levele) már biztosan a törvényjavaslat Nemzetgyűlésbe való 

megküldése után érkezett meg a miniszterhez – de a keltezések alapján valószínűsíthető, 

hogy ennél több esetben is elmaradt az érdemi feldolgozás. Így a törvényjavaslat 

                                                 
94 Ez nem a véleményezők teljes köre, lásd Simon (1959). A hat beválogatott levél írói: Dr. Raffay Sándor, 

a bányai ág. hitv. egyházkerület püspöke (Dr. Raffay…, 1924); Dr. Révész Kálmán ref. püspök, miskolci 

helyszínmegjelöléssel (Dr. Révész…, 1924); Csernoch János bíbornok, hercegprímás, esztergomi érsek – 

két levéllel: Csernoch János bíbornok… (1924) és Csernoch János módosító… (1924); az olvashatatlan 

aláírás miatt nem beazonosítható dunántúli ág. hitv. ev. püspök (A dunántúli…, 1924); valamint a 

Magyarországi Izraeliták Országos Irodájának (MIOI) szintén névtelen alelnöke (A Magyar Izraeliták…, 

1924). Talán ebben az esetben hiányzik leginkább Simon válogatási szempontrendszere, bár annyi 

elmondható, hogy legalábbis a vallási-felekezeti egyensúlyra törekedett a forráskiadvány összeállítója. 
95 A dátum az MIOI javaslatából rekonstruálható. Emellett levelében Raffay is megjegyzi, hogy a már 

kinyomtatott és nyilvánosságra hozott rendelkezések megvitatását kerülje a minisztérium, és inkább előre 

egyeztessenek az érintett egyházakkal (Dr. Raffay…, 1924). 
96  A leginkább kifogásolt szó az iskolák felállításához és átszervezéséhez kapcsolódó miniszteri 

„jóváhagyás”. Ezt a véleményezők vagy törölnék, vagy átírnák más (finomabb, az autonómiának nagyobb 

teret adó) kifejezésre, vagy – mint a katolikusok esetében – a saját egyházukat kivonnák annak a 

hatásköréből. A kérdés végül úgy rendeződött, hogy Klebelsberg ígéretet tett arra, hogy „a papnevelés 

szempontjából számba jövő egyházi humanisztikus gimnáziumokat (elsősorban a görögnek nyelvnek az 

egyházak részéről való igénye miatt) nem szervezteti át reálgimnáziumokká” (Neveléspolitikai…, 1959. 74. 

o.). Mindez illeszkedik abba a folyamatba is, miszerint Klebelsberg (1927, 1928) – amint azt több írása is 

mutatja – nyíltan fontosnak vélte a katolikus egyház szellemi és anyagi támogatását. 
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Közoktatásügyi bizottság általi tárgyalásán ezek a szempontok (hivatalosan) már nem 

jelentek meg. 

A Közoktatásügyi bizottság 

A bizottságban az Egységes Párt – mint kormányzó erő – meghatározó többséget 

tudhatott magáénak; 57%-os arányuk azonban így sem jelentett felülreprezentáltságot, 

hiszen az százalékra pontosan megegyezett nemzetgyűlési részvételük mértékével.  

Azonban a kormányt támogatókat ide számítva – kivétel nélkül a Keresztény Nemzeti 

Egység Pártjának tagjai – illetve a párton kívüli programmal induló, de Bethlen 

támogatását élvező Teleki Pált, az arány 66%-ra nő, tehát lényegében kétharmados 

többséggel rendelkeztek a kormányt támogató képviselők a Közoktatásügyi 

bizottságban (vö. Baján, 1922).  

A Közoktatásügyi bizottság 1924. április 11-i ülésén összesen 13 módosító javaslat (majd 

másnap egy különvélemény) érkezett.97 Ezek zömmel jogtechnikai jellegű, illetve stiláris 

kezdeményezések voltak.98 A legnagyobb egyetértés Maday Gyula javaslata kapcsán 

mutatkozott, ami a tanulók maximális osztálylétszámát a gazdasági helyzethez igazodva 

kívánta csökkenteni: “A tanulók osztálylétszáma osztályonként nem lehet több hatvannál. 

Az iskolafenntartók azonban ezt a számot fokozatosan csökkenteni kötelesek úgy, hogy 

a törvény életbe léptetésétől számított tiz [sic] évi előkészületi idő elteltével magyar 

középiskolában a tanulók létszáma osztályonként nem haladhatja meg a negyvenet.”99 A 

jelentés – amely lényegében a klebelsbergi érvelést adja vissza – kérte a tárgyalás 

sürgősségének kimondását, hogy a következő tanév már ebben az új struktúrának 

megfelelően kezdődhessen. 

A fentebb vázolt arányok tükrében nem meglepő, hogy a Közoktatásügy bizottság 

jelentése üdvözölte javaslatot – az ellenzéki vélemények nem jelentek meg a végső 

dokumentumban. A jelentés érvrendszere a klebelsbergi indoklásokon alapszik (s nem is 

egészíti ki azokat), valamint a miniszterhez hasonlóan a bizottság is nyugat-európai 

példákkal igyekezett alátámasztani a reform szükségességét. A testület hangsúlyozta, 

                                                 
97 MNL K 2. 538. csomó, 106. tétel. Középiskolai reform 
98 A legaktívabb két ellenzéki képviselő, Kéthly Anna (675., 676., 677., 678., 684. és 686. számú cédulák) 

és Petrovácz Gyula (675., 680., 682. és 685. számú cédulák) voltak. Javaslataik zömében elutasításra 

kerültek, kivéve Petrovácz Gyula azon felvetése, miszerint a négynél több tárgyból elégtelent szerző 

tanulótól az osztályismétlés joga megvonható legyen. 
99  MNL K 2. 538. csomó, 106. tétel. Középiskolai reform: 688. o. Hátlapján: „A túloldali határozati 

javaslatot, mint ilyen nem fogadhatom el, hanem a részletes tárgyalás során, mint új 17. §. terjeszthető elő.” 

(Az aláírás olvashatatlan). Ebből azonos szövegezéssel és április 1-i keltezéssel vált határozati javaslat 

(687. o.). 
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hogy a nemzetközi tendenciák érvényesülése mellett a születendő törvénynek meg kell 

őriznie a magyar pedagógiai hagyományokat is (NI, 1922–406). 

A Közoktatásügyi bizottság jelentése (NI, 1922–406) évtizedes követelések 

méltánylásaként jellemezte a törvényjavaslatot. Pozitívumaként emelte ki, hogy az 

évszázados kulturális-pedagógiai hagyományok megtartása mellett rugalmasan reagál a 

változó viszonyokra is. Az egységes középiskola gondolatát – a korábbi tapasztalatokra 

(?) – valamint a diákok túlterhelésére hivatkozva elutasította. Ennek okán a bizottság 

tagjai a strukturális differenciálás fenntartását és továbbfejlesztését látták a legjobb 

megoldásnak. A bírálat szerint a Klebelsberg által benyújtott törvényjavaslat ebből a 

prekoncepcióból (vagyis „egyedül helyes szempontból”) (NI, 1922–406. 115. o.) indul 

ki, és az 1883. évi 30. és az 1890. évi 30. törvény által létrehozott gimnáziumot és 

reáliskolát „teljes tisztaságában” (NI, 1922–406. 115. o.) restaurálja. Klebelsberg 

javaslatában a két iskolatípus közé helyezte a reálgimnáziumot. Bár a bizottság 

Klebelsberg ezen lépését a bizottság nem tartotta eredetinek – a nyugati nemzeteket hozza 

példaként – a vélemény szerint nem is az originalitás, hanem a három iskolatípus nemzeti 

szellemmel való telítése, a magyar pedagógiai hagyomány megőrzése és a társadalmi 

igények kielégítése a döntő. A bizottság leszögezi: hosszú és részletes vitát követően sem 

jutottak (a körülményekhez képest) jobb megoldásra, mint a benyújtott törvényjavaslat. 

Ezért általánosságban elfogadták (fő érvként az egyenlő jogosítványokat és az ebből 

adódó, az iskola elvégzését követő szabad pályaválasztást említették) és a részletes vitára 

alkalmasnak tekintették. Tartalmi értelemben egyetlen módosító javaslatot tettek: az 

osztálylétszám 60 főről 40-re való csökkentését – bár annak pedagógiai hasznát 

egyöntetűen elismerték – az állam pénzügyi helyzetére való tekintettel nem javasolták. A 

bírálat hátralévő részét kizárólag a 3–14. paragrafust érintő formai-stiláris módosító 

javaslatok alkotják. Apró adalék, hogy 1924. március hó 12-én kelt, a jelentéshez csatolt 

levelében (a dátumozás a bizottsági véleményezést követi, így elképzelhető, hogy nem 

volt jelen a döntéshozatalkor) Bozsik Pál különvéleményt fűzött a bizottság bírálatához, 

amely jogtechnikai módosításokat szorgalmazott az 1–7. paragrafusokra vonatkozóan. A 

rövid terjedelmű melléklet sietve készülhetett, hiszen van olyan módosító javaslat, 

melynek révén a jogszabály szövege nyelvtanilag helytelenné válna. 

Az 1924. március 11-én Budapesten kelt dokumentum arra kérte a nemzetgyűlést, hogy 

a tárgyalás sürgősségét mondja ki, és azt általánosságban és részleteiben is fogadja el (NI, 
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1922–406). A bizottság mindezt azzal a szándékkal tette, hogy a következő (1924/25-es) 

tanév már a fentebb vázolt rendszerben kezdődhessen (NI, 1922–406).  

A parlamenti vita 

Ezen előzményeket követően 1924. március 26. és április 4. között került sor a 

törvényjavaslat parlamenti vitájára, ami a nemzetgyűlési napló segítségével 

rekonstruálható. A tíz napot lefedő időszakból nyolc napot érintve vitatták a kérdést, 

melynek során 237 szabályszerű megnyilvánulás (a javaslat felé irányuló attitűd 

szempontjából 176 semleges, 25 támogató és 36 ellenző) volt regisztrálható. Ezek 

kölcsönhatása, egymásra való hivatkozása sajátos mintázatot eredményez (lásd lentebb a 

12. sz. ábrát). A gráfelméleti alapokból kiinduló illusztráción a támogatók fehér, az 

ellenzők fekete, míg a semleges megnyilvánulások szürke színnel lettek jelölve. A 

hivatkozás irányát és gyakoriságát súlyozott élek reprezentálják, a nem azonosítható 

referenciák a „?”-es csoport felé irányulnak. 

Ha a madártávlati ábrából nem is teljes mértékben kivehető, a vita során az ellenzők 

diskurzusból való kiszorítása, még pontosabban az általuk vázolt alternatívák ignorálása 

volt jellemző. Ez különösen a vita első felében (1–5. naptári nap) jelenik meg markánsan, 

hiszen a kormánypárti képviselők egyetlen alkalommal sem hivatkoztak az ellenzéki 

képviselők felszólalásaira. Ha kevésbé erőteljesen is, de ez a mintázat a parlamenti vita 

egészére kiterjeszthető.  

A vita általános jellemzői és fontosabb számadatai 

A március 26-án 11:40-kor kezdődő első vitanapot a korona értékcsökkenésének gátlását 

célzó törvény harmadszori felolvasása nyitotta. A törvény elfogadását az egyes 

bizottságokban megüresedő helyekre történő választás, majd a középiskolai 

törvényjavaslat vitája követte. A tervezetet Vasadi-Balogh György, a Közoktatásügyi 

bizottság tagja prezentálta, később Klebelsberg Kuno expozéjának keretében kapott 

részletesebb indoklást. A miniszteri felszólalást az általános vita követte, melyben a 

javaslatot támogató és ellenző megnyilvánulások egyaránt helyet kaptak. Az általános 

vita lezárultát követően április 3-án került sor a részletes vitára, másnap a törvényjavaslat 

szövegének harmadszori felolvasásával fejeződött be a középiskolai törvényjavaslat 

nemzetgyűlési tárgyalása. 

A teljes vita tehát 10 naptári napot (1924. március 26.–1924. április 4.) ölelt fel. A 

vasárnapi szünettel rendelkezésre álló 9 vitanapból 8 napon tárgyalták a középiskolai 
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reformjavaslatot, így utóbbi szám tekinthető releváns vitanapnak.100 Típusát tekintve a 

vitanapok döntő hányadában az általános vita folyt, amely még a 9. napon is zajlott. A 

111. hozzászólással (9. nap) történt meg az általánosságban elfogadás megállapítása, ezt 

a határozati javaslatok követték egészen a 136. hozzászólásig (9. nap). 

A (vita)napok heterogén halmazt alkotnak mind az elhangzott legitim megnyilvánulások 

számát, mind azok terjedelmét tekintve. Míg az első két napon mindössze 7, illetve 8 

megnyilvánulásra nyílik lehetőség, addig az egymást követő 3., 6., 7. és 8. vitanapok 

rendre kétszámjegyű hozzászólásszámot produkáltak. A csúcspontot a 9. nap jelenti, a 

maga 129 legitim megnyilvánulásával, míg az alsó határ a 10. nap mindössze 3 

hozzászólása.  

A megnyilvánulások kumulatív terjedelme azonban nem követi szorosan hozzászólások 

számát, ami több oknak is betudható: a vitanapok vegyesek abból a szempontból, hogy 

hány semleges attitűdű (azaz az ülés levezetéséhez, adminisztrációjához stb. tartozó, az 

elnöktől, a jegyzőkönyvvezetőtől vagy jegyzőktől származó) hozzászólás hangzik el, 

amelyek átlagban jóval rövidebbek a pozitív és negatív attitűdű – azaz érdemi – 

hozzászólásoknál. 101  A másik ok a vita típusában keresendő: az általános vita 

hozzászólásainak átlagos hossza jóval nagyobb, mint a részletes vita megnyilvánulásaié, 

ennek köszönhető, hogy a 9. nap a maga 129 hozzászólásával csak a 4. pozíciót foglalja 

el a terjedelem tekintetében.102 Mivel a heterogenitás ellenére a terjedelem relatíve szűk 

tartományon belül mozog (82423–131790 n, leszámítva az egyértelműen kivételt képező 

10. nap esetében), és intuitív módon feltételezhető, hogy az egyes vitanapokon 

nagyságrendileg hasonló energiát fordítottak egy-egy témára, így levonható a 

következtetés, hogy ez a változó a hozzászólások időbeni terjedelmét is jól mérheti. A 

teljes vita során 34 személy nyilvánult meg legitim módon, akik 237 hozzászólást 

produkáltak, 770 604 n terjedelemben. 

E hozzászólások között a vita során összesen 460 hivatkozás regisztrálható.103 Ezek közül 

azonban nem mindegyik irányul ténylegesen egy adott hozzászólásra. A referenciákat az 

                                                 
100  Ennek ellenére a vita egyes napjaira való hivatkozások esetében – az egyértelműség kedvéért – 

kifejezéstől függetlenül mindig az abszolút (1–10. nap) számozást követem. 
101  Ezért is pontosabb lenne a megnyilvánulás kifejezés következetes alkalmazása, de a szóismétlést 

elkerülendő ezt ekvivalens fogalomként használom a hozzászólással. 
102 Hozzá kell tenni, hogy az ezen a napon elhangzó határozati javaslatok szövegét nem tünteti fel a napló, 

így ez némileg torzítja az eredményeket. 
103  Minden referencia az adott tartalom megszakításáig számít egy hivatkozásnak, terjedelmétől 

függetlenül. Nem kerültek beszámításra a formalizált (protokolláris) elemek (például jelenlét, felszólalás 

minősége, a következő felszólaló megnevezése, az elnöknek adott válasz). A kalkulációba bekerültek a 
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adott megnyilvánulással való kapcsolata szerint három csoportra bonthatjuk: az első 

csoportot az ún. tényleges referenciák 104  alkotják, melyek valóban a vita egy adott 

pontjára utalnak. A második csoportot az „álhivatkozások” képezik (amelyek 

egyértelműen nem a vita egy adott megnyilvánulására, hanem egy korábbi írásos vagy 

szóbeli aktusra, vagy egy-egy, a vitában is résztvevő személyre vonatkoznak),105 ezeket 

a pseudo- címkével illetem. A harmadik, közbenső csoport azokat a hivatkozásokat fogja 

egybe, amelyek esetében nem egyértelmű, hogy egy adott hozzászóló egy adott javaslat 

írott vagy szóbeli változatára hivatkozott-e.106 E csoport megnevezése felemás jellegének 

megfelelően semi-. Ezt a három halmazt egészíti ki azon hivatkozások „?”-lel jelölt 

csoportja, melyek célhozzászólása nem beazonosítható (elhanyagolható kisebbség), vagy 

egyszerre több képviselőt érint (döntő többség). A négy csoport arányait az 2. sz. táblázat 

szemlélteti. 

 Tényleges Semi- Pseudo- ? Összesen 

Darab 193 49 152 66 460 

% 42% 11% 33% 14% 100% 

2. sz. táblázat: A vita során rögzített hivatkozások típus szerinti megoszlása 

Mint látható, az összes hivatkozás jelentős többségét, 42%-át a tényleges hivatkozások 

alkotják. Az elsősorban több képviselőre történő hivatkozásokat tömörítő „?”-es csoport 

hozzáadásával az arány 56%-ra nő. Ezzel szemben a referenciák közel egyharmadát 

(33%) pseudo-hivatkozások, 11%-át semi-hivatkozások alkotják. Mindez azt mutatja, 

hogy a hivatkozások egy meghatározó hányada (minimum egyharmada, de akár közel 

fele is) nem a diskurzusra, hanem azon kívülre irányul.  

