
A diákbizottságok Szolnok megyei történetéhez
(1945-1948)

Hazánk földjén még dörögtek a fegyverek, még folyt a felszabadító küzde-
lem, amikor 1944. december 21-22-én Debrecen lett ismét a nemzetgyűlés böl-
csője és itt rakták le a demokratikus Magyarország alapjait az egybegyűltek.
Az Ideiglenes Kormány kultuszminisztere gr. Tel'eki Géza lett. A Kormányban
való részvételét a népi demokratikus forradalom erőinek az a politikája tette
lehetővé, amely a náci Németország és fasiszta-nyilas csatlósok elleni fegyveres
harcban a nemzetgyűlés által elfogadott program alapján együttműködést kívánt
létrehozni az összes németellenes nemzeti erőkkel.

Telekinek nem kis gondot jelentett a minisztérium folyamatos kiépítése, a
tanügyigazgatás újjászervezése s a legalapvetőbb rendeletek kiadása az iskolai élet
megindítására, mert az iskolák vezetői határozatlanok, bizonytalanok voltak, s
ekkor még a bátrabbak is utasításra, biztatásra, ösztönzésre vártak. A Valilás- és
Közoktatásügyi Miniszter első tevékenységeként elrendelte, hogy valamennyi
közép-, középfokú- és szakiskola, valamint népiskola haladéktalanul kezdje meg
működését, s ott, ahol eddig több azonos típusú iskola működött, és nem volt
mód valamennyi iskola megnyitására, ezeket az iskolákat vonják össze és a taní-
tást kezdjék meg. E célkitűzést egyaránt szorgalmazták a megalakult demokrati-
kus pártok, társadalmi és népi szervek. Mint ahogy az élet minden területén harc
indult a demokráciáért, az új magyar jövő megteremtéséért, ugyanúgy ezzel pár-
huzamosan folyt a küzdelem a diákifjúság megnyeréséért.

így vetődött fel, közvetlenül a felszabadulás után a középiskolai tanulók
nevelésével, önnevelésével, valamint a diákifjúságnak, elsősorban saját ügyeivei,
társadalmi és közéleti tevékenységével!, viszonyával kapcsolatos egyik legizgal-
masabb, legtöbbet vitatott kérdés, az iskolai diákönkormányzatok problematikája.

Ebben a dolgozatban kizárólagosan a megye középiskolai diákbizottságának
önkormányzati szerveit, e szervek történeti fejlődését, tevékenységét kíséreljük
meg az 1945-1948 közötti koalíciós időszakban áttekinteni - ezzel mintegy emlé-
kezve hazánk felszabadulásának 50. évfordulójára, a jubileumra.

A felszabadulás utáni hónapokban nemcsak pedagógusok, tanügyigazgatási
dolgozók vetették feli a kérdést, hogy milyennek kell lennie a demokratikus neve-
lés szellemének, alapelveinek, hanem a demokratikus ifjúsági szervezetekben is
alapvető problémaként került napirendre. A legtöbben egyetértettek abban, hogy
közösségi szellemre, a közösség szeretetére, az iskolán belül alakult közösségekben
való részvételre és a közös munka örömére kell) nevelni tanulóinkat. A tekinté-
lyen alapuló fegyelmezés helyébe az iskolai és osztályközösségek belülről fakacfó
rendjét kell kiépíteni, amely már önként, tudatosan vállalt fegyelmet biztosít
az iskolákban.
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a közösségi nevelés egyik lényeges alkotó eleme a tanulók önkormányzatá-
nak jelhasználása a nevelési célok érdekében. Ezt az önkormányzatot - mint új
nevelési és önnevelési formát - nem lehetett korszerű játékként vagy átmeneti
divatjelenségként felfogni. Alapvető célja az volt, hogy a tanulás előmozdítása
mellett az új iskolákban egy új gyermekideált, ifjúsági diákideált alakítson ki,
hogy dicsőségnek számítson, ha valaki élenjár a tanulásban, munkában, fegyelem-
ben, a társak segítésében. A tekintélyen alapuló fegyelmezés helyébe olyan rendet
kívánt állítani, amely már önként, tudatosan vállalt fegyelmet biztosított az isko-
lákban. Tehát a koalíciós időszak középiskoláiban ezeket a pozitív törekvéseket
és feladatokat az iskolai és osztálydiákbizottságok igyekeztek elősegíteni és meg-
valósítani.