  

                                                 
hozzászólásokban elkövetett szabálytalanságokra (házszabálytól való eltérésekre) való figyelemfelhívások 

és a korlátozások. Egy hozzászóláson belül nem került beszámításra az önhivatkozás, de saját korábbi 

szólás részletére igen. A jövő idejű hivatkozás (például egy képviselő vélelmezi, mi lesz a válasz) nem 

számított, de a bizonytalan forrású (hozzászólás sorszáma) hivatkozás igen. 
104 Ide értendő: konkrétan a hozzászólásra hivatkozás (időpontja, sorrendben elfoglalt helye, témája, a 

hozzászóló személye, tisztsége, politikai attitűdje alapján), illetve az is beszámításra került, ha a hozzászóló 

arra hivatkozott, hogy mi hiányzott egy beszédből. 
105 Ide értendő a korábbi fázisra (például bizottsági tárgyalásra), más témára, egyértelműen csak az írott 

törvényjavaslatra, egyértelműen csak az írott határozati javaslatra történő hivatkozás, illetve bármilyen 

olyan referencia, ami valamilyen attribútum alapján egyértelműen nem a hozzászólásra reflektált. 
106  Például a törvényjavaslat szövege vagy a határozati javaslatok esetében. 
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A nemzetgyűlésben zajló vita főbb paramétereit a 3. sz. táblázat foglalja össze: 

Nap száma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ülésnap száma 261. 262. 263. 264. - 265. 266. 267. 268. 269. 

Dátum 
03.26 03.27 03.28 03.29 03.30 03.31 04.01 04.02 04.03 

04.0

4 

Nap szerd

a 

csütört

ök 

pénte

k 

szomb

at 

vasárn

ap 
hétfő kedd 

szerd

a 

csütört

ök 

pénte

k 

Ülésnap-e? 

(igen /I/, nem 

/N/) 

I I I I - I I I I I 

Középiskola 

téma-e? (igen 

/I/, nem /N/) 

I I I N* - I I I I I 

Vita típusa: 

általános (Á), 

részletes (R), 

harmadszori 

felolvasás (3) 

Á Á Á - - Á Á Á Á/R 3 

Legitim 

megnyilvánulá

sok száma 

(db)** 

7 8 29 - - 22 22 16 129 3 

Téma 

terjedelme 

(n)*** 

102542 82423 131790 - - 123624 126179 100474 103109 419 

Hivatkozások 

száma (db) 
460 

3. sz. táblázat: A középiskolai törvényjavaslat nemzetgyűlési vitájának főbb paraméterei 

* A 263. ülésnap vége felé az elnök javaslatot tesz a szombati napirendi pontokra. A földbirtok novella 

napirendre tűzése a középiskolai törvényjavaslat vitájának megszakítását eredményezi.  

** A legitim hozzászólások közül nem mindegyik hozzászólásként lett regisztrálva (például „Nem kérek 

szót.”) 

*** Az oszlopösszegeken túl háromszor hangzik el Kéthly Anna, egyszer pedig Maday Gyula neve. A 

határozati javaslatok és a törvény szövegelemeit nem kalkuláltam bele a hozzászólások terjedelmébe. 
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A parlamenti vita szereplői 

A táblázatban összegzett legitim megnyilvánulások minősége (törvényjavaslattal 

szembeni attitűdje) háromféle lehet: semleges, támogató vagy ellenző. Ezek azért 

állapíthatóak meg ilyen kategorikusan, mert a megnyilvánulók felszólalásuk végén 

egyértelműen nyilatkoztak arról, hogy elfogadják-e a törvényjavaslatot, vagy sem. A 

semleges attitűdű megnyilvánulások csoportját – mint korábban utaltam rá – az 

ülésvezető, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzők alkotják. 

Az ülés során összesen 34 személy szólt hozzá (illetve nyilvánult meg legitim módon) a 

vitában (lásd a 4. sz. táblázatot). A legitim megnyilvánulók funkció szerint az alábbi 

csoportokba sorolhatóak: házelnök, törvényjavaslat előadója, vallás- és közoktatásügyi 

miniszter, jegyzőkönyvvezető, jegyző, képviselő. 

Sorszám Név Funkció Attitűd 

1.  Scitovszky Béla házelnök semleges 

2.  Vasadi-Balogh György törvényjavaslat előadója támogató 

3.  Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter támogató 

4.  Zsitvay Tibor házelnök semleges 

5.  Héjj Imre jegyző, jegyzőkönyvvezető semleges 

6.  Kéthly Anna képviselő ellenző 

7.  Huszár Károly házelnök semleges 

8.  Bartos János jegyző, jegyzőkönyvvezető semleges 

9.  Lukács György képviselő támogató 

10.  Eöri-Szabó Dezső képviselő ellenző 

11.  Perlaki György jegyző semleges 

12.  Östör József képviselő támogató 

13.  Rohenstein Mór képviselő ellenző 

14.  Petrovácz Gyula képviselő ellenző 

15.  Hegymegi-Kiss Pál képviselő ellenző 

16.  Farkas Tibor képviselő támogató 

17.  Zsirkay János képviselő ellenző 

18.  Bozsik Pál képviselő ellenző 
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19.  Drozdy Győző képviselő ellenző 

20.  Alföldi/Alföldy Béla* képviselő támogató 

21.  Várnai Dániel képviselő ellenző 

22.  Illés József képviselő támogató 

23.  Meskó Zoltán képviselő ellenző 

24.  Maday Gyula** képviselő támogató 

25.  Szilágyi Lajos képviselő ellenző 

26.  Kiss Menyhért képviselő ellenző 

27.  Homonnay Tivadar képviselő támogató 

28.  Lendvai István képviselő ellenző 

29.  Pakots József képviselő ellenző 

30.  Rupert Rezső képviselő ellenző 

31.  Farkas János jegyző semleges 

32.  Csík József képviselő ellenző 

33.  Farkas János jegyző semleges 

34.  Szabóky Jenő képviselő támogató 

4. sz. táblázat: Az 1924. évi középiskolai reform nemzetgyűlési vitája során 

megnyilvánuló személyek 

* Míg a nemzetgyűlési dokumentumokban mindkét névváltozat előfordul, a Baján (1922) féle 

nemzetgyűlési almanach következetesen az „Alföldy Béla” írásmódot alkalmazza. 

** Maday Gyula nem szerepel az almanachban. 

 

A parlamenti vita strukturális diskurzuselemzése 

Attitűdtérkép 

Ezen attitűdök, valamint az 2. és 3. sz. táblázatban megjelenő adatok (adatbázisbéli, nem 

aggregált eredetijének) kombinációjából egy térkép képezhető, ami lehetővé teszi a két 

halmaz kölcsönhatásának vizsgálatát. Ezzel a metódussal két lehetséges alap gráf 

képezhető: egy képviselő és egy hozzászólás-alapú; a többi már ezek transzformációja. 

Ez a két gráf a házszabályok miatt (néhány kivétellel egy személy egyszer szólalhat fel) 

lényegében egybeesik, a kis különbség okán a némileg részletesebb hozzászólás-alapú 
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gráf mellett döntöttem. A 12. sz. ábra a parlamenti vita hozzászólásainak (a 

törvényjavaslathoz való viszony alapján színezett) térképét, valamint különböző 

hivatkozások hálózatát mutatja be. Az egyes hozzászólások vitanap szerinti bontásban 

jelennek meg. A hivatkozásokat irányított élek reprezentálják, a nyilak a hivatkozás 

irányát, az élek súlyai a hivatkozások összevont számát jelölik. Felmerült a hivatkozások 

számossági kérdése mellett azok minőségének (támogató, semleges vagy ellenző) 

feltüntetése is. Ez azonban egyrészt nem állapítható meg ilyen kategorikusan, másrészt 

feltételezhető, hogy ez a viszonyulás jobbára a hozzászóló és a hivatkozott attitűdjének 

azonosságának vagy különbségének tudható be (mint az bebizonyosodott a 

törvényjavaslat elfogadása vagy elutasítása kapcsán is). A nem azonosítható (vagy 

csoportra irányuló) hivatkozásokat a kép jobb oldalán elhelyezkedő, kérdőjeles csoport 

foglalja magába.  
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12. sz. ábra: A vita attitűdtérképe 

Az ábrán látható hozzászólások átlagos fokszáma (a kérdőjeles csoport nélkül) 0,81, az 

általánosságban elfogadás időszakáig (azaz a #110-es hozzászólással bezárólag) pedig 
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1,3. Ez a két középérték azonban meglehetősen félrevezető, mivel a semleges attitűdű 

hozzászólások jellemzően 0, vagy ehhez közeli értékei rontják a teljes vita fokszámátlagát 

(ehhez képest viszont a vita dinamikájára alacsony hatással bírnak). 

 

Érdemi hozzászólások 

A neutrális attitűdű hozzászólások elemzése tehát kevés többlet információval jár, 

azonban jelentősen torzítják mind a gráfok, mind a statisztikák arányait. Ezért a további 

analízishez már csak az érdemi – azaz a semlegesen viszonyulók nélküli – 

hozzászólásokat használtam fel. Amint az a 13. sz. ábrán látható, az ezek kiemelésével 

képzett attitűdtérkép hozzászólásainak mintázata jelentősen megritkul. 
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13. sz. ábra: Az érdemi hozzászólások attitűdtérképe 
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Hivatkozottsági mintázatok 

A 14. sz. ábra a vita egyes hozzászólásainak hivatkozottsága (adott csúcsainak befoka) 

alapján súlyozott hálózatát mutatja. A színezést és a befokok (a maximális tapasztalt 

értékhez mért) arányait jelölő címkéket kizárólag a jobb átláthatóság kedvéért 

alkalmaztam. A gráf „fejnehézsége” (a korábbi hozzászólások felé való „billenése”) 

egyszerű oknak köszönhető: a korábban felszólaló személyeknek nyilvánvalóan nagyobb 

esélyük van arra, hogy többen hivatkozzák őket. De – amint az ábra is mutatja – ez a 

kronológiai előny nem magyaráz mindent. A hivatkozottságok sajátos mintázatának 

formálásában más faktorok (mint a presztízs, hozzászólás hossza stb.) is jelentős szerepet 

játszhattak.  
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14. sz. ábra: Az érdemi hozzászólások befok alapján súlyozott változata 
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Az ábrán egyértelműen két csúcs tűnik ki: Klebelsberg miniszteri expozéja (#4), valamint 

az azonosítatlan, vagy több hozzászólásra hivatkozó #?-es csoport. Az első két 

hozzászólást meglehetősen nagy, közel 60 százalékpontnyi visszaeséssel követi Perlaki 

György felszólalása (#11). A további helyezések már jóval szétszórtabban helyezkednek 

el a többi vitanapon, Vasadi-Balogh György (#2) és Kéthly Anna (#7) nyitó napon 

elhangzó beszédei (előbbi egyben a törvényjavaslat prezentálása is volt!) mellett 

Petrovácz Gyula (#24) ötödik, illetve Bozsik Pál (#47) hatodik napi felszólalásainak 

hivatkozottsága számottevő. Időpontjaik különbözősége ellenére azonban referáltságuk 

szűk tartományon belül mozog. Azt ezt követő hozzászólások már mind 10% alatti 

hivatkozottságúak, amiben nem elhanyagolható szerepet játszik az is, hogy a részletes 

vita kezdetével érzékelhetően visszazuhan a hozzászólások referáltsága (0 és 5% között 

mozog). 

Hivatkozási mintázatok 

Enyhe „farnehézsége” okán a 15. sz. ábra első pillantásra a 14. sz. ábra inverzének tűnhet, 

de ebben az esetben merőben más faktor jelenti a súlyozás alapját.107   Bár – a vita 

korábban már említett linearitásából adódóan – itt nyilván a később elhangzó 

felszólalások élveznek előnyt, első pillantásra is szembetűnő különbség, hogy a befokkal 

szemben mennyivel „kiegyensúlyozottabb”, kevésbé aszimmetrikus képet mutat a kifok 

alapján súlyozott hálózat. 

                                                 
107 A színezés és a címkék ugyanazon elvek alapján készültek, mint az előző gráf esetében. 
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15. sz. ábra: Az érdemi hozzászólások kifok alapján súlyozott változata 

 

A legnagyobb hivatkozási aktivitást mutató hozzászólás Klebelsberg Kunoé (#108), ami 

annak fényében, hogy az általános vita során az utolsó előtti hozzászólás volt, már 
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kevésbé meglepő. A hozzászólások következő csoportjának aktivitása már ennek 

kétharmadát sem éri el – ezt leszámítva azonban kevés közös jellemzőjük akad: 

Hegymegi-Kiss Pál (#27), Bozsik Pál (#47) és Maday Gyula (#79) hozzászólásai ugyanis 

a befoglaló vitanapok és az attitűd szempontjából is vegyesek. 

Akár a 14. sz., akár a 15. sz. ábra esetében levonható a következtetés, hogy meghatározó 

pontjaikban nem lelhető fel érdemi, attitűdhöz köthető aránytalanság. A domináns 

csúcsok mellett azonban hasonlóan izgalmas lehet a hozzászólások a másik véglete, 

vagyis a hivatkozásokat nem fogadó, nem kezdeményező, vagy mindkét tulajdonságot 

magukon hordozó csúcsok.  

Források, nyelők, izolált csúcsok 

Az érdemi hozzászólások gráfja, valamint ennek súlyozott változatai (13. sz., 14. sz. és 

15. sz. ábra) 26 forrást,108 7 nyelőt,109 valamint 3 alulról és felülről is izolált csúcsot110 

tartalmaznak. A #?, #2 és #231 hozzászólásokat nem vettem figyelembe a végleges 

halmazok kialakításakor, mivel ezeknek nem volt lehetősége érdemi hozzászólásokra 

hivatkozni, vagy azoktól utalást kapni. Ezzel a kritériummal szűkítve 25 forrást, 5 nyelőt 

és 3 alulról és felülről is izolált csúcsot tartalmaz a gráf, melyek attitűd szerinti 

megoszlása érdekes mintázatot mutat (lásd 5. sz. táblázat): 

 Forrás (I/N) Nyelő (I/N) Izolált (I/N) 

Támogató 10/13 1/22 2/21 

Ellenző 15/21 4/32 1/35 

5. sz. táblázat: A források, a nyelők és az alulról és felülről is izolált csúcsok aránya a 

támogatók és az ellenzők körében 

 

Könnyen észlelhető, hogy az oszlopok egy-egy 2*2 kereszttáblát rejtenek. A 

hipotézisekhez kapcsolódóan mindhárom esetben megvizsgáltam az izoláltság attitűddel 

való összefüggését. 

A forrásokhoz kapcsolódó hipotézis (14.) esetében a Khí-négyzet próba eredménye 

(megfigyelt
2=0,01) 5%-os szignifikanciaszint (=0,05) mellett a küszöbérték 

                                                 
108 #14; #40; #49; #55; #68; #76; #87; #91; #97; #103; #106; #143; #149; #151; #159; #169; #177; #182; 

#184; #190; #201; #203; #208; #217; #222; #231 
109 #?; #2; #65; #174; #188; #195; #197 
110 #110; #147; #224 



 

 

111 

(elméleti
2=3,84) alatti. Így a nullhipotézis nem vethető el, a táblázat nem mutat 

szignifikáns összefüggést. A nyelők és az izolált csúcsok esetében két, illetve négy 

határérték (5) alatti cella is megjelent a kapcsolódó kontingencia-táblázatban, így 

helyettesítő megoldásként a Fisher-féle egzakt próbát alkalmaztam. A 15. hipotézis 

esetében 0,64-es, míg a 16. hipotézis esetében 0,55-ös P értéket kaptam, így egyik esetben 

sem vethető el a nullhipotézis. 

A hivatkozások megoszlása az attitűd mentén 

Kérdéses, hogy az attitűd mennyiben befolyásolta a hivatkozási mátrixot. Ennek 

összesített változatát az 6. sz. táblázat szemlélteti: 

 A hivatkozott hozzászólás attitűdje 

Támogató Ellenző 

A hivatkozás attitűdje Támogató 33 27 

Ellenző 75 33 

6. sz. táblázat: A támogatókra és ellenzőkre irányuló hivatkozások attitűd szerinti 

eloszlása 

Az 12. hipotézishez kapcsolódó Khí-négyzet próba eredménye (megfigyelt
2=3,51) 5%-os 

szignifikanciaszint (=0,05) mellett a küszöbérték (elméleti
2=3,84) alatti. Így a 

nullhipotézis nem vethető el, a táblázat nem mutat szignifikáns összefüggést.  

A fenti kereszttábla mellett érdemes lehet megvizsgálni a két csoport hivatkozási 

preferenciát aszerint is, mennyire hajlamosak a velük azonos, illetve ellentétes attitűdű 

hozzászólások hivatkozására. E (7. sz.) táblázat értékei a fenti táblázat alsó sorában 

található számok felcserélésével kaphatóak meg. 

 A hivatkozott hozzászólás attitűdje 

Azonos Ellentétes 

A hivatkozás attitűdje Támogató 33 27 

Ellenző 33 75 

7. sz. táblázat: A támogatókra és ellenzőkre irányuló hivatkozások attitűd szerinti 

eloszlása 
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Az 13. hipotézishez kapcsolódó Khí-négyzet próba eredménye (megfigyelt
2=9,66) 5%-os 

szignifikanciaszint (=0,05) mellett a küszöbérték (elméleti
2=3,84) feletti. Így a 

nullhipotézis elvethető, a táblázat szignifikáns összefüggést mutat. Az értékeket 

áttekintve látható a különbség: míg a támogató hozzászólások kiegyenlítetten, 

pontosabban enyhe aránytalansággal (55% és 45%) hivatkozzák az azonos és az 

ellentétes attitűdű megnyilvánulásokat, addig az ellenzők esetében a hozzászólások több 

mint kétharmada az ellentétes attitűdre irányul (31% és 69%). Azonban a fenti két 

számítás egyike sem veszi figyelembe a felszólalók számának különbségét (ti. 25 

támogató és 36 ellenző hozzászólás hangzott el), ami az enyhe túlsúlyt (vagyis a 

támogatók részéről az ellenzék hozzászólásainak mellőzését) növeli, az ellenzők esetében 

pedig még markánsabbá teszi az ellentétes attitűdre való hivatkozás szándékát.   

A hozzászólások korlátozása az ülésvezető részéről 

A hozzászóló korlátozása alatt ebben a tanulmányban az értendő, amikor a házelnök – 

illetve a két alelnök – (akár tartalmi, akár időbeli vonatkozásban) korlátozni vagy 

módosítani kívánja az adott felszólalást. A teljes vita során 8 hozzászólás, összesen 12 

alkalommal lett korlátozva. Két, a vita 9. napján elhangzó felszólalást – melyeket 

Klebelsberg Kuno és Maday Gyula (#159, #227) adtak elő – leszámítva valamennyi 

korlátozás ellenző hozzászólást érintett. A #159-es hozzászólás alatti ülésvezetői 

közbevetés csupán hangosabb beszédre kérte a minisztert, így ez nem is tekinthető érdemi 

limitálásnak (az alábbi számításokban ezért nem jelenik meg). Kéthly Annát (#7) – az idő 

lejártára hivatkozva – két alkalommal figyelmeztette Zsitvay Tibor, míg Zsirkay János 

(#43) hozzászólása esetében szintén az elnök tagadta meg a képviselő hosszabb 

hozzászólás iránti igényét, egy ízben pedig az idő lejártára figyelmeztette. Drozdy Győző 

hozzászólását (#52), visszamenőlegesen, tartalmi szempontból kritizálta az elnök, utalva 

annak sértő jellegére. A szintén Drozdy által elmondott #55-ös hozzászólást kétszer, 

imparlamentáris kifejezések alkalmazására utalva korlátozta az elnök. Kiss Menyhért 

(#87) időbeli korlátozását időrendben Lendvai István (#94) kétszeri figyelmeztetése 

követte, ezek tárgyát egy ülésvezető korábbi tevékenysége jelentette. 

A korlátozott hozzászólások számának az egyes szakaszokban (illetve a teljes érdemi 

vitában) elhangzott hozzászólások számával való egybevetése a 8. sz. táblázatot adja:  
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 Általános vita I/N Részletes vita I/N Teljes vita I/N 

Támogató 0/13 1/11 1/24 

Ellenző 6/12 0/18 6/30 

8. sz. táblázat: A hozzászólások korlátozásának attitűd szerinti megoszlása a vita egyes 

szakaszaiban 

Hasonlóan a gráfok elemzéséhez, itt is 3 db 2*2-es kereszttáblára bontható a táblázat. Az 

alacsony elemszám miatt itt már minden esetben a Fisher-féle egzakt próbát alkalmaztam. 

Míg az általános vita (11. a.) esetében a P=0,03, így a nullhipotézis elvehető, addig a 

részletes vita (11. b.) és a teljes érdemi vita (11) értékei (Prészletes=0,40; Pteljes=0,22) nem 

teszik lehetővé ezt, ezekben az esetekben a próba nem mutatott ki szignifikáns 

összefüggést. 

Összegzés 

A hipotézisek első csoportját, miszerint a törvényjavaslat vitája során az elnöklő személy 

eltérő mértékben korlátozza a javaslatot ellenzők hozzászólásainak terjedelmét és 

tartalmát, mint a támogató hozzászólásokét, részlegesen tudtam bizonyítani. Míg az 

általános vita (11. a) során összefüggés mutatkozik az attitűd és a korlátozottság között, 

addig ez a részletes vitában (11. b) nem mutatható ki, az állítás pedig nem terjeszthető ki 

a teljes vitára sem (11). Az értelmezést jelentősen befolyásolja, hogy az időben 

korlátozott ellenzéki képviselők minden alkalommal a vitatéma utolsó hozzászólói voltak 

(ez a 15. és 16. sz. ábráról is könnyen leolvasható), így a tanácskozásra szánt idő lejárta 

miatt a házszabálynak megfelelően figyelmeztette őket az elnök. Bár tartalmi 

vonatkozásban a hozzászólások általános vita alatti korlátozásának aránya – 0 támogató 

és 3 ellenző – sejtések megfogalmazására elegendő, az alacsony elemszámból eredően 

nem bizonyítható az összefüggés. 

A második hipotézist, miszerint a javaslatot támogató és ellenző hozzászólások eltérő 

mértékben hivatkozzák a korábban elhangzó pozitív és negatív attitűdű hozzászólásokat 

(12.), nem tudtam igazolni. Az elemzés során csupán a támogatók felé irányuló 

hivatkozások többségét (a teljes mintázat közel kétharmada) sikerült kimutatni, de úgy 

tűnik, ez a preferencia a hozzászólás attitűdjétől független. Különbségek mutatkoztak 

azonban abban a kérdésben, hogy az egyes hozzászólások mennyire hajlamosak velük 

azonos vagy ellentétes attitűdű megnyilvánulások referálására (13.). Míg a támogatók 

esetében az ellenzők mellőzése volt jellemző (főképp a létszámbéli arányok figyelembe 



 

 

114 

vételével), addig az ellenző attitűdűek inkább hajlamosak az eltérő álláspontok 

felelevenítésére. 

A hipotézisek harmadik csoportját, vagyis hogy az ellenzők és a támogatók körében eltérő 

arányban lelhetőek fel források (14.), nyelők (15.) valamint alulról és felülről is izolált 

csúcsok (16.), egyik esetben sem tudtam igazolni. 

A diskurzuselemzés margójára 

A vita érdekes jelensége, hogy mind a befok, mint a kifok szerint súlyozott hálózat 

kulcsszereplője Klebelsberg Kuno volt. Miniszteri expozéja (#4), valamint az általános 

vita végső fázisában elmondott hozzászólása (#108) markáns keretet adott a 

nemzetgyűlési vitának. Előbbi felszólalásának pozíciója kevésbé meglepő, hiszen egy 

törvényjavaslat vitájában értelemszerűen meghatározó a miniszteri előterjesztés. A kifok 

szerint súlyozott hálózatban való elsőség részben magyarázható a kronológiai előnnyel, 

de a mintegy 10 tényleges és 18 „?”-es hivatkozás (valamint ezek diverzitása) azt igazolja, 

hogy Klebelsberg komoly energiát szánt az addig elhangzott felszólalások áttekintésére 

és összefoglalására is. 

Áttekintve a hipotéziseket és a kiegészítő vizsgálatokat, megállapítható, hogy a korábban 

közölt kutatási részeredmények csak korlátozott mértékben terjeszthetőek ki a teljes 

vitára. Ennek egy része abból adódik, hogy a vita feldolgozásának előrehaladtával a 

vizsgálat módszertana, az egyes hozzászólások és hivatkozásaik, valamint megannyi 

járulékos elem (jelenség) besorolása is finomodott – ezeket ebben a tanulmányban 

természetesen egységesen, a vita első felére kiterjesztve is alkalmaztam. A másik faktort 

a vita strukturális jellemzői, pontosabban a diskurzus második felének az elsőtől sok 

szempontból elütő jellege adta. Ezen a ponton a nem tényleges hivatkozások aránya 

mindenképpen megemlítendő. Ezek jelentős száma arra utal, hogy az egyes hozzászólások 

többségében nem a korábbi megnyilvánulásokra reflektáltak, hanem egyes személyekre, 

korábbi javaslatokra, vagy – a naplót elemző személy által – egyértelműen nem 

azonosítható hozzászólásokra (illetve azok csoportjaira). Utóbbi halmaz olyan méretűre 

duzzad, hogy – ha csak virtuális csoportként is – de a miniszteri előterjesztést is felülmúló 

hivatkozottságot ér el. 

Zárásként szeretném megemlíteni, hogy az elvégzett vizsgálatok nem kezelik kielégítő 

mértékben a felszólások eltérő időpontjaiból származó előnyöket és hátrányokat. Ezért a 

vita kronológiai sajátosságait érdemben figyelembe vevő modell felállítást a kutatás egyik 
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jövőbeni feladatának tekintem. Jelentős adalékokat szolgáltathat továbbá annak 

vizsgálata, hogy ez a hivatkozási mintázat mennyiben harmonizál a vita hozzászólásainak 

mondanivalójával, és hogy a 14–16. hipotézisek kapcsán kimutatott preferencia 

kiterjeszthető-e a felszólalások tartalmára is. Ennek bázisát a befok, illetve a kifok alapján 

leginkább domináns hozzászólások jelentik. Mindkét csoportból 3-3 megnyilvánulás 

került kiválasztásra a tartalmi elemzés tárgyául. 

A parlamenti vita tartalomelemzése 

A tartalomelemzés alapját képező kulcshozzászólások 

 Hivatkozottság Hivatkozás 

Rang 
Név és 

sorszám 

Befok (a 

maximum 

arányában) 

Terjedelem 

(n) 

Név és 

sorszám 

Kifok (a 

maximum 

arányában) 

Terjedelem 

(n) 

1. 
Klebelsberg 

Kuno (#4) 
0.85111 55156 

Klebelsberg 

Kuno (#108) 
1.00 46015 

2. 
Lukács 

György (#11) 
0.17 53230 

Hegymegi-

Kiss Pál (#27) 
0.68 30114 

3. 
Kéthly Anna 

(#7) 
0.26 34875 

Bozsik Pál 

(#47)112 
0.64 39100 

9. sz. táblázat: A tartalomelemzéshez kiválasztott kulcshozzászólások adatai 

Mint a 9. sz. táblázatban látható, a fentebbi kiválasztási szempontrendszer révén összesen 

6 hozzászólás került be a tartalomelemzés körébe, összesen 258490 n terjedelemben. Már 

pusztán ez az adat is jól mutatja, hogy a diskurzus – akár befok, akár kifok alapján – 

domináns hozzászólásai a megnyilvánulások összterjedelmének meghatározó hányadát 

(több mint egyharmadát) lefedik. 

A hivatkozottság szempontjából vezető, műfajából eredően is legterjedelmesebb 

hozzászólás gróf Klebelsberg Kuno miniszteri expozéja (#4) volt. Ebben – a 

törvényjavaslatot ismertető Vasadi-Balogh György hozzászólásához (#2) hasonlóan – 

nagy ívű történeti áttekintéssel nyitja, ezt követően tér át a háromosztatúság koncepciója 

mellett szóló érvek ismertetésére.  Ezt követte időrendi sorrendben második, a 

                                                 
111 A befokok esetében az első hozzászólás a kérdőjeles („?”) csoport miatt nem éri el az 1.00-s értéket. 
112 A #79-es hivatkozás éppen annyi hivatkozást kezdeményezett, mint a #47-es hozzászólás, ezért az 

időrendben előbbi, így arányaiban magasabb hivatkozási aktivitást mutató hozzászólást emeltem be a 

kulcshozzászólások körébe. 
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hivatkozottsági sorrendben harmadik Kéthly Anna szociáldemokrata képviselőnő 

hozzászólása (#7), aki élesen kritizálta a VKM miniszter által előterjesztett koncepciót. 

A kronológiai sorrendben harmadik, befoki sorrendben második képviselő Lukács 

György (#11) támogató, az expozéhoz közelítő terjedelmű, tartalmi szempontból 

lényegében azt recitáló hozzászólása volt, amely a 2. vitanapon hangzott el. 

A hivatkozások szempontjából vezető megnyilvánulás szintén Klebelsberg Kunoé volt 

(#108), ami lényegében az általános vita végső szakaszában esedékes miniszteri 

összegzésnek-lezárásnak tekinthető. Hozzászólása a korábbinál kevésbé terjedelmes, de 

megannyi korábbi megnyilvánulást idéző felszólalás volt. Ezt időrendi sorrendben – a 

diskurzuselemzés eredményeit figyelembe véve nem meglepő módon – két ellenzéki 

hozzászólás, Hegymegi-Kiss Pál (#27) és Bozsik Pál (#47) felszólalásai előzték meg, 

amelyek a 3. és 6. vitanapon hangzottak el. 

MVS alapú tartalomelemzés 

A tartalomelemzés teoretikus kategóriáit az Elméleti és történeti háttér által is felvetett 

vetületekből származtattam, emellett a Nemzetközi minták című fejezet nemzetgyűlési 

korszakra vonatkozó eredményeit használtam fel, vagyis a priori kategóriákkal 

dolgoztam (a kódolási útmutató kiegészítésre került a szövegben előforduló jellegzetes 

szóhasználathoz (markerekhez) igazodóan – így például a polgári iskola másik elnevezése 

a Bürgerschule –, de az előzetesen kialakított kategóriákon nem változtattam). 

Az itt bemutatott tartalomelemzés elsősorban azt igyekszik vizsgálni, hogy milyen fokú 

diverzitás tapasztalható az egyes konceptuális dimenziókon belül, illetve kimutatható-e 

(akár személyi, akár párt-hovatartozási indíttatású) preferencia bizonyos elemek iránt. A 

16. sz. ábra a kialakított konceptuális dimenziókat, valamint az alájuk sorolt tartalmi 

kódok számát mutatja. 

 



 

 

117 

 

16. sz. ábra: A tartalomelemzés konceptuális dimenziói 

 

A tartalomelemzés megbízhatósági aspektusai 

A tartalomelemzés interkódolásának eredményeképpen (lásd Függelék) megállapítható, 

hogy mind a korrekció előtti, mind a korrekció utáni Krippendorff-alfa értékek 

kellőképpen magasak (α > 0,800), és csak kis eséllyel (0–0,4%) esnek a kritikus 0,67-es 

érték alá (vö. Krippendorff, 1995). A két kódoló által konszenzusos módon megállapított 

kódolási mintázata jelenti az alábbi elemzés alapját. 

Nemzetközi aspektusok (A) 

 

Sorszám Tartalmi kategória 

A/1. általános (globális) 

A/2. kontinens, vagy nagyobb 

földrajzi egység 

A/3. Németország / Poroszország 

A/4. Ausztria 

A/5. USA 

A/6. Anglia 

A/7. Franciaország 

Nemzetközi 
aspektusok

25 db

Iskolastruktúra

12 db

Jogszabályi 
környezet

29 db
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A/8. Olaszország 

A/9. Vatikán/pápa 

A/10. Svájc 

A/11. (ókori) Róma 

A/12. (ókori) Hellász 

A/13. Horvát(-Szlavón)ország 

A/14. Oroszország 

A/15. Dánia 

A/16. Finnország 

A/17. Hollandia 

A/18. (ókori) India 

A/19. Cseh-/Morvaország 

A/20. Románia 

A/21. Szlovákia 

A/22. Szerbia 

A/23. Svédország 

A/24. Lettország 

A/25. (újkori) Görögország 

10. sz. táblázat: Az „A” dimenzió kategóriái 

A korábbi nemzetközi minták elemzésének eredményeként (lásd 10. sz. táblázat) 

összesen 25 földrajzi egység (tartalmi kód) alkotja az A dimenziót, azaz a nemzetközi 

aspektusokat. Ebben elsősorban európai (illetve Oroszország révén eurázsiai) országok, 

valamint az Amerikai Egyesült Országok és India rendelkezett önálló említésekkel, de a 

több országot érintő hivatkozásokban szerepel Európa, Ázsia, valamint Afrika is. 

Azonban Dél-Amerika sem az egyéni országok, sem az országcsoportok esetében nem 
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jelenik meg. Nem szabad továbbá megfeledkezni az ún. „globális” referenciákról, 

amelyek általában a „külföldi országokra” vagy világtrendekre hivatkoznak. 

 

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13–25 ∑ 

#4             … 9 

#11             … 7 

#7             … 3 

#108             … 3 

#27             … 3 

#47             … 7 

11. sz. táblázat: A „A” dimenzió kulcshozzászólásainak mintázata. Az adott 

hozzászólásban érintett kategóriák szürkével jelölve találhatóak 

Az A dimenzió, azaz a nemzetközi minták esetében kijelenthető, hogy valamennyi 

kulcshozzászólás alkalmazott több-kevesebb külföldi modellre való hivatkozást (lásd 11. 

sz. táblázat). Ez azonban inkább a parlamenti vita kezdeti szakaszában zajló, szélesebb 

horizontú hozzászólásokra volt jellemző – bár ezeken belül is tapasztalhatóak jelentős 

eltérések. A globális és nagyobb földrajzi egységek hivatkozása egy-egy kivétellel 

általánosnak mondható. Az ezt követő külföldi modellek azonban jóval szegmentáltabban 

jelennek meg, és az arányokat tekintve sokkal inkább kötődnek a párthovatartozáshoz 

(vö. a nemzetközi minták és a diskurzuselemzés korábban ismertetett eredményeivel). 

Sokkal erőteljesebben kirajzolódó mintázat, hogy – legalábbis az egyéni, nem antik 

országok szintjén – kizárólag a német-osztrák, az angol-amerikai egyesült államokbeli, a 

francia és az olasz-vatikáni-svájci térségek kerülnek megemlítésre. Hiányoznak ellenben 

a skandináv és a balti államok, Oroszország, az ibériai és a délkeleti országok is. Az 

Amerikai Egyesült Államokon kívül pedig egyetlen nem európai ország sem jelenik meg 

a mintázatban. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy egyéb országok csoportjai – így 

például a Magyarországot környező államok – ne szerepelnének több hozzászólásban is 

kollektív szinten.  Az azonban leszűrhető a fentebbi képből, hogy a „melléksodornak” 

tekinthető külföldi modellek a diskurzus dinamikájának szempontjából a kevésbé 

meghatározó hozzászólásokban kapnak helyet. 
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Jogszabályi környezet (B) 

A B, azaz jogszabályi környezet dimenzió Kelemen (2002) módosított katalógusának 

(részletesen lásd a Függeléket) 1924. évi 11. törvénycikkig terjedő része alapján került 

kialakításra, amit kiegészítettem azokkal a (középiskolák 1849-es differenciálása után 

megszülető) alsóbb rendű jogszabályokkal, amelyek az Elméleti és történeti háttér 

releváns alfejezetében megemlítésre kerültek. Ennek eredményét szemléleti a 12. sz. 

táblázat. 