A diákbizottságokkal, osztálybizottságokkal nem most találkoztunk először
a diákönkormányzat fejlődéstörténete folyamán. Ezeket a szerveket a Magyar
Tanácsköztársaság időszakában a tanintézetek legtöbbjében megszervezték. Ezek
a „diákdirektóriumok", „diákbizottságok" a diákok demokratikusan választott
forradalmi szerveiként alakultak. Egyértelműen állást foglaltak a proletárhatalom
mellett, tevékeny részt vállaltak a diákok nevelésében. A diákbizottságok mun-
kája a legtöbb helyen igen eredményes volt, helyesen foglalkoztak a diákszociális
kérdésekkel, felléptek az ellenforradalmár nevelők tevékenysége ellen s munkás-
ságuk az ún. szocialista iskola hadállásait erősítette. Tehát a felszabadulás évében
a közép-, középfokú tanintézetek jelentős részében megszervezett diákbizottságok
elsősorban 1919 haladó és forradalmi hagyományaiból táplálkoztak, de merítet-
tek a KIMSZ Horthy-korszakbeli gyakorlatából is.

Milyen törekvések, kísérletek jelzik a jelszabadulás után a diákönkormány-
zati szervek megszületését? Az egykori források tanúsága szerint a közép- és
középfokú iskolák egy részében már 1945 elején öntevékenyen megalakultak a
diákbizottságok mint önkormányzati, érdekképviseleti szervek. E bizottságok meg-
szervezésére, életrehívására, sajátos képviseleti rendszerének kiépítésére ösztön-
zőleg hatott az ifjúság alulról jövő kezdeményezése. Ugyanakkor gátló tényező-
ként említhetjük a különböző belső ellentmondásokat: az elavult rendtartást,
a korszerűtlen iskolai szabályzatot és házirendet, a tanári testület konzervativiz-
musát, a felekezeti iskolák sajátos hierarchiáját és rendjét stb., amelyek az ifjúság
progresszivitását, öntevékenységi törekvéseit az iskolák falai közül igyekeztek ki-
rekeszteni. Az iskolák növendékeit ezek a diákbizottságok képviselték, kérésüket
és kívánságukat közvetítették részben az iskola igazgatójához és tanári karához,
részben pedig a különböző állami, társadalmi szervezetekhez, egyesületekhez.

A felszabadult területeken elsőként kell említenünk a debreceni tankerület-
hez tartozó közép-, középfokú és szakiskolákat, ahol a demokratikus kibontakozás
viszonylag korán megindult. így kell utalnunk a Szolnok megyei középfokú intéz-
ményekre, ahol a feliszabadulás első évében, elsősorban a demokratikusan gondol-
kodó ifjúság szorgalmazta a diákbizottságok életrehívását, hogy a tanuló fiatalok
politikai, kulturális munkájának keretet adjon, tevékenységüket koordinálja s
érdekvédelmét biztosítsa.

A felszabadulást követő időszakban szinte valamennyi középiskolai diák-
bizottság igen jelentős és komoly munkát végzett: követelték a tanítás és iskolai
élet demokratizálását, a reakciós iskolái légkör és szellem megszüntetését, új tan-
terveket, tankönyveket, az oktató- és nevelő munka átalakítását, emberi kapcso-
latot tanár és diák között stb. A diákfiatalok arra törekedtek, hogy legalitásukat
kivívják, s tevékenységük ne legyen ellentétes a régi, jogilag változatlan, ekkor
ugyan még érvényben levő, de egyébként elavult iskolai rendtartással.

Az 1946/47-es tanév elején a debreceni tankerületi főigazgatóság arra töre-
kedett, hogy valamennyi középiskolában egységes elvek szerint szervezzék meg

118



a diákönkormányzatot. Ennek érdekében javaslattervezetet készített, amit vala-
mennyi középiskolához eljuttatott azzal a céllal, hogy a tanári testületek nevelési
értekezleten vitassák meg, s az intézet profiljának, sajátosságainak megfelelően
a testület javasolja az ifjúságnak a diákönkormányzat megalakítását. Ezt követően
a megyében is több iskolában megszervezték, illetve a már tevékenykedő bizott-
ságok munkáját kibővítették, korszerűsítették.

A következőkben röviden tekintsük át a diákbizottságok tevékenységét, mun-
kásságál. Elsőként azt nézzük meg, hogy a főigazgatói hivatal dolgozói ellen-
őrzésük során milyen benyomásokat, tapasztalatokat szereztek a diákbizottságok
munkájáról és hogyan értékelték azt.

A szolnoki állami Verseghy gimnázium diákbizottságáról a tanulmányi fel-
ügyelő így írt: „A diákönkormányzat működése hasonlít a gyárak üzemi bizott-
ságához. Javasol, fegyelmez, ítélkezik. Első javaslatainak egyike volt, hogy kiírtja
a kaszárnyaszellemet az iskolából. Végrehajtotta. Igen érdekes ötlete, hogy segéd-
kezik tízpercben a felügyelő tanárnak. Harmadik, nagyon bevált feladatuknak
tekintik, hogy az igazgatót meghívják óralátogatásra, amikor mindnyájan nagyon
szépen elkészülnek. A diákbizottság kívánja a hiányzás nehezebb igazolását, a
fegyelem magasabb fokát, ami a demokrácia megerősödésének a jele a növendé-
keink között."1 A gimnázium 1946/47-es évkönyve szerint is a diákönkormány-
zatra úgy tekintettek, mint a szabad iskola által nyújtott lehetőség egyik leg-
fontosabb terrénumára, amely „nagy jelentőségre tett szert iskolánk belső életé-
ben, . . . a fegyelem megszilárdításában".2

Mindezek a tények igen jelentősek voltak, s ma, két és fél évtized múltán
sem minden középiskolában jutottak el a diákok arra a szintre, amit hajdan
a szolnoki verseghysták felmutattak. A néhány hónappal későbbi igazgatói jelen-
tés is pozitívan értékelte a diákbizottság munkáját, mert az iskola demokratikus
nevelésében nagy segítségére volt a tanári testületnek. „Tevékenységével nagyban
hozzájárult a tanár és diák közötti kapcsolat elmélyítéséhez, egységes és demok-
ratikus közszellem kialakításához, a jobb tanulmányi eredmény biztosításához."3

Egy másik szolnoki gimnázium diákbizottságának tevékenységéről - Müller István
tanügyi titkár az iskola hivatalos látogatását követő értekezleten, 1948. április
8-án - az alábbiakat mondotta: „Komoly önfegyelemmel és a demokráciát építő
buzgó szorgalommal dolgozott. Hetenként tartotta gyűléseit, ahol a tanulók fe-
gyelmi és tanulmányi előmenetelét érintő ügyeket beszélték meg az összekötő tanár
bevonásával és irányításával. A fegyelem megszilárdítása mellett megszervezte a
diákfelügyeleti rendet, ellenőrizte a mozilátogatást, az engedély nélküli mozi-
látogatókat a saját hatáskörében különböző rendezvények megvonásával sújtotta,
magasabb fegyelmi vétség esetében osztályfői vagy igazgatói megrovásra tett
javaslatot az intézet igazgatójának. Minthogy az iskolaév megindulásakor a diák-
önkormányzat jogkörét, feladatát és célját még semmiféle rendelkezés nem kör-
vonalazta, saját hatáskörén belül alapszabálytervezetet készített, hogy működését
tervszerűbbé és eredményesebbé tegye."'

Harsányi Zoltán középiskolai szakelőadó a jászberényi állami gimnázium
tanári testületének hivatalos iskolalátogatását követő 1948. február 26-án tartott
értekezletén azt állapította meg, hogy a diákbizottság „hetenként tart megbeszé-
léseket és megtárgyal minden időszerű, az intézet tanulóifjúságának egész közös-
ségét érintő ügyét. Fegyelmi ügyekben is bírálatot mond és a tanári kar felé is
képviseli az ifjúság véleményét és kívánságait. Jelentősen közreműködik az ifjúság
minden közös megnyilatkozásának megszervezésében és tagjai osztályukban igye-
keznek a helyes osztályszellemet kialakítani."' A haladó diákok mellett a nevelők
is mindjobban felismerték a diákbizottságok jelentőségét és harcoltak is meg-
teremtésükért.
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Még hitelesebb lesz az iskolai diákbizottságok munkájáról alkotott képünk,
ha azokat az igazgatói jelentések tükrében vizsgáljuk meg. Közismert, hogy az
1947/48-as tanévben néhány szélsőségesen reakciós ifjúsági egyesülettől eltekintve,
a legkülönbözőbb ifjúsági szervezetek, egyesületek, körök tevékenykedtek közép-
iskoláinkban, amelyeknek a munkájáról! sem a VKM, sem pedig a tankerületi
főigazgató nem rendelkezett megbízható adatokkal. Ugyanakkor az iskola nevelői
munkájában, a tanulóifjúság szellemi irányításában és öntevékenységének kifej-
lesztésében az iskolai ifjúsági egyesületek szerepe és munkája nélkülözhetetlenül
fontos tényezővé vált. Ezért 1947. szept. 15-én az ifjúsági egyesületek fokozottabb
és eredményesebb munkájának és működésének irányítására, szervezésére és ellen-
őrzésére a kultuszminisztérium a debreceni tankerületi főigazgatói hivatalban
engedélyezte egy ifjúsági szakelőadó beállítását. Az új előadó egyik legfontosabb
feladatának tekintette, hogy az iskolákban működő ifjúsági szervezeteket és azok
munkáját felmérje. Ezért fordult még szeptember közepén körrendeletben az
iskolák igazgatóihoz, hogy a vezetésük alatt álló iskolákban tevékenykedő ifjúsági
egyesületekről, munkájukról képet nyerjen.