Sorszám Tartalmi kategória 

B/1. 
1849/1850: 

Organizationsentwurf 

B/2. 1868. évi XXXVIII. tc. 

B/3. 1872. évi VIII. tc. 

B/4. 1875. évi XXXII. tc. 

B/5. 12383:1875. sz. VKM 

rendelet 

B/6. 1876. évi XIV. tc. 

B/7. 1876. évi XXVIII. tc. 

B/8. 1879. évi XVIII. tc. 

B/9. 1883. évi XXX. tc. 

B/10. 1884. évi V. tc. 

B/11. 1884. évi XVII. tc. 

B/12. 1886. évi XXI. tc. 

B/13. 1886. évi XXII. tc. 

B/14. 1890. évi XXX. tc. 

B/15. 1891. évi XV. tc. 

B/16. 1891. évi XLIII. tc. 

B/17. 1893. évi XXVI. tc. 
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B/18. 1894. évi XXVII. tc. 

B/19. 1907. évi XXVI. tc. 

B/20. 1907. évi XXVII. tc. 

B/21. 1908. évi XLVI. tc. 

B/22. 1913. évi XXVII. tc. 

B/23. 1914. évi XXVI. tc. 

B/24. 1916. évi XVIII. tc. 

B/25. VKM 1919. évi 200883 

B. I. sz. rendelet 

B/26. VKM 1921. évi 

166433/V. sz. rendelet 

B/27. 1922. évi XII. tc. 

B/28. 1922. évi XXX. tc. 

12. sz. táblázat: A „B” dimenzió kategóriái 

 

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15-28 ∑ 

#4               … 4 

#11               … 4 

#7               … 0 

#108               … 0 

#27               … 2 

#47               … 2 

13. sz. táblázat: A „B” dimenzió kulcshozzászólásainak mintázata. Az adott 

hozzászólásban érintett kategóriák szürkével jelölve találhatóak. 

 

Ennek a vetületnek az elemzése hozta a leginkább polarizált, egyben az előzetes 

várakozásokkal szembenálló eredményeket (lásd 13. sz. táblázat). Az általánosságban 

elmondható, hogy a hozzászólásokba csak a legszorosabb értelemben kapcsolódó 

jogszabályok kerültek be, azaz a 28 lehetséges kimenetelből mindössze 4 jogszabály volt 
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érintett. Ezek lényegében a reáliskola emancipálódásának lépcsőit – az 1849. évi 

Organizationsentwurfot és a 1875-ös, az intézménytípus időtartamát és képesítő erejét 

növelő VKM rendeletet – valamint a vita időpontjában hatályban lévő alaptörvényt és 

módosítását (1883. évi 30. tc. és 1890. évi 30. tc.) érintik. Az ellenzéki képviselők 

egységesen nem hozták szóba az Entwurf és a VKM rendelet kérdését, vagyis a történeti 

visszatekintés ekkora volumene csak a kormánypárti, konzervatív beállítottságú 

képviselőkre volt jellemző. Azonban mind Kéthly Anna (#7) mind Klebelsberg Kuno 

(#108) hozzászólása teljes egészében mellőzte az 1849 utáni közoktatásügyi törvények 

(és a fentebbi kiegészítések) hivatkozását. Utóbbi hozzászólás esetében ez jóval 

érthetőbb, hiszen egyrészt a miniszter ezt korábbi hozzászólásában (#4) már megtette, 

másrészt lezáró jellegű megnyilvánulása is sokkal inkább a többi hozzászólásra való 

reflektálásban, szintetizálásban merült ki, semmint a jogszabályok ismételt 

áttekintésében. Kéthly esetében egy jóval pragmatikusabb szemléletet, a mindennapok 

problémáit – iskolakezdés időpontja stb. – előtérbe helyező hozzászólásról van szó, ennek 

köszönhető, hogy mellőzte a fentebbi jogszabályok megemlítését. 

Iskolastruktúra 

A C dimenzió kialakítása Kornis (1928) kortárs, fentebb is ismertetett felosztása, 

valamint Mészáros (1995) iskolatipológiája alapján került kialakításra. Mivel a lenti (14. 

sz.) táblázatban konkrét iskolaszintek jelennek meg, azoknak a hivatkozásoknak az 

esetében, amelyek spektrális hivatkozást alkalmaznak (például „népiskolától fel egészen 

a főiskoláig”) csak a két szélső értéket vettem figyelembe. Ez a megközelítés azért is 

indokolt, mivel egyes iskolatípusok nem is feltétlenül léteztek a hivatkozott időszakban. 

Amennyiben nevesítve lett az adott intézménytípus egy konkrét iskola révén: például 

„budai ipartanoda”, vagy ha számszerűség miatt beazonosíthatóak voltak az intézmények 

(például a „három iskolatípus”), az esetben a releváns tartalmi kategória beszámításra 

került. 

Sorszám 

Tartalmi kategória 

 

C/1. elemi oktatás 

C/2. ismétlő iskola 

C/3. alsófokú szakoktatás, 

mezőgazdasági szaktanító 

ismétlő iskola 
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C/4. polgári iskola 

C/5. középfokú szakoktatás 

C/6. humanisztikus gimnázium 

C/7. reáliskola 

C/8. reálgimnázium 

C/9. egységes középiskola 

C/10. középfokú leányoktatási 

intézmények 

C/11. felsőfokú szakiskolák: 

egyetem, műegyetem stb. (ide 

értve a tanárképzés kérdését) 

C/12. szabadoktatás 

14. sz. táblázat: A „C” dimenzió kategóriái 

 

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ∑ 

#4             9 

#11             8 

#7             9 

#108             11 

#27             7 

#47             7 

15. sz. táblázat: A „C” dimenzió kulcshozzászólásainak mintázata. Az adott 

hozzászólásban érintett kategóriák szürkével jelölve találhatóak 

 

A C dimenzió vizsgálata (lásd 15. sz. táblázat) során kérdéses, hogy véletlen vagy éppen 

tudatos jelenség, hogy Klebelsberg miniszteri expozéjában gyakorlatilag minden 

iskolaszint és -típus megjelenik. Beszédében a reálgimnázium sajátos színezetben tűnik 

fel: úgy mint latint oktató reáliskola, és nem úgy mint görögöt nem oktató humanisztikus 

gimnázium. Ez a típusú megközelítés szöges ellentétben áll a koncepció 

neveléstudományi hátterének egyik kidolgozójának, és a klebelsbergi iskolapolitika fő 

ideológusának, Kornis Gyulának felfogásával. Klebelsberg beszédének zárásaként azt is 
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elismeri, hogy a nevével fémjelzett törvényjavaslat nem más, mint a treforti koncepció 

restaurálása. 

Amennyire tehát politikai szempontból jól sikerült Klebelsberg a törvényjavaslathoz 

készített írásos miniszteri indokolása, érvrendszere annyira sok támadási felületet hagyott 

a nemzetgyűlésben elmondott beszéde során. Az ellenzék részéről megfogalmazott 

kritikák közül talán az egyik legerősebb Kéthly Anna (#7) metaforája volt, amelyben az 

oktatásügyet „beteg test”-hez hasonlította, mellyel arra utalt, hogy a középiskolák 

kérdését a közoktatásügy egészének keretében kell megreformálni. Kritizálta továbbá a 

véleménye szerint sürgetőbb reformot igénylő területeken (például népiskolák, 

szakoktatás, tanárképzés) a jogalkotási aktivitás hiányát. Az első évétől differenciált 

középiskola-struktúrával szemben az egységes alsó tagozatot, majd az ezt követő 

specializálódást kezdeményezte. Ezt egyrészt pályaorientációs (ti. a tíz éves korban való 

pályaválasztást túl korainak tartja), másrészt szociális (a szegényebb rétegek számára is 

elérhető egységes iskolát kell létrehozni) érvekkel indokolta. 

Ezekkel a hozzászólásokkal szemben Lukács György (#11) megnyilvánulása inkább a 

középfokú oktatásra és a felsőoktatásra koncentrált, az elemi oktatás is csak lényegében 

olyan aspektusban jelenik meg, mint ami hátráltatja a középiskolák fejlődését. Ezzel 

hasonló a helyzet a polgári iskolák és a középfokú szakoktatás esetében, ami 

meglehetősen negatív kontextusban, mint az alacsonyabb rendű hivatalok, foglalkozások 

iskolája jelenik meg. Ezt némileg árnyalja, hogy beszédének egy későbbi szakaszában 

kéri, hogy a polgári iskola is képesítsen az egy éves önkéntes szolgálatra, ne csak az 

érettségi bizonyítvány. 

A későbbi ellenzéki felszólalók körében az elemi és a középiskolai szint között „lebegő” 

iskolatípusok szintén csonkán jelennek meg, fókuszuk a tulajdonképpeni vita tárgyát 

képező iskolatípusokon és a középiskolai tanárképzésen van. 

A nyilvánvalóan indokoltan foghíjas ismétlő iskolák kategória mellett a szabadoktatás 

kapta a legkevesebb hivatkozást. Ezt Kéthly Anna (#7) mellett Klebelsberg #108-as 

hozzászólása produkálja, éppen Kéthlyre való hivatkozást követően, így feltételezhetően 

rá reagálva. 

Összegzés 

Az egyes dimenziók kölcsönhatásának vizsgálatakor rendkívül szembetűnő, hogy míg az 

iskolastruktúra (A dimenzió) csaknem minden szintjét érintik, sőt elemzik is, a 
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kapcsolódó jogszabályok (B dimenzió) közül csak a legrelevánsabbak kerülnek 

egyáltalán szóba. Ennek leginkább markáns példája Kéthly Anna, aki a törvényi szintű 

jogi előzményeket teljes egészében figyelmen kívül hagyta a nemzetgyűlési vita kezdeti 

szakaszában elhangzó beszédében. A fő kategóriákon belüli legnagyobb távolságok az A 

dimenzión belül figyelhetőek meg (6 egység), ezt követik a B és C dimenziók (4-4 

egységgel). 

 

17. sz. ábra: A kulcshozzászólások távolsága a konceptuális dimenziók alkotta térben 

A fenti három dimenzió alkotta vektortérben tehát valamennyi kulcshozzászólás 

elhelyezhető, valamint ezen megnyilvánulások tartalmi differenciáltsága is 

összehasonlítható (lásd 17. sz. ábra). Míg a támogató hozzászólások átlagos távolsága 

5,28, addig az ellenzékieké 3,91 egység. Mindez azt jeleni, hogy az ellenzéki 

hozzászólások a fentebb ismertetett konceptuális dimenziók mentén némileg 

homogénebbek, mint a támogatók megnyilvánulásai. Ha nem a pártállás, hanem a 
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hivatkozottság-hivatkozás mentén osztályozzuk ezeket a hozzászólásokat, kijelenthető, 

hogy a befoki kulcshozzászólások (5,06) nagyobb átlagos távolságot mutatnak, mint a 

kifokiak (4,82). Az elemzés különlegessége, hogy a legnagyobb tartalmi különbséget 

(7,48) egy felszólaló személy – egész pontosan Klebelsberg Kuno – két felszólalása 

mutatja. Ez leginkább annak tudható be, hogy Klebelsberg záró beszédében – amely már 

harmadik felszólalása volt a vita kapcsán – mellőzte a rá jellemző korábbi tartalmi 

elemeket, így utolsó nagyobb volumenű megnyilvánulása „kiüresedett”. Ezt követően a 

legnagyobb távolságot (7,21) Klebelsberg miniszteri expozéja és – a legnagyobb kritikus 

– Kéthly Anna hozzászólása (#7) mutatja. Ennek fényében különösen érdekes jelenség, 

hogy a legkisebb távolságot (pontosan 2 egység) szintén kettejük hozzászólásai mutatják, 

azonban Klebelsberg esetében immár az általános vita záró részében elmondott beszéde 

(#108) képezi az összehasonlítás alapját. Ennek oka szintén arra fenti „kiüresedésre” 

vezethető vissza, miszerint a viszonylag homogén C dimenzió már nem képzett elegendő 

megkülönböztető erőt Kéthly felszólalásával szemben. Valamennyi egyéb távolság e két 

szélsőértékek között mozog; ezek között megemlítendő Klebelsberg (#4) és Hegymegi-

Kiss Pál (#27) (6,63), valamint Lukács György (#11) és Klebelsberg (#108) (6,40) 

távolsága – melyből utóbbi jelentőségét növeli, hogy két támogató hozzászólás között jött 

létre. A másik oldalról megközelítve számottevő még Klebelsberg (#4) és Lukács György 

(#11), valamint Lukács György (#11) és Bozsik Pál (#47) közelsége (egyaránt 2,24 

egység), melyek esetében szintén az utóbbi különösen érdekes, hiszen két ellentétes 

attitűdű hozzászólás mutatott nagy tartalmi (pontosabban differenciáltsági) hasonlóságot. 

A jogalkotási folyamat lezárulta: a szentesített jogszabály és a tantervek 

A tíznapos vitát követően született meg az 1924. évi 11. törvénycikk, azaz a középiskolai 

törvény. A vita során nem történt érdemi változás a törvény szövegében és struktúrájában, 

így a szentesített változat is rövid, mindössze 20 paragrafust tartalmaz. 

A nyitó paragrafus a középiskola fogalmát és feladatát határozza meg. E szerint a 

középiskolának három típusa létezik: a gimnázium, a reálgimnázium és a reáliskola. (1. 

§). Valamennyi típus feladatát közösen határozza meg: „a tanulót vallásos alapon 

erkölcsös polgárrá nevelje, hazafias szellemben magasabb általános műveltséghez 

juttassa és a felsőbb tanulmányokhoz szükséges szellemi munkára képessé tegye.” A 

paragrafus tehát egyértelmű állásfoglalás a keresztény-konzervatív bázison nyugvó, 

hazafias nevelés mellett. Amint arra Golnhofer (2004) is rámutat, a magyarországi 

neveléstudomány kialakulásától kezdve kötődik a keresztény hagyományokhoz, 
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különböző irányzataira pedig jellemző a teológiai megközelítésmód. Később – bár 

megfigyelhető egyfajta szekularizációs folyamat – ez a hatás erős marad. Világháború 

utáni sokrétű értékválság, majd az ezt követő „útkeresés” is megerősítette ezt a 

kapcsolatot, így a 20-as években domináns motívummá válik. A törvény kialakításában 

szerepet kaptak a neveléstudomány korabeli képviselői (Fináczy Ernő, Kornis Gyula, de 

Pauler Ákos is számottevő pedagógiai munkássággal rendelkezik). Közülük is 

kiemelkedő volt Kornis szerepe, aki – amint arra Mészáros (2012. 115. o.) is rámutat, a 

„keresztény, nemzeti állam” eszményképe szerint munkálkodott. (lásd még Nagy, 

2000b). 

Az iskolatípusok közös eleme, hogy egyértelműen a felsőfokú tanulmányokra való 

felkészítést látják fontosnak, vagyis a jogszabály hangsúlyozza az egyes „tanulmányi 

ívek” (életpályák) kötöttségét. Érdemes összevetni ezt a passzust a korábbi 

szabályozással (1883. évi 30. törvénycikk): „1. § Középiskolák alatt ezen törvényben a 

gymnasiumok és reáliskolák értendők. A gymnasium és reáliskolának az a feladata, hogy 

az ifjuságot magasabb általános műveltséghez juttassa és a felsőbb tudományos képzésre 

előkészitse. A gymnasium e feladatot a minden irányu humanisticus, főleg az ó-classicai 

tanulmányok segélyével, a reáliskola pedig főleg a modern nyelvek, a mennyiségtan és 

természettudományok tanitása által oldja meg.”  

Azonosság továbbá, hogy míg a korábbi szabályozás definitíve meghatározta a 

humanisztikus gimnázium és a reáliskola koncepcionális különbségét, vagyis hogy „A 

gymnasium e feladatot a minden irányu humanisticus, főleg az ó-classicai tanulmányok 

segélyével, a reáliskola pedig főleg a modern nyelvek, a mennyiségtan és 

természettudományok tanitása által oldja meg.” (1. §), addig ezt a distinkciót az új 

középiskolai törvény is megteszi, azonban kiemeli a „közös nemzeti tárgyak” 

azonosságát. Míg a gimnázium és a reáliskola definíciója ebből a szempontból 

lényegében megmaradt, addig a reálgimnázium – mint új intézménytípus – 

értelemszerűen új meghatározást kapott, a célt „latin- és modernnyelvi és irodalmi 

tanulmányok segítségével” valósítja meg (ld. 16. sz. táblázat). 
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Közös nemzeti tárgyak 

Gimnázium Reálgimnázium Reáliskola 

ógörög nyelv 
és irodalom 

latin nyelv és 
irodalom 

latin nyelv és 
irodalom 

modern 
nyelv és 
irodalom 

modern 
nyelv és 
irodalom 

mennyiség- és 
természettan 

16. sz. táblázat: A háromosztatú fiúközépiskola-rendszer intézményeinek profilja. 

Forrás: saját szerkesztés az 1924. évi 11. tc. alapján 

Az egyes iskolatípusok rendes tantárgyait a 2., 3. és 4. §-ok szabják meg. Ezt az 

összehasonlítás kedvéért táblázat formájában (17. sz. táblázat) mutatom be (a törvényi 

szöveg gimnáziumi-reálgimnáziumi-reáliskolai részének sorrendjében). 

Tárgy Gimnázium Reálgimnázium Reáliskola 

hit és erkölcstan    

magyar nyelv és irodalom (ennek történelmével)113    

latin nyelv és irodalom    

[ó]görög nyelv és irodalom    

német nyelv és irodalom    

Magyarország történelme    

világtörténelem    

földrajz    

természetrajz    

természettan    

mennyiségtan    

filozófia    

rajz    

                                                 
113  Illetve a nem magyar tanítási nyelvű intézményekben a tanítás nyelve és irodalma (mindhárom 

intézménytípusban). 
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testgyakorlás    

angol vagy francia vagy olasz nyelv és irodalom114    

kémia    

rajzoló és ábrázoló mértan    

17. sz. táblázat: A humanisztikus gimnázium, a reálgimnázium és a reáliskola rendes 

tantárgyai. Az adott intézménytípusban rendes tárgyai szürkével jelölve találhatóak 

Amint látható, a rendes tantárgyak között öt ponton mutatkozik különbség. Az ókori 

nyelvek kérdése a korábbi klebelsbergi érvrendszert tükrözi, vagyis mindkét nyelvet csak 

a (humán) gimnázium, a latint a humanisztikus és a reálgimnázium oktatja. A 

reáliskolából hiányoznak az antik nyelvek. Ennek ellenpólusát jelentik a – németen kívüli 

– modern nyelvek (vagyis az angol vagy francia vagy olasz nyelv és irodalom), melyeket 

éppen az ókori nyelvekkel ellentétben a „reál” tartalmat is hordozó intézménytípusokban 

oktatnak. A szűkebben értelmezett (vagyis matematika nélküli) természettudományi 

területen egyedül a kémia tantárgy jelent különbséget a három intézménytípus között. A 

reáliskola egyetlen „saját” tantárggyal rendelkezik (rajzoló és ábrázoló mértan), ami 

egyértelműen a műszaki pályára készülők felkészítését segítette. 

Akár a régebben, akár az újonnan felállítandó középiskolák (át)szervezésének kérdésében 

is kontrolláló szerepet tölt be a vallás- és közoktatásügyi miniszter. Az állami és a királyi 

katolikus, valamint a törvényhatósági, községi, társulati és magán középiskolák esetében 

döntési, de a többi középiskola esetében – ahol a fenntartó hatóság (jellemzően a 

felekezet) intézkedik – is jóváhagyási jogköre van (5. §). 

A gimnázium szűkebb fókusza, kötöttebb pályája okán épülhetett be az a pont a szövegbe, 

hogy gimnázium csak olyan helyen maradhat vagy állítható fel, ahol a másik két 

intézménytípus valamelyike már megtalálható. Ez alól a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 

miniszter – különös méltánylást érdemlő esetben – kivételt tehet (5. §). 

A 6. paragrafus szerint a (németen kívül) felsorolt élő idegen nyelvek (3. § e) és 4. § d)) 

egy-egy lehet az adott intézmény rendes tanítási tárgya. Erről a döntést – az 

intézmény(át)szervezéshez hasonlóan – az állami és királyi katolikus, valamint a 

törvényhatósági, községi, társulati és magán középiskolák esetében a miniszter, a többi 

                                                 
114 A felsorolt nyelvek közül egyet-egyet választhatnak az intézmények (ld. a 6. §-t). 
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intézet esetében pedig az illetékes hatóság hozza meg (azonban utóbbi esetben már nem 

szükséges a miniszter jóváhagyása). 

A 7. § szerint a középiskolák valamennyi típusa egységesen nyolc évfolyammal (illetve 

osztállyal) szervezendő. A végrehajtást könnyítendő az új intézetek az első osztállyal is 

indíthatóak, de ebben az esetben biztosítani kell a későbbi osztályok megszervezésének 

folytonosságát egészen a nyolcadik osztályig. 

A 8. paragrafus alapján a rendes tantárgyak alól nem lehet felmentést kapni, kivételt csak 

az – iskola- vagy tisztiorvosi úton igazolt – testi alkalmatlanság jelent. Ebben az esetben 

a tanári testület meghallgatásával és az orvosi vélemény alapján az iskola igazgatója adhat 

felmentést a testgyakorlás, valamint a rajz technikai része alól. 

A felsőbb osztályokba való lépés előfeltétele ezen rendes tárgyak legalább elégséges 

érdemjeggyel történő elvégzése (kivéve a testgyakorlást). Egy tárgy elégtelen elvégzése 

esetén a következő tanév kezdetén tehet javítóvizsgát a diák, két tárgy esetén – rendkívüli 

esetben – tankerületi királyi főigazgató, illetőleg az iskola felekezeti főhatósága 

engedélyével bocsátható javítóvizsgálatra. Kettőnél több tárgy sikertelen teljesítése 

esetén azonban a diák nem bocsátható javító vizsgálatra, sőt, négynél több elégtelen 

osztályzat esetén – a tanártestület javaslatára – a miniszter illetőleg az iskola főhatósága 

megvonhatja. 

A javítóvizsgát főszabályként a diáknak abban az intézetben kell letennie, ahol az 

elégtelen érdemjegyet kapta. Ettől indokolt esetben – a tankerületi főigazgató, illetőleg 

az iskola felekezeti főhatósága engedélyére – más középiskolában is folytatható a javító 

vizsgálat. Ez vélhetően az esetleges (negatív irányú) tanári részrehajlást igyekezett 

kompenzálni. A javító vizsgálatok meg nem ismételhetőek (9. §) 

A javítóvizsgálatok mellett a másik nagy csoportot a pótló vizsgálatok jelentették. Ezekre 

azonban nem a sikertelen teljesítés, hanem a szorgalmi időszak jelentékenyebb részének 

(ezt maga a törvény nem pontosítja) elmulasztása (kihagyása) szolgáltatott okot. Ezt a 

pótvizsgát – a javítóvizsgával ellentétben – csak abban az intézetben teheti le a diák, 

amelyre neki a tanári testület engedélyt adott (itt tehát – valószínűleg azért, mert még nem 

történt értékelés – nem áll fenn a részrehajlás veszélye). A pótvizsga letételéhez szükség 

volt a mulasztás megfelelő igazolására, azonban a pótvizsga lehetőségét a tanári testület 

bármilyen okból megtagadhatja, és osztályismétlésre utasíthatja. Ez ellen a döntés 
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(határozat) ellen „rendes hivatalos úton” a tankerületi főigazgatóhoz, illetőleg az iskola 

felekezeti főhatóságához lehet folyamodni (10. §). 

A 11. paragrafus az egyéb középiskolákból, illetve a polgári vagy szakiskolákból való 

átlépést szabályozza. A nyilvános középiskolákból való átlépés esetében bizonyítvánnyal 

(tanulmányi értesítővel) szükséges igazolni a korábbi tanulmányi követelmények sikeres 

teljesítését (ez megegyezik az adott évfolyamba való továbblépés követelményével). 

Eltérő tantervű iskola esetén csak az új iskola tanterve szerint rendes tárgyakból 

(leszámítva a testgyakorlást) kell igazolnia tudását (vagy az adott tárgyból elégséges, 

illetve ennél jobb érdemjegyekkel, ennek hiányában különbözeti felvételi vizsgával).  

A felvételit minden esetben a fogadó intézmény tartja, illetve hozza meg a döntést. A 

középiskolából és a szakiskolákból is van lehetőség az átlépésre, ebben az esetben szintén 

különbözeti vizsgát kell tenniük. Elvben tehát teljes átmenetre van lehetőség. 

A tanítási órák heti óraszáma a rendes tantárgyakból (a testgyakorláson kívül) I. és II. 

osztályban 26, a többi osztályban 28 (12. §). A nem fejlesztés alatt álló (teljes 8 osztályos) 

iskolákban tanító tanárok száma – nem számítva a hittant, a testgyakorlást és a rendkívüli 

tárgyakat – a tanárok minimális száma az igazgatóval együtt 13. A fejlesztés alatt álló 

iskolák esetében a rendes tanárok száma nem lehet kevesebb (az igazgatón kívül), mint 

az osztályok száma. Az igazgatók heti 3-8 órára, míg a tanárok maximum heti 18 órára (a 

minimum nincs megadva, lévén ebből korábban vita volt) kötelezhetőek, kivéve rövid 

ideig tartó helyettesítéseket. Ezek maximuma igazgatók esetében heti 10, a tanárok 

esetében heti 24 óra. A „normál maximumot” meghaladó óraszámért pedig külön 

díjazásban kell, hogy részesüljenek. Az igazgatók és a tanárok lehetnek a törvényhozás 

tagjai, vármegyei, városi, községi és egyházi képviselők (bizottsági tagok), „de állandó 

fizetéssel járó főfoglalkozásszerű alkalmazást nem vállalhatnak”. A más tisztségek vagy 

megbízatások vállalási lehetőségéről (akadályozza-e őket hivatásuk betöltésében) esetről-

esetre – azaz egyénileg! – a VKM miniszter vagy (illetőleg) a felekezeti főhatóság dönt. 

(13. §). 

Az oktatás eredményeiről a középiskolák minden iskolai év végén osztályonként, 

nyilvános összefoglalások keretében adnak számot (14. §). 

Az érettségi vizsgára való bocsátás lehetőségét a nyolcadik osztály sikeres elvégzése adja 

meg (15. §), a vizsga sikeres letétele pedig valamennyi főiskolába (értsd: felsőfokú 

intézménybe) rendes hallgatóként belépésre jogosít, sőt kötelez (nem csak belépési 
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lehetőség, hanem előfeltétel). Ez a típusú engedmény azonban nyilvánvaló 

feszültségeket, tudásbéli különbségeket gerjeszt, aminek elsődleges elszenvedője a 

műszaki terület (lásd korábban a műegyetem panaszait az érkező diákokra a parlamenti 

vitában). Az előismeretek ezen pótlásáról így szól a törvény: „Amennyiben az egyetemen 

és a műegyetemen, vagy más főiskolán külön intézkedések volnának szükségesek avégből, 

hogy a felvett tanulók az itteni vizsgálatok és szigorlatok szempontjából megkívánt 

előismereteik esetleges hiányait főiskolai tanulmányaik folyamán kellő időben 

pótolhassák, azokról az illető főiskola meghallgatásával a vallás- és közoktatásügyi 

miniszter gondoskodik.” (16. §) Mindez azt jelenti, hogy a különbségeket nem 

középfokon, hanem elkülönülten, felsőfokon pótolják. 

A tanulók maximális osztálylétszámát 60-ban állapították meg. A kérdés érdekessége, 

hogy ennek 40-re való csökkentésében mutatkozott a legnagyobb egyetértés a 

kormánypárt és az ellenzék között, mégis – pénzügyi okokból – maradt a 60 fős 

keretszám. A terv (azaz a kompromisszumos megoldás) ennek fokozatos, hatályba 

lépéstől számított tíz év alatt 40-re való csökkentése lett, amit a jogszabályban is 

rögzítettek (17. §). 

A törvény elismeri, hogy az 1883. évi középiskolai törvény tanárképzésre vonatkozó 

szakaszai módosításra szorulnak, de ezt külön törvényben rendezik majd (ez lett később 

az 1924. évi 27. törvénycikk). Úgyszintén külön szabályokkal rendezendőnek látja majd 

a leányközépiskolák kérdését és tanulmányi rendjét: így születik meg az 1926. évi 

leányközépiskolai törvény. 

A törvény az 1883. évi 30. tc. 1–5., 11–12., 16., 21., 26. és 32. paragrafusait (vagyis a 

középiskolák szervezetére vonatkozó bizonyos részeket, illetve az Igazgatás és felügyelet 

című részben megtalálható, a tanárok létszámára és óraszámára, valamint 

összeférhetetlenségére vonatkozó részeket), valamint az 1890. évi 30. törvénycikket – 

azaz a „görögpótlós” jogszabályt – egész terjedelmében (19.§) hatályon kívül helyezte, 

végrehajtásával pedig a VKM minisztert bízta meg a törvény (20.§). 

A törvényjavaslatot – mintegy tíznapos vitát követően – érdemi változtatás nélkül fogadta 

el a nemzetgyűlés. A parlament által letárgyalt és megszavazott törvényt 1924. május 10-

én 11. tc.-ként hirdették ki, szövege lényegében változatlan maradt a bizottsági 

megfogalmazáshoz képest (OT, 1924). Ezt követően zárultak le a már 1922-től futó 
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tantervi munkálatok,115 melynek kapcsán Kornis megjegyzi, hogy „(…) hangsúlyozza a 

tanács, hogy a jelen tantervet próbának is tekinthetjük, s néhány év múlva még mindig 

alkalma lesz, ha a mostani megoldás a gyakorlatban nem válna be, a tantervet 

revideálni” (Jelentés a középiskolai tantervjavaslatokról, é. n. 280. o.), sőt azt is, hogy 

„A tanterv készítőinek egyesek szemükre hányják, hogy «ezek nem nagy reformok». Senki 

sem kérkedett közülünk soha azzal, hogy «nagy reformokat» akar, azaz teljes 

felforgatását annak, ami van. Ezt tiltotta volna a józan történeti érzék, azoknak a jól 

bevált magyar didaktikai hagyományoknak őszinte becsülése, melyeknek úttörőjét az 

eddig érvényes tantervek alapjainak megvetőjében, Kármán Mórban, tiszteljük.” Mindez 

jól mutatja, miképpen vált az 1920-ban megfogalmazott bethleni programbeszéd teljes 

oktatási rendszerre kiterjedő reformszándéka csupán egy iskolatípust érintő, kísérleti 

jellegű módosítássá. 

                                                 
115 Tanterv a középiskolák (gimnáziumok, reálgimnáziumok, reáliskolák) számára. Kiadta a m. kir. vallás- 

és közoktatásügyi miniszter 1924. évi július hó 24-én kelt 80.000 sz. rendeletével. HK 1924:168–169. 
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Összefoglalás 

Disszertációmban az alaptézishez kapcsolódóan három problématerületi szegmens 

összesen tizenhét kutatási kérdését igyekeztem megválaszolni, melyek a releváns 

fejezetekben olvashatóak. A dolgozat zárásaként azonban szükségesnek véltem e kutatási 

eredmények összegző, szintetizáló bemutatását is. 

Akár Klebelsberg Kuno korai (az első világháború előtt vagy az alatt született) 

emlékiratai vagy Kornis Gyula elméleti megfontolásai, akár a nemzetgyűlési diskurzus 

és közvetlen írásos előzményeinek nemzetközi vonulatai esetében színes paletta 

mutatkozott az elemzés során. Különösen igaz ez a parlamenti vitára, amelyben rendkívül 

széles, egészen pontosan 25 országot, illetve területet magába foglaló spektrum rajzolható 

fel a hivatkozásokból. Bár a külföldi mintázatok diverzek, de a parlamenti vita során több 

mint négyötödük hat területre (ezen belül négy országra, Németországra, 

Franciaországra, Ausztriára és Angliára) összpontosul. A külföldi modellek esetében 

továbbá empirikusan is sikerült igazolni a neveléstörténeti szakirodalomban jelenlévő 

porosz-osztrák mintakövetés dominanciáját. 

A kapott eredmények tehát a széles spektrum ellenére illeszkednek abba a – közép-

európai államokat többségében jellemző – elméleti konstrukcióba, miszerint vegyes 

intézményrendszeri sajátosságai mellett Magyarország elsősorban a német–osztrák 

irányvonalat követte (Németh, 2005b). Az egyes külföldi modellek párthovatartozás 

szerinti megoszlása viszont erős polarizáltságot mutat: a támogatók Németországot 

(illetve előd államait) és Ausztriát, az ellenzők pedig Franciaországot és Angliát 

preferálták. Ezek mellett Dánia (relatíve számos hivatkozása melletti) ellenzéki 

kizárólagossága említendő meg. 

A fenti nemzetközi példákat követő közoktatásügy a két világháború közötti periódusban 

kiemelt pozíciót tudhatott magáénak, ami csak még inkább erősödik abban az esetben, ha 

kifejezetten a középiskolák ügyét érintő törvények kerülnek a vizsgálat középpontjába: 

ti. a középiskola kérdése a Horthy-korszakban minden esetben önálló, és nem egységes 

(szerves) jogszabályban kapott helyet. Ennek a rendkívül intenzív időszaknak az első 

(Haller-féle) középiskolai reformkísérlete – időzítése és a kérdőív kiküldését facilitáló 

államtitkár pozíciójának folyamatos gyengülése miatt – sikertelen volt. Ennek ellenére a 

próbálkozás világos indikátora annak, miképpen próbálta Imre Sándor érvényre juttatni 

saját koncepcióját a Vallás- és Közoktatási Minisztériumban, valamint hogy ezt az 

artikulációs lehetőséget miképpen igyekezett kihasználni a két póluson elhelyezkedő 
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érdekcsoport, az alapvetően egyenjogúsításra törekvő polgári iskolák és szakmai-

érdekvédelmi szervezeteik (mögöttük Imre Sándorral), valamint a konzervatív szándékú, 

az oktatáspolitikai fronton ebben az időszakban megerősödő Kornis Gyula és Klebelsberg 

Kuno. Mivel az érdekérvényesítésben az utóbbi csoport bizonyult erősebbnek, a 

középiskolák reformja az 1919-es kísérlettől merőben eltérő úton indult meg. 

Tisztázatlan volt azonban, hogy hogyan jutott el a kérdés – a megelőző, 1883-as 

középiskolai törvénytől, illetve annak 1890-es módosításától számítva – több mint 40 év 

után a nemzetgyűlési vita szintjéig? Kornis Gyula állhatatos munkája, Klebelsberg Kuno 

formátuma és pozíciója, valamint az oktatáspolitikának a – minden addiginál inkább – 

privilegizált helyzete is hozzájárult ahhoz, hogy a középiskolai reform kérdése újból 

napirendje kerüljön. A munkálatokat megindító reform azonban egy fordulatokkal teli 

folyamat végén született meg: a bethleni programbeszédben vizionált egységes 

köznevelési törvény koncepciója úgy tűnt, hogy Vass József középiskolai rendeletével 

elvetődik. Kornis Gyula, az OKT előadó tanácsosa ezt is kritizálva utasította el a vassi 

elképzelést, az OKT ezzel egyetértőleg az egységes koncepció mellett döntött. A 

következő állomásban – Kornis által is képviselve – azonban ismét a szegmentált 

szabályozás kerül előtérbe, ennek egzakt fordulópontjára azonban a disszertációmban 

nem sikerült fényt deríteni. 

Ennek jegyében Klebelsberg Kuno kezdeményezte a törvényjavaslatot kidolgozását. 

Kérdéses volt azonban, hogy kik fektetik le – tartalmi, illetve neveléstudományi 

vonatkozásban – e dokumentum alapjait? Amint az a nemzetgyűlési vita feldolgozása 

során egyértelművé vált, Simon (1959) erre vonatkozó ténymegállapítása valójában 

Klebelsberg miniszteri expozéjának következő részletére alapoz: „T. Nemzetgyűlés! 

Végére értem, sajnos kissé hosszúra nyúlt beszédemnek. Az Ürményi József által 

megvetett alapon, Trefort nagy alkotásának épségbentartásával, [sic] de figyelemmel a 

modern pedagógia vívmányaira is, alkotta meg az én szerény és felelős személyem, 

munkatársaimmal: Fináczy Ernő, Kornis Gyula és Pauler Ákos egyetemi professzorokkal 

ezt a javaslatot.” (NN, 1922–261. 11. o.). Azonban az idézetben említett négyesből a 

munkamegosztás formája és mértéke egyelőre nem tisztázott. A fennmaradt 

dokumentumok alapján úgy tűnik, az oktatáspolitikai aktorok közül minden bizonnyal 

ismét Kornis gyakorolta a legnagyobb hatást a reform kimenetelére: ő volt a 

kezdeményezés felkért véleményezője, majd az OKT által kiküldött bizottság előadója, 

ezen minőségében pedig a módosított koncepció kidolgozója is. Később a tantervi 
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munkálatok során mind a tíz (!) szakbizottság ülésein részt vett. E hatalmas energia-

befektetés ellenpéldáját Vass József jelenti, aki lényegében „elhagyja” a saját maga 

kezdeményezte reformot: a tantervi munkálatokon már nem vett részt,116  valamint a 

parlamenti vitában sem kért szót (annak ellenére, hogy két ülésnapon is jelen volt, köztük 

a beterjesztéskor is). 

A beterjesztést követően megkezdődhetett a parlamenti vita, melynek kulcsszereplője a 

diskurzus dinamikáját tekintve egyértelműen Klebelsberg Kuno volt.  Az általános vita 

során – ha a házszabályoknak megfelelően is – jelentős időbeli korlátozások érték az 

ellenzék képviselőit az ülésvezető részéről. Emellett kimutatható volt az a sajátos jelenség 

is, hogy az ellenző attitűdű felszólalók hajlamosabbak voltak a tőlük eltérő 

megnyilvánulások hivatkozására. 

Tartalmi vonatkozásokban a három konceptuális dimenzió (nemzetközi aspektusok – 

jogszabályi környezet – iskolastruktúra) mentén összehasonlíthatóvá váltak a 

nemzetgyűlési vita kulcshozzászólásai is. A támogató-ellenző attitűd és befoki-kifoki 

bontások tartalmi szempontból nem jelentettek markáns szervező erőt a tartalomban (így 

ellenzéki és támogató hozzászólások közelsége, vagy azonos attitűd relatíve nagy 

távolsága is előfordult), de az ellenzéki és a befoki hozzászólások csoportjai némileg 

homogénebbnek tekinthetők. Az egyik szembetűnő eredmény az iskolastruktúra széles 

spektrumával szemben annak jogszabályi környezetének szűkössége volt. A 

legmegdöbbentőbb eredmény azonban nem ez, hanem Klebelsberg Kuno általános vitát 

záró beszédének és egyik legnagyobb kritikusának, Kéthly Anna első napon való 

felszólalásának tartalmi (differenciáltsági) közelsége volt. Lehetséges magyarázatként 

szolgál, hogy a nemzetgyűlési vita során harmadik hozzászólásában Klebelsberg már nem 

hivatkozta újra azokat az elemeket, amelyek például miniszteri expozéját olyan távol 

helyezik Kéthly egyetlen felszólalásától. 

Fontos továbbá, hogy a képviselők vitáját nem lehet izolált diskurzusként szemlélni. A 

parlamentben jelen lévő kormánytagok, képviselők, újságírók, valamint a karzaton helyet 

foglaló többi résztvevő – akár esetlegesen, akár állandó jelleggel – hatással volt a vita 

lefolyására. Hasonló módon nem lehet szétválasztani a vitát az ülésnapok párhuzamos 

témáitól: a földreform, a választójog, a korona értéke, a felekezeti kérdések, vagy akár a 

                                                 
116  Legalábbis Kornis nem tünteti fel részvételét, míg Klebelsbergét igen. Utóbbi kiemelését az is 

indokolhatja, hogy Klebelsberg ekkor már több éve a Magyar Történelmi Társulat elnöke volt, így a 

történelmi tanterv tárgyalásán ilyen minőségében is részt vehetett. 
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villamosjegy aktuális ára mind-mind befolyásolták a nemzetgyűlés azon atmoszféráját, 

amelyben végül a középiskolai törvény, majd a végrehajtás során az új iskolahálózat (18. 

sz. ábra) megszületett. 

 

18. sz. ábra: Középiskolák Magyarországon az 1924-es reformot követően. Forrás: 

Dankai (2014). A szerző engedélyével. 

 

Összefoglalóan elmondható, hogy a doktori értekezés azon alaptézise, miszerint a 

jogalkotási folyamat minden fő szakaszában kimutatható a diskurzus polarizáltsága, 

sikeresen igazolható volt. Azonban hozzá kell tenni, hogy ez a polarizáltság eltérő 

intenzitással jelenik meg a döntéshozatali mechanizmus egyes fázisaiban, és bizonyos 

alszakaszokban – így például a törvényjavaslat részletes vitájában vagy a tartalmi 

vetületek esetében – nem olyan mértékű a támogatók és az ellenzők kommunikációjának 

különbözősége, hogy a párthovatartozás meghatározó szerepét igazolni lehessen. 

Kétségtelen azonban, hogy a Horthy-korszak jogalkotásának attribútumai markánsan 

megjelennek a középiskolai reform előkészítésében, ami emellett erőteljes, a 

közoktatásügy kitüntetett és szenzitív jellegéből adódó ideológiai színezetet kapott. 
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Kitekintés 

A reform utóélete és megítélése 

Az 1924. évi középiskolai törvény a klebelsbergi koncepció nyomán a humanisztikus 

műveltséget adó gimnázium és az elsősorban természettudományos, valamint modern 

nyelvi orientációjú reáliskola mellé a két intézménytípus jellegzetességeit ötvöző, de 

egyben a középiskola új válfaját jelentő reálgimnáziumot helyezte. A nemzetgyűlés ezen 

döntése – amely immáron háromosztatú (ún. trifurkáló) fiúközépiskola-rendszert hozott 

létre – a tanárképzés kérdését is merőben új alapokra fektette. 

Az 1924/1925-ös tanévben – ahogyan azt Klebelsberg miniszteri expozéjában (NN, 

1922–261) előrevetítette – a középiskolák zöme reálgimnáziummá alakult, s a reform 

hátralévő egy évtizedében is ez maradt a domináns iskolatípus (Jóború, 1963). A 

reáliskola az 1924-es törvénnyel megmaradt „eredeti feladatánál”, azaz „elsősorban a 

Műegyetemre törekvő diákság középiskolájának” (Antall, 1993. 299. o.). 

Az néhány év után egyértelművé vált, hogy a szigorúan vett hármas rendszer nem 

tartható: a reáliskolai latin és a fakultatív görög a humán gimnáziumban azt 

eredményezte, hogy az eredeti három mellett újabb kettő, összesen öt iskolatípus alakult 

ki (Neveléspolitikai…, 1959; Nagy, 2000b). Ez a nyomás több irányból, a felsőoktatás, a 

munkaerőpiac és a szülők irányából együttesen érkezett, a további differenciálódás pedig 

a VKM fokozatos engedményei nyomán valósult meg (Neveléspolitikai…, 1959; Nagy, 

2000b). 

A klebelsbergi iskolareform sikeres végrehajtása és az engedmények ellenére sem volt 

hosszú életű. Tekintve, hogy a húszas évek oktatásügyi reformjainak financiális alapjait 

a szektorban lévő többlet adta, nem meglepő, hogy a középiskola ügyének revideálására 

a gazdasági világválságot (1929–1933) követően került sor. A két világháború közötti 

időszak másik meghatározó kultuszminisztere, Hóman Bálint egyéves előkészítő munka 

után, 1934 tavaszán nyújtotta be a középiskoláról szóló törvényjavaslatát, amellyel az 

1924. évi és az 1926. évi reformok által áttekinthetetlennek minősített középiskola-

rendszer strukturális és tartalmi átalakítását kezdeményezte (Kelemen, 1994; Rébay, 

2006; Szabolcs É. és Mann, 1997). Az előkészítő munkálatok során az eredeti koncepció 

nagy fordulatot vett; a trifurkáció tagozatok általi megtartása és a koedukált képzés 

helyett kompromisszumos megoldásként az egységes, de nem koedukált gimnáziumra 

tett javaslatot (Rébay, 2006).  
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Ennek szellemében született meg az 1934. évi 11. tc., ami a húszas évek diverz rendszere 

helyett egyetlen intézménytípusban, a gimnáziumban látta az elméleti irányultságú 

középiskolák jövőjét (4. §). A törvény létrejöttével a két-, illetve háromosztatú 

középiskola-rendszereket szabályozó törvények (az 1924. évi 11. tc. és az 1926. évi 26. 

tc. teljes egészükben, valamint az 1883. évi 30. tc. bizonyos passzusai) is hatályon kívül 

kerültek. A hómani érában realizálódó egységes gimnázium tehát bár magába olvasztotta 

az – átláthatatlannak minősített – differenciált középiskola-struktúrát, ennek ellenére a 

törvény áttételes módon hosszú ideig meghatározta a magyar közoktatásügyet, hiszen a 

reformra alapozódó középiskolai tanárképzési törvény (1924. évi 27.) még a harmincas 

években is hatályban maradt. 

A jogszabály legfőbb függvénye: a középiskolai tanárképzés 

A két világháború közötti jogalkotás a középiskolai tanárképzés területén is 

meghatározónak mondható (vö. Szabó, 2012). A 1883. évi középiskolai törvény (amely 

hosszú ideig adott keretet a tanárképzés kérdésének) egyedülálló jellemzője volt, hogy – 

ha csak tizenegy paragrafus erejéig is, de – külön fejezetben szabályozta a középiskolai 

tanárok képesítését. Az első világháború, valamint az azt követő forradalmak azonban 

éles cezúraként jelentek meg a középiskolai tanárképzés törvényi szabályozásában, 

amelynek rendezése egyúttal elhozta a középiskolai tanárképzés első – és máig utolsó – 

önálló törvényét. 

A középiskolai törvény nemzetgyűlési tárgyalásakor az ellenzék részéről többen is 

visszásnak találták, hogy a középiskolai tanárképzés törvényének megalkotása nem előzte 

meg a középiskolai törvényjavaslat vitáját. E hiány pótlására már a középiskolai törvény 

elfogadását követően (május 28.) került sor, amikor Klebelsberg az országgyűlés elé 

terjesztette a javaslatot. Ezt a közoktatásügyi bizottság június 18-án, a Nemzetgyűlés 

azonban – eddig feltáratlan okokból – csak november tárgyalta (Ladányi, 2008). A 

középiskolai tanárok képzéséről és képesítéséről szóló 1924. évi 27. törvénycikk (címével 

összhangban) két nagyobb fejezetre tagolódik. Az első rész nyitó paragrafusa a 

tanárképzést a tudományegyetemek bölcsészeti karának feladatköréül jelölte meg – a 

felügyeleti jogot pedig a vallás- és közoktatásügyi miniszternek adta. A „munka 

kiegészítése céljából” (lényegében az operacionalizálás első lépéseként) a 

kultuszminiszternek a tudományegyetemek mellett egy-egy tanárképző intézetet kellett 

szerveznie (1. §). A tanárképző intézet vezetőségét (2. §) és tantestületét (3. §) szabályozó 

passzusokat követően a törvény az 1883. évi 30. tc. 61. § (2) módosításával szigorította a 
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középiskolai tanári végzettség megszerzéséhez szükséges kritériumokat. Ennek 

értelmében csak az nyerhetett képesítést, aki (mű)egyetemi tanulmányaival 

párhuzamosan, négy évig a tanárképző intézet tagja volt, és az ott kijelölt előadásokon, 

illetve gyakorlatokon eredményesen részt vett. Az 5. § a nem kötelező előadások és 

gyakorlatok kapcsán újfent megerősítette a magyar egyetemről szóló 1848. évi 19. tc. 2. 

paragrafusát, azaz a tanszabadság elvét. Az 1883. évi középiskolai törvény egy zavaros 

pontját (erre vonatkozóan lásd Ladányi, 2008), vagyis a kötelező tanítási gyakorlat 

szabályozását a 6. § tette egyértelművé: ez úgy módosítja a korábbi középiskolai törvény 

61. § (3) passzusát, hogy „kivétel nélkül minden tanárjelölt” köteles kimutatni egy éves 

nyilvános középiskolai (elsősorban a tanárképző intézettel kapcsolatban álló gyakorló 

intézményben folytatott) tanítási gyakorlatát. Ennek kivitelezése érdekében a törvény a 

tanárképző intézetek székhelyén gyakorlóiskolák felállítását írta elő – átmeneti jelleggel 

a helybéli középiskolák látták el ezt a funkciót (6. §). A gyakorlóiskolák mellett – a 

tanárjelöltek ellátására – nemzetgyűlés egy-egy internátus felállításáról is határozott, 

melyek szintúgy a tanárképző intézet székhelyén voltak felállítandók (9. §). 

A középiskolai tanárok képesítését a jogszabály második fejezete a tudományegyetemek 

vizsgálóbizottságainak jogkörébe utalta (10. §), melyek összetételéről a 11. és a 12. 

paragrafus rendelkezett. A képesítés előfeltételéül a sikeres érettségi vizsgát, valamely 

tudományegyetem bölcsészettudományi karával (ekkoriban még a természettudományok 

is ehhez a fakultáshoz tartoztak) való hallgatói jogviszonyt, tanárképző intézeti tagságot 

és két középiskolai szaktárgy tanulmányozását írta elő a törvény (13. §). A szaktárgyi 

ismereteken túl a 13. § (2) a magyar irodalom és művelődéstörténet, a pszichológia, a 

logika, az etika és a filozófia, valamint neveléstan, a gyakorlati módszertan és az iskolai 

szervezettan ismeretét is előírta. Emellett a tanárjelöltnek a 14. §-ban meghatározott 

írásbeli és szóbeli vizsgát kell tennie. Ezek követelményei jórészt összhangban vannak az 

előző paragrafusban megjelölt ismeretekkel, de ezen felül a jelöltnek idegen nyelvi 

(német, francia, angol vagy olasz) ismereteiről is számot kell adnia. A hazai vagy külföldi 

egyetemeken, illetve főiskolákon folytatott tanulmányok esetében bizonyos 

követelmények enyhítéséről a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelkezhetett (4. és 

11. §). 

A hómani korszakban bekövetkező teljes struktúraváltás ellenére az 1934. évi 

középiskolai törvény nem érinti a tanárképzés kérdését (pusztán a 13. § utal a már 

képesítést nyert tanárok alkalmazásának feltételeire), ami leginkább annak tudható be, 
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hogy a – fentebb jelölt törvények sorsát elkerülve – 1924. évi 27. tc. továbbra is hatályban 

maradt. 

A „klebelsbergi” reform és Klebelsberg megítélése 

A rendelet elő- és utóéletének vizsgálata rávilágított, hogy a középiskolai reform kérdése 

sokkal inkább kötődik Kornis Gyula, mint Klebelsberg Kuno személyéhez. A jogalkotási 

folyamatban világosan kimutatható, hogy a klebelsbergi retorika explicit módon a kornisi 

gondolatokra épül, mind írásos, mind szóbeli megnyilvánulásaiban több ponton 

mutatható ki szövegazonosság. Így például Klebelsberg Kornis (1928) – még a miniszteri 

expozé előtt készült – írásait használja fel saját előterjesztésében.117 

Klebelsberg származása, presztízse, pozíciója, Bethlennel való szoros kapcsolata, 

kiállása, esetenként maró humora miatt lehetett alkalmas arra, hogy – pozitív vagy negatív 

megítélésétől függetlenül – a magyar történelem egyik legnagyobb formátumú 

minisztereként megvalósítsa a reformot. S amennyire hangsúlyozta Klebelsberg a kérdés 

apolitikus jellegét, legalább annyira függött éppen ettől a reform sikeressége. Klebelsberg 

ugyanis – legalábbis ebben az időszakban – elsősorban már szakpolitikus, és csak 

másodsorban szakértő. „Jobbkezének” tekinthető Kornis talán emiatt maradt „szürke 

eminenciás” (vö. Mészáros, 2012) és – a neveléstörténet berkeit leszámítva – kevésbé 

ismert alakja a magyar közoktatástörténetnek. 

Módszertani tanulságok és a kutatás továbbfejlesztésének lehetőségei 

A források körének bővítése 

A kutatásban felmerülő sok kérdőjel ellenére a „fekete doboz” mélyebb elemzése 

mindeddig azért maradhatott el, mert a közel hat évtizede készült regeszták, mint kvázi 

primer források már nem hozzáférhetőek. Emellett a szekunder források feldolgozását 

követően az is egyértelművé vált, hogy valamennyi szakirodalmi tétel, amely a „fordulat” 

és/vagy az egyházi véleményezés időszakát érinti, akár jelölt, akár jelöletlen módon, de 

Simon összeállításának (Neveléspolitikai…, 1959) szövegeit vagy adatait használja fel. 

Az a tény, hogy „minden út Simonhoz vezet”, az iratanyag pusztulásának fényében nem 

meglepő. Valószínűleg ő, illetve a PTI neveléstörténeti csoportjának egyéb tagjai voltak 

az utolsók, akik a dokumentumokat eredeti formájukban láthatták. 

                                                 
117  Markáns példák lelhetőek fel a Neveléspolitikai… (1969) című forrásgyűjteményben, pl. „sürgető 

jelleget kölcsönöz” (119. o.), illetve „a kultúra egysége csak szintetikus eszmény” (123. o.) 
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Jelen disszertációban bemutatott kutatás továbbfejlesztésének egyik útját az újabb 

források bevonása jelenti. A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltárában 

számos, még nem, vagy nem a disszertáció aspektusából feldolgozott, Imre Sándor 

államtitkári tevékenységéhez kapcsolódó dokumentum lelhető fel (például a tervezett 

iskolareformját előkészítő nemzetközi adatbegyűjtés). Emellett a korszakban több olyan 

folyóirat jelenik meg (a témát átfogóan a Magyar Paedagogia, az iskolaszintre 

specifikusan nézve pedig a Magyar Középiskola és az Országos Középiskolai 

Tanáregyesületi Közlöny képviseli), ami további információt nyújthat a kérdésre nézve. 

Emellett a dolgozat további bővítési lehetőségét adja a Budapesti Corvinus Egyetem 

Elitkutató Központjának szabadon hozzáférhető képviselői adatbázisa, amely Ilonszki 

(2009) művének mellékleteként jelent meg. Az adatbázis az 1884 és 1947, valamint az 

1990 és 2006 közötti időszakokra vonatkozóan tartalmaz információkat. 118  Hasonló 

megfontolásokból lehet hasznosítható a Magyar Társadalom Lexikonja, amelynek 

digitalizált változata szintén szabadon hozzáférhető.119 

A hálózatelmélet és az MVS modell neveléstörténeti alkalmazhatósága 

A disszertációban másodlagos célként jelent meg a hálózatelmélet módszertanának 

alkalmazása egy elsősorban neveléstudományi vonatkozású témára: konkrétabban egy, 

az oktatáspolitikai diskurzusok elemzéséhez használható megközelítés próbája. A 

hálózatelmélet és a vektortér modell ilyen típusú, kombinált alkalmazása a 

neveléstörténet diszciplínáján belül újszerű megközelítést jelent, ezért tapasztalatai 

szintén a disszertáció hozadékaként értelmezhetőek. A parlamenti viták fentebb vázolt 

elemzésének azonban több korlátja van. Talán az egyik leggyakoribb kritika a kvantitatív 

megközelítés erőteljes túlsúlya, ami figyelmen kívül hagyja a vita mélyebb minőségi 

kérdéseit, és egyfajta „rideg váz” benyomását keltheti az olvasóban. Hangsúlyozandó, 

hogy az elvégzett statisztikai próbák döntő többsége nem képes kezelni a felszólások 

eltérő időpontjaiból származó előnyöket és hátrányokat: ehhez a jövőben egy olyan 

modell felállítására van szükség, ami a vita kronológiai sajátosságait függvényszerűen 

képes ábrázolni. 

                                                 
118 Elérhetősége: [URL: http://elitkutatas.uni-

corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/tanszekek/tarsadalomtudomanyi/politikatudomany/files/Elitkutatas

/Adatok__kodkonyvek/kepviseloi_adatbazis_1884-1947_1990-2006.sav ] Letöltés időpontja: 2017.01.15 

15:00 
119 Elérhetősége: [URL: 

http://mtdaportal.extra.hu/ADATBANK/A_MAGYAR_TARSADALOM_LEXIKONJA/a_magyar_tarsa

dalom_lexikonja_index.html] Letöltés időpontja: 2017.01.15 15:05 

http://elitkutatas.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/tanszekek/tarsadalomtudomanyi/politikatudomany/files/Elitkutatas/Adatok__kodkonyvek/kepviseloi_adatbazis_1884-1947_1990-2006.sav
http://elitkutatas.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/tanszekek/tarsadalomtudomanyi/politikatudomany/files/Elitkutatas/Adatok__kodkonyvek/kepviseloi_adatbazis_1884-1947_1990-2006.sav
http://elitkutatas.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/tanszekek/tarsadalomtudomanyi/politikatudomany/files/Elitkutatas/Adatok__kodkonyvek/kepviseloi_adatbazis_1884-1947_1990-2006.sav
http://mtdaportal.extra.hu/ADATBANK/A_MAGYAR_TARSADALOM_LEXIKONJA/a_magyar_tarsadalom_lexikonja_index.html
http://mtdaportal.extra.hu/ADATBANK/A_MAGYAR_TARSADALOM_LEXIKONJA/a_magyar_tarsadalom_lexikonja_index.html
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A másik korlát az alkalmazott megközelítés erőteljesen reduktív és szegmentált jellegéből 

adódik. Éppen ezért ígéretes lehetőséget jelent a szegmentáltság részleges feloldása, 

vagyis fentebb vázolt elemzési szempontrendszer egyes komponenseinek egymásra 

vetítése, összehasonlítása. A doktori értekezésben ilyen komponenspár volt a parlamenti 

vita strukturális és tartalmi elemzésének részleges egybevetése, de hasonló kimenettel 

járhat az egyéb statisztikai próbák eredményeinek ütköztetése is. Az egymás mellé állított 

alrendszerek hasonló dinamikája, esetleges együttmozgása azonban nem feltétlenül 

jelenti az ok-okozati viszony meglétét. 

A nemzetgyűlési vita szabályos hozzászólásai mellett jelentős csoportot alkotnak a 

diskurzus irreguláris megnyilvánulásai (például közbekiabálások, zúgolódások, taps). 

Megjegyzendő, hogy Podráczky (2007) a 19. századi magyar óvodaügyet taglaló 

disszertációjában ezeket a kommunikációs formákat nem tartja érdemi hozzászólásnak. 

Bár volumenük tekintetében egyetértek a fenti megállapítással, a parlamenti vita 

feldolgozása során meggyőződésemmé vált, hogy ezek a szabálytalan reakciók jelentős 

információtartalommal bírhatnak, rejtett feszültségekre mutathatnak rá. A szabálytalan 

megnyilvánulásoknak alapvetően két csoportja különböztethető meg: az egyéni (egy 

felszólalóhoz köthető), valamint a kollektív (egy politikai csoportosulástól, vagy akár a 

teljes nemzetgyűléstől származó). Rendelkezésre állnak, és elemzésre előkészítettek az 

adatok az alábbi kategóriákból: támogató és ellenző közbeszólások száma (illetve az 

ezekre történő reakciók), a támogató és ellenző kollektív megnyilvánulások (és az ezekre 

történő reakciók), a rendreintések, a hozzászóló idejének korlátozása, a szavazások és a 

hozzájuk nyújtott hangos segítségek (igen/nem felkiáltások a patkóban). Mindezek 

elemzése adalékkal szolgálhat a tartalomelemzés eddigi eredményeihez, valamint a 

nemzetgyűlési vita töredezettségének megértéséhez is. 

Bár az általánosíthatóság érdekében helye volna egyéb parlamenti vitákra alapozó 

összehasonlító vizsgálatoknak, azonban ezeknek több akadálya van. A megkülönböztető 

jellemzők feltárását elsősorban az nehezíti, hogy nem képezhető „kontrollcsoport”, mivel 

ebben a témakörben – vagyis ahol kifejezetten a középiskolák ügyét szabályozták – 

nagyon kevés törvény született a polgári korban (1867–1948): (1883. évi 30. tc., 1890. 

évi 30. tc., 1924. évi 11. tc. és 1934. évi 11. tc.), s egyáltalán a parlament történetében. 

Ráadásul ezek között a jogszabályok között túl nagy az időbeli eltérés, ezen időtávlat alatt 

pedig változnak a szereplők, a pártok és azok erőviszonyai, a döntéshozatal mikéntje, 

egyáltalán a teljes parlament és környezete. Ebből adódóan bármiféle különbség esetén 
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nem tudjuk megállapítani, hogy az vajon melyik fenti jellemzőnek tudható be (ez a 

probléma egyébként is jellemzi a történeti típusú vizsgálatokat). A különböző hálózatok 

strukturális összehasonlítására ettől függetlenül lehetőség nyílik – erre vonatkozóan lásd 

például Li, Luo és Wu (2014) tanulmányát, valamint Soundarajan, Eliassi-Rad és 

Gallagher (2013) összefoglalóját – a módszertan pedig más parlamenti viták és 

diskurzusok esetében is alkalmazható. 
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Függelék 

A közoktatásügyet érintő törvények katalógusa (1867–1990) 

Az 1867 és 1990 között született közoktatásügyi törvények katalógusát Kelemen (2002) 

munkájának felhasználásával állítottam össze. Az áttekinthetőség kedvéért számos 

helyen rövidített címet használt a szerző, ezek helyett minden esetben a teljes alakokat 

tüntettem fel. A lentebb található megjegyzéseken, a teljes címekre történő átírásokon, 

valamint egyetlen kiegészítésen kívül a katalógust változatlan formában vettem át, ezek 

eredeti forrásközléseihez, tematikus bontásához, valamint kapcsolódó rendelkezéseikhez 

ld. Nagy (2004) szakértői vázlatát és Jáki (1994) válogatását. 

Törvénycikk A jogszabály címe 
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3. 1875. évi 32. tc. A népoktatási nyilvános tanintézetek s nyilvános kisdedóvó 

intézetek tanitóinak s nevelőinek nyugdijazásáról, valamint 

azok özvegyeinek és árváinak gyámolitásáról 

4. 1876. évi 14. tc.* A közegészségügy rendezéséről 

5. 1876. évi 28. tc. A népiskolai hatóságokról 
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7. 1883. évi 30. tc. A középiskolákról és azok tanárainak képesitéséről 

8. 1884. évi 5. tc. Állami elemi és polgári iskolák épitésére szükséges 

költségek fedezéséről 

9. 1884. évi 17. tc.** Ipartörvény 

10. 1886. évi 21. tc. A törvényhatóságokról 

11. 1886. évi 22. tc. A községekről 

12. 1890. évi 30. tc. A középiskolákról és azok tanárainak képesitéséről szóló 

1883:XXX. törvénycikk módositása tárgyában 

13. 1891. évi 15. tc. A kisdedóvásról 

14. 1891. évi 43. tc. A népoktatási nyilvános tanintézetek s nyilvános kisdedóvó 

intézetek tanitóinak s nevelőinek nyugdijazásáról, valamint 

azok özvegyeinek és árváinak gyámolitásáról szóló 

1875:XXXII. törvénycikk módositása tárgyában 

15. 1893. évi 26. tc. A községi, valamint a hitfelekezetek által fentartott elemi 

iskolákban működő tanitók és tanitónők fizetésének 

rendezéséről 

16. 1894. évi 27. tc. Azon nyilvános tanintézeti igazgatók, tanárok, tanitók, 

igazgatónők és tanitónők nyugdijazásáról és hozzátartozóik 
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ellátásáról, kikről állami vagy más hasonló természetü 

közrendelkezéssel gondoskodva nincs 

17. 1907. évi 26. tc.*** Az állami elemi népiskolai tanitók illetményeinek 

szabályozásáról és az állami népiskolák helyi felügyeletéről 
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és hitfelekezeti néptanitók járandóságairól 

19. 1908. évi 46. tc.*** Az elemi népiskolai oktatás ingyenességéről 

20. 1913. évi 27. tc. Az elemi népiskolai záróvizsga eredményeinek és a tanítók 

magyar nyelvtudásának ellenőrzéséről 
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valamint azok özvegyeire és árváira 
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tanítóknak és nevelőknek, valamint azok özvegyeinek és 
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23. 1922. évi 12. tc.**** Ipartörvény 

24. 1922. évi 30. tc. Az iskoláztatási kötelezettség teljesítésének biztosításáról 

25. 1924. évi 11. tc. A középiskoláról 

26. 1924. évi 27. tc.  A középiskolai tanárképzésről 

27. 1926. évi 7. tc. A mezőgazdasági népesség érdekeit szolgáló népiskolák 

létesítéséről és fenntartásáról 

28. 1926. évi 24. tc. A leány-középiskoláról 

29. 1927. évi 12. tc. A polgári iskoláról 

30. 1934. évi 11. tc. Az egységes középiskoláról 

31. 1935. évi 6. tc. A közoktatásügy igazgatásáról 

32. 1936. évi 23. tc. A kisdedóvásról 

33. 1938. évi 13. tc. A gyakorlati irányú középiskoláról 

34. 1938. évi 14. tc. A tanítóképzésről 

35. 1940. évi 20. tc. Az iskolázási kötelezettségről és a nyolcosztályos 

népiskoláról 

36. 1941. évi 12. tc. A közoktatásügyi igazgatásról 

37. 1948. évi 33. tv. A nem állami iskolák fenntartásának az állam által való 

átvétele, az azokkal összefüggő vagyontárgyak állami 

tulajdonba vétele és személyzetének állami szolgálatba való 

átvétele tárgyában 

38. 1949. évi 4. tv. Az ipari tanulók képzéséről 

39. 1953. évi 3. tv. A kisdedóvásról 

40. 1961. évi 3. tv. A Magyar Népköztársaság oktatási rendszeréről 
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* A kötetben eredetileg 1875. évi 14. törvénycikként szerepel. 

** Másképpen a második ipartörvény. 

*** A kötetben eredetileg csak az 1907. évi 27. törvénycikk szerepelt, de a „Lex 

Apponyi” két, illetve háromelemű törvénycsomagként is értelmezhető. 

**** Másképpen a harmadik ipartörvény. 

*****A hivatkozott katalógusban nem szereplő jogszabály. 

 

A középiskolai reform főkérdései  

Részlet a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1919. évi 200,883 B. I. számú rendeletéből 

a középiskola reformjának előkészítése tárgyában. (Hivatalos Közlöny, 1919. 45. 387–

389.) 

„(…) 

1. A bajok forrása a középiskola feladatának kettőssége. A tudományos tanulmányokra 

való előkészítést várják tőle egyik félen, mert történeti hagyománya szerint ez a jellege; 

az egyéni és nemzeti élet gyakorlati szükségleteinek kielégítését várják a másik félen, 

mert a mai viszonyok ezt követelik. A nemzetnek egyaránt szüksége van tudományos 

pályára előkészítő intézetre és általános jellegű, semmiféle pályára nem irányító, semmit 

meg nem nehezítő iskolára. Kérdés: Lehetséges-e, hogy ezt a két, nem azonos feladatot 

egy és ugyanazon iskola teljesítse? 

2. Ma a középiskolák óriási többsége gimnázium. Tanítványainak száma a reáliskoláéinál 

sokszorta nagyobb. A gimnáziumnak történeti alapon érthető a törekvése, hogy 

növendékeit az őt jellemző tanulmányokban művelje ki főképpen. Ez megmarad mindig, 

amíg gimnázium lesz és arról nem is szabad letennünk, hogy ily módon művelt rétege is 

legyen társadalmunknak. De ebben az iskolában így nem juthat elég idő másféle, 

nagyjelentőségű és közvetlenebb értékű tanulmányokra. Kérdés: A humanisztikus 

gimnázium alkalmas-e arra, hogy a még pályát nem választott, de nem szükségképpen 

tudományos pályára gondoló ifjúságnak általános iskolája legyen? 

3. A kérdésre igen eltérően felel a latin nyelvtanítás híve és ellenzője. Eddig ez volt s 

most is ez lesz minden vitában az ütköző kérdés, azért szükséges ezt is általánosabb 

41. 1969. évi 6. tv.***** A szakmunkásképzésről 

42. 1985. évi 1. tv. Az oktatásról 

43. 1990. évi 23. tv. Az oktatásról szóló 1985. évi I. törvény módosítáról 
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világításba állítani. Kérdés: Van-e érezhető különbség a gimnáziumi és reáliskolai 

tanfolyamot végzettek közt értelmiség, jellem, hagyományainkhoz való ragaszkodás és 

haladásunk tudatos akarása tekintetében? 

4. A szervezés tekintetében azt kell meggondolni, hogy a középiskola nyolc osztálya ma 

egységes szervezettel a tudományos célt szolgálja és csak mellékesen gyakorlatit, négy 

alsó osztálya azonban a latin kivételével majdnem teljesen azonos a hasonló életkorú 

növendékek többi iskoláinak megfelelő osztályaival; növendékeinek tekintélyes része 

nem is jut el az érettségi vizsgálatig. Kérdés: A tudományos célzat indokolja-e, hogy a 

gimnázium növendékeit már 9 éves korukban elkülönítsük azoktól, akiknél jobban ezek 

sem adták személyes bizonyítékai tudományos pályára való voltuknak? 

5. Azonos életkorú, egyaránt vegyes származású gyermekeket, jórészt ugyanazokra a 

tantárgyakra mindenik iskolában egyféle pedagógiai elv szerint lehet jól tanítani, 

valamint általában nevelni is. Ha azonban valamely iskolának sajátos a célja: bizonyára 

igyekszik ahhoz alkalmazkodni mindenben. Kérdés: A 9–13 éves gyermekek életkora 

egyáltalában megengedi-e, hogy a tudós középiskola valami sajátos módszert 

alkalmazzon s a tudományos munkára való előkészítést már 9 éves korban elkezdje? 

6. Általános művelődéspolitikai kívánalom, hogy a nemzet tagjainak annyiféle (vallási, 

nyelvi, társadalmi különbségek szerint való) megoszlását s ennek igen káros 

következéseit mindenmódon, főként a nevelés útján is enyhíteni kellene. Kérdés: Helyes-

e és szükséges-e, hogy a nemzet serdülő tágjai annyiféle iskolában (gimnázium, 

reáliskola, polgári iskola stb.) tanuljanak nem egyféleképen oly ismereteket, amelyekre 

minden polgárnak egyaránt szüksége van? 

7. Sok komoly baj származik ma abból, hogy a középiskola nyolc évig foglalja el és 

szorítja egy intézet szabályzata alá sokban különböző serdületlen és kifejlett növendékeit. 

Kérdés: Tanulmányi okokból indokolt-e, a nevelés szempontjából célszerű-e ily 

különböző fejlettségű tanulók együtt-tartása? 

8. E kérdésekre adott feleleteken kívül miféle egyéb konkrét javaslatai vannak az intézet 

tanári testületének a középiskolai reform belső tartalmára nézve?”  
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Kódolási útmutató 

 

Tematikus főcsoportok (dimenziók) és elemeik 

 

a) Nemzetközi minta 

Kódolandó: 

 korszaktól függetlenül az egyes országok, államalakulatok, régiók, települések, 

földrajzi egységek és személyek, amelyek név szerint lettek megemlítve; 

 ugyanezek nem tulajdonnév formájában megjelenő alakjai (pl. „zürichi”) vagy 

kötődő személyei (pl. „pápa”, „Luther Márton” stb.).  

Nem kódolandó: 

 a tantárgyakra való hivatkozások (például német mint tanóra, egyetemes 

történelem); 

 az osztrák-magyar közös uralkodók (Mária Terézia, II. József, II. Lipót és Ferenc 

király), kivéve, ha kifejezetten Ausztriára (osztrák birodalomfélre) történik utalás; 

 a Német-római Császárságra való hivatkozások. 

Megjegyzések: a szövegben a maitól eltérő elnevezés: Szlovákia („Slovensko”) 

 

b) Jogszabályi környezet 

Kódolandó: 

 Ha egyértelműen évszámmal és/vagy sorszámmal, megnevezéssel azonosítható. 

Például „1883. évi középiskolai törvény” vagy „1883. évi XXX. tc.” 

 Ha időrendből vagy egyéb viszonyítási tényezőből azonosítható. Például „a 

korábbi alaptörvény” 

 Más parlamenti hozzászólásból rekonstruálható. Például „az a jogszabály, amiről 

képviselőtársam előttem szólt”. 
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c) Iskolastruktúra 

Kódolandó: 

 Amennyiben nevesítve lett az adott intézménytípus egy konkrét iskola révén: 

például „budai ipartanoda” vagy ha számszerűleg beazonosíthatóak voltak 

intézmények, így például a „három iskolatípus” (értsd: humán gimnázium, 

reálgimnázium, reáliskola), akkor a releváns tartalmi kategória beszámításra 

került. 

Nem kódolandó: 

 Azoknak a hivatkozásoknak az esetében, amelyek spektrális hivatkozást 

alkalmaznak (például „népiskolától fel egészen a főiskoláig”) csak a két szélső 

érték (azaz a népiskolát és a főiskolát) veendő figyelembe. 

Megjegyzések: 

 a polgári iskola másik elnevezése: Bürgerschule 

 főiskola alatt értendő minden felsőoktatási intézmény, akár egyetem is 
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Kódlapok 

 

Nemzetközi minták (A) 

Sorszám Tartalmi kategória 1 2 3 4 5 6 Megjegyzés 

A/1. általános (globális)        

A/2. kontinens, nagyobb földrajzi 

egység 

       

A/3. Németország / Poroszország        

A/4. Ausztria        

A/5. USA        

A/6. Anglia        

A/7. Franciaország        

A/8. Olaszország        

A/9. Vatikán/pápa        

A/10. Svájc        

A/11. (ókori) Róma        

A/12. (ókori) Hellász        

A/13. Horvát(-Szlavón)ország        

A/14. Oroszország        

A/15. Dánia        

A/16. Finnország        

A/17. Hollandia        

A/18. (ókori) India        

A/19. Cseh-/Morvaország        

A/20. Románia        

A/21. Szlovákia        

A/22. Szerbia        

A/23. Svédország        

A/24. Lettország        

A/25. (újkori) Görögország        

 

Általános megjegyzések: 
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Jogszabályi környezet (B) 

Sorszám Tartalmi kategória 1 2 3 4 5 6 Megjegyzés 

B/1. 1849/1850: Organizationsentwurf        

B/2. 1868. évi XXXVIII. tc.        

B/3. 1872. évi VIII. tc.        

B/4. 1875. évi XXXII. tc.        

B/5. 12383:1875. sz. VKM rendelet        

B/6. 1876. évi XIV. tc.        

B/7. 1876. évi XXVIII. tc.        

B/8. 1879. évi XVIII. tc.        

B/9. 1883. évi XXX. tc.        

B/10. 1884. évi V. tc.        

B/11. 1884. évi XVII. tc.        

B/12. 1886. évi XXI. tc.        

B/13. 1886. évi XXII. tc.        

B/14. 1890. évi XXX. tc.        

B/15. 1891. évi XV. tc.        

B/16. 1891. évi XLIII. tc.        

B/17. 1893. évi XXVI. tc.        

B/18. 1894. évi XXVII. tc.        

B/19. 1907. évi XXVI. tc.        

B/20. 1907. évi XXVII. tc.        

B/21. 1908. évi XLVI. tc.        

B/22. 1913. évi XXVII. tc.        

B/23. 1914. évi XXVI. tc.        

B/24. 1916. évi XVIII. tc.        

B/25. VKM 1919. évi 200883 B. I. sz. rendelet        

B/26. VKM 1921. évi 166433/V. sz. rendelet        

B/27. 1922. évi XII. tc.        

B/28. 1922. évi XXX. tc.        

 

Általános megjegyzések: 
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Iskolastruktúra (C) 

 

Sorszám 

Tartalmi kategória 

 

1 2 3 4 5 6 Megjegyzés 

C/1. elemi oktatás        

C/2. ismétlő iskola        

C/3. alsófokú szakoktatás, mezőgazdasági szaktanító 

ismétlő iskolára 

       

C/4. polgári iskola        

C/5. középfokú szakoktatás        

C/6. humanisztikus gimnázium        

C/7. reáliskola        

C/8. reálgimnázium        

C/9. egységes középiskola        

C/10. középfokú leányoktatási intézmények        

C/11. felsőfokú szakiskolák: egyetem, műegyetem stb. (ide 

értve a tanárképzés kérdését) 

       

C/12. szabadoktatás        

 

Általános megjegyzések: 
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Az interkódolás eredményei 

Jelmagyarázat 

Táblázatok sorrendje 

A táblázatok a következő sorrendben kerülnek bemutatásra: a) a két kódoló első 

alkalommal, kizárólag a felkészítés és a kódolási útmutató alapján elkészített táblázatai 

b) a táblázatok a két kódoló közös – hibakeresési célú – megbeszélése utáni állapotai c) 

a két kódoló végső konzultációja (amely már nem csak a kódolási hibákat, hanem a 

koncepcionális kérdéseket is érintette) utáni eredmények. Az utolsó fázis főbb tartalmi 

pontjai, meglátásai a Megjegyzésekben kerültek feltüntetésre. 

Színkódok 

 

Szín Jelentés 

fehér nem jelölt kategória 

szürke jelölt kategória 

vörös az egyik kódoló által jelölt, de a korrekció után törölt kategória 

zöld az egyik kódoló által kihagyott, de a korrekció után jelölt kategória 

kék a konzultáció eredményeként jelölt kategória 

A dimenzió: Nemzetközi aspektusok 

Korrekció előtti adatok 

1. sz. kódoló eredményei 

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13–25 ∑ 

#4             … 10 

#11             … 8 

#7             … 3 

#108             … 3 

#27             … 3 

#47             … 6 
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2. sz. kódoló eredményei 

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13–25 ∑ 

#4             21 10 

#11             … 5 

#7             … 2 

#108             … 2 

#27             … 2 

#47             … 7 

Korrekció utáni adatok 

1. sz. kódoló eredményei 

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13–25 ∑ 

#4             … 9 

#11             … 7 

#7             … 3 

#108             … 3 

#27             … 3 

#47             … 8 

2. sz. kódoló eredményei 

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13–25 ∑ 

#4             21 9 

#11             … 7 

#7             … 2 

#108             … 3 

#27             … 2 

#47             … 8 
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Konzultáció utáni (végleges) adatok 

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13–25 ∑ 

#4             … 9 

#11             … 7 

#7             … 3 

#108             … 3 

#27             … 3 

#47             … 7 

 

Megjegyzések 

A konzultációk során megerősítésre került, hogy az oktatásügyi relevancia nem szükséges 

a besoroláshoz, valamint hogy a „görög” kifejezés – ritka kivételektől eltekintve – az 

ógörög nyelvre, illetve kultúrára vonatkozik. A történelmi vonatkozású példák (így a 

„Felvidék”) nem a parlamenti vita időpontjában érvényes államhatároknak, hanem az 

érintett korszaknak megfelelően lettek jelölve. 

A konzultáció során megállapításra került, hogy bizonyos kollektív kifejezések, nagyobb 

földrajzi egységek, így például a „környező államok” besorolása nem egyértelmű, ezért 

megfontolandó lehet az A/2. kódkategória kibővítése az „országcsoport” kifejezéssel (az 

eredmények interpretációjában ez az elnevezés már megjelent). 

B dimenzió: Jogszabályi környezet 

Korrekció előtti adatok 

1. sz. kódoló eredményei 

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15-28 ∑ 

#4               … 4 

#11               … 4 

#7               … 0 

#108               … 0 

#27               … 2 

#47               … 2 
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2. sz. kódoló eredményei 

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15-28 ∑ 

#4               … 3 

#11               … 3 

#7               … 0 

#108               … 0 

#27               … 2 

#47               … 2 

Korrekció utáni adatok 

1. sz. kódoló eredményei 

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15-28 ∑ 

#4               … 4 

#11               … 4 

#7               … 0 

#108               … 0 

#27               … 2 

#47               … 2 

 

2. sz. kódoló eredményei 

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15-28 ∑ 

#4               … 4 

#11               … 4 

#7               … 0 

#108               … 0 

#27               … 2 

#47               … 2 
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Konzultáció utáni (végleges) adatok 

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15-28 ∑ 

#4               … 4 

#11               … 4 

#7               … 0 

#108               … 0 

#27               … 2 

#47               … 2 

Megjegyzések: 

A korábban ismertetett katalógus mellett több egyéb jogszabály is megemlítésre került a 

parlamenti vita szövegében, ezért más joganyagok beemelésére, a közoktatásügyi 

jogforrásokkal való együttes vizsgálatára is lehetőség adódik. 

C dimenzió: Iskolastruktúra 

Korrekció előtti adatok 

1. sz. kódoló eredményei 

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ∑ 

#4             9 

#11             8 

#7             10 

#108             12 

#27             8 

#47             7 

2. sz. kódoló eredményei 

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ∑ 

#4             8 

#11             7 

#7             9 

#108             11 

#27             7 

#47             7 
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Korrekció utáni adatok 

1. sz. kódoló eredményei 

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ∑ 

#4             9 

#11             8 

#7             10 

#108             11 

#27             7 

#47             7 

2. sz. kódoló eredményei 

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ∑ 

#4             9 

#11             8 

#7             9 

#108             11 

#27             7 

#47             7 

Konzultáció utáni (végleges) adatok 

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ∑ 

#4             9 

#11             8 

#7             9 

#108             11 

#27             7 

#47             7 

 

Megjegyzések: 

A konzultáció során megerősítésre került, hogy alapvetően a magyar iskolatípusok, illetve 

ezek külföldi mintái kódolandóak, valamint hogy „népiskolai” alatt értendő az alsó fok is 

(például népiskolai szintű szakiskola). 
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A leginkább nagy dilemmát az okozta, hogy önmagában a kereskedelmi oktatásra való 

hivatkozás melyik iskolaszintre értendő. Végül a kérdéses esetben a szövegkörnyezetből 

következtetve döntöttünk a jelölés (C/5.) mellett. 

Reliabilitási statisztikák 

A fentebb ismertetett, a két kódoló által generált adatok reliabilitásának értelmezéséhez 

két megközelítés lehetséges: az első esetben az egyes tartalmi kódokat dichotóm 

változóknak tekintjük, így amennyiben az adott adatrögzítési egységben említésre 

kerülnek, úgy az 1, amennyiben pedig nem, úgy a 0 értéket veszik fel. Ebben az esetben 

az 66 változóból – a korrigálatlan, illetve a korrekció utáni adatokból adódóan 

megkettőzve – 2*66, azaz összesen 132 db, 2*6-os (2 kódoló 6 adatrögzítési egységgel) 

táblázat jön létre. Ezeken lehetőség adódik az ismert statisztikai értékek kiszámítására 

(százalékos egyezőség, Scott-féle π, Cohen-féle κ, nominális Krippendorff-féle α stb.). 

Ez a megközelítés azonban számos hátrányt hordoz magában (a táblázatok számából 

adódó elaprózottság, bizonyos statisztikák kivitelezhetetlensége, valamint hogy – 

elsősorban az alacsony elemszámnak köszönhetően – lényegében minden olyan esetben, 

amikor nem tökéletes fedést mutat a két kódoló mintázata, a kódolók közötti egyezőséget 

mérő mutatók drasztikusan leromlanak), másrészt nem is ez ennek a vizsgálati résznek a 

fókusza.  

A disszertáció ezen fejezete ugyanis sokkal kevésbé az egyes tartalmi kódok (illetve azok 

kódoló általi besorolásának) megbízhatóságára kíváncsi, sokkal inkább az adott 

adatrögzítési egység – meghatározott dimenzióban értelmezett – differenciáltságának 

megítélésére, az abban mutatkozó különbözőségekre. Ennek mentén a kódolási folyamat 

úgy is felfogható, hogy a két kódoló (a mellékelt segédtáblázatok révén) 0–25, 0–29 és 

0–12 tartományú skálákon értékelik (azaz pontozzák) a hozzászólás adott dimenzión 

belüli differenciáltságát. Ebben az esetben a két kódoló pontszámai arányskálán 

mérhetőek, az eredmények pedig 2*3 darab 2*6-os táblázatban mutathatóak be (lásd 

lentebb). 

Összegzésként megállapítható, hogy a korrekciós fázis után csak 3 olyan pont maradt, 

ahol a kódolásban különbség mutatkozott. Az eredmények tehát ezeket leszámítva 

egybevágóak, az egyéb esetekben pedig a kódolási útmutató pontosítására lehet szükség. 
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A dimenzió 

 

 Korrekció előtt  Korrekció után 

Hozzászólás 

sorszáma 

1. 

kódoló 

2. 

kódoló 

 1. 

kódoló 

2. 

kódoló 

4 10 10  9 9 

11 8 5  7 7 

7 3 2  3 2 

108 3 2  3 3 

27 3 2  3 2 

47 6 7  8 8 

Krippendorff 

alfa 

(arányskála) 

,808  ,909 

CI (95%) 

10.000 

bootstrap 

mintán 

,7139 

és 

,9078 

   

 

,8175 

és 

1,0000 

 

Kritikus 

értékek és 

annak 

valószínűsége, 

hogy alfa 

alacsonyabb  

,8000 (44,16%)       

,7000 (1,46 %) 

,6700 (0,00%) 

   

 

 ,8000 (01,69%) 

,7000 (00,01%) 

,6700 (00,01%) 
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B dimenzió 

 

 Korrekció előtt  Korrekció után 

Hozzászólás 

sorszáma 

1. 

kódoló 

2. 

kódoló 

 1. 

kódoló 

2. 

kódoló 

4 4 3  4 4 

11 4 3  4 4 

7 0 0  0 0 

108 0 0  0 0 

27 2 2  2 2 

47 2 2  2 2 

Krippendorff 

alfa 

(arányskála) 

,987  1 

CI (95%) 

10.000 

bootstrap 

mintán 

,9730  

és      

1,0000 

 

 

 1,0000 

és 

1,0000 

 

 

Kritikus 

értékek és 

annak 

valószínűsége, 

hogy alfa 

alacsonyabb 

,8000 (00,27%) 

,7000 (00,27%) 

,6700 (00,27%) 

   

 

 ,8000 (00,41%) 

,7000 (00,41%) 

,6700 (00,41%) 
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C dimenzió 

 

 Korrekció előtt  Korrekció után 

Hozzászólás 

sorszáma 

1. 

kódoló 

2. 

kódoló 

 1. 

kódoló 

2. 

kódoló 

4 9 8  9 9 

11 8 7  8 8 

7 10 9  10 9 

108 12 11  11 11 

27 8 7  7 7 

47 7 7  7 7 

Krippendorff 

alfa 

(arányskála) 

,831  ,968 

CI (95%) 

10.000 

bootstrap 

mintán 

,7618  

és      

,9094 

 

 

 ,9048 

és 

1,0000 

 

 

Kritikus 

értékek és 

annak 

valószínűsége, 

hogy alfa 

alacsonyabb 

,8000 (22,26%) 

,7000 (00,01%) 

,6700 (00,01%) 

 

 

 ,8000 (00,14%) 

,7000 (00,14%) 

,6700 (00,14%) 
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