Néhány nap után már folyamatosan érkeztek az igazgatói jelentések. Szá-
munkra sem meglepő, hogy az iskolai diákbizottságok munkájával foglalkozik
a legtöbb híradás, pozitív és negatív értelemben egyaránt. Sorakoztassunk fel
ezek közül néhányat: a törökszentmiklósi községi polgári iskola igazgatója szerint
az iskolai diákbizottságnak „a tanulók között előforduló kisebb fegyelmi vérségek
e'lencrzésére, kivizsgálására és büntetésére" terjedt ki a funkciója, s véleménye
szerint is „eddig így bevált".1' A túrkevei állami polgári iskola igazgatója is
pozitív eredményről számolt be: „Eddigi munkája a tanulók tiszteletadásában,
irányításában, önfegyelmezésében, az iskolai rend és tisztaság fenntartásában ered-
ménytmutató. A tanulók kötelességteljesítése is jobb az eddiginél".'

A jászberényi állami Lehel Vezér Gimnázium diákbizottsága „intézte az el-
múlt három tanévben az osztályok fűtését. Ök szerezték be a fűtőanyagot és az
első két évben a fűtési munkát is maguk végezték, beosztva az osztály tanulóit
hetenként váltakozva. A fegyelmi ügyeknek az osztálymegbízottakkal való meg
beszélése, véleményüknek meghallgatása növelte az osztályok fegyelmezettségét,
önfegyeknezésre késztette az osztályokat. A felsőbb osztályok osztálymegbízottjai
rendezték az iskolai ünnepélyeket, előteremtették az ünnepélyekhez szükséges kel-
lékeket és kivették részüket a műsor összeállításában."'"

Az 1947 48-as tanév munkájáról kiadott intézeti évkönyvben méltán fogal-
mazták az alábbiakat: „ . . . az iskola nevelőrendjébe szervesen beilleszkedett
az ifjúság önkormányzati szerve, hiszen egyik legfőbb feladatául a nevelők és
nevelitek közti megértő viszony kialakulását tűzte ki, az önkormányzat gondola-
tának megvalósítása pedig az életre való előkészülésnek és előkészítésnek a leg-
nagyobb lehetőséget adja meg . . . A diákönkormányzat . . . ellenőrizte, elbírálta
a diákság életének eeményeit, irányította az ifjúsági körök munkáját, . . . pályá-
zatot írt ki a szabadságharc egy-egy mozzanatát bemutató novellára . . . Az egyes
osztályok önfegyelmezési, öntevékenységi, újjáépítési versenyt is folytattak egymás
közt. Az iskolabizottságnak szerepe volt a versenyek eredményének, valamint
a kisebb fegyelmi vétségek elbírálásánál. A diákönkormányzat fennállása alatt
megmutatta, hogy a diákéletnek nem mesterségesen életrehívott, hanem magától
a diákélettől kívánt szerve. Működésének nagy jelentősége nemcsak nevelő, ha-
nem összefogó szerepében is van. Ha a diákság egységesen többet és jobban tanul,
az ország műveltségének emelését mozdítja elő, ez pedig mindnyájunk közös
érdeke."9

A szolnoki Verseghy Gimnázium 1948-ban megjelent évkönyvében is a kö-
vetkezőket olvashatjuk: ,, . . . Célunk az új nevelési eszméknek Pestalozzi és
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Makarenko nyomdokain való tudatosítása, természetcsen nevelőink segítségével.
Velük együtt láttuk, hogy az öntevékenység fokozása mellett a közösségi szellemet
kell kifejlesztenünk. Ezen épültek fel a mindennapi kérdések órái is. Igyekeztünk
anáraink neveDőmunkáját is támogatni. Ennek céljából tartottuk meg a népi kol-

légiumokban annyira bevált kritikai önkritikái órákat. Ezeken az órákon mindenki
előadta világnézeti álláspontját, megmutatva magában az eredményeket és hibá-
kat. Az osztálytársak hozzászólhattak ehhez az önkritikához, rámutattak az eset-
leses hihál- -1; helytelen álláspontra. Ezeknek a kritika-önkritika vizsgálatoknak
nevelőink munkájuk során később hasznát vették, közelebb férkőzhettek diák-
jaikhoz, miközöteünk pedig erősen hozzájárult a közösségi élet kifejlődéséhez,"10

A jászberényi állami líceum és tanítóképző intézet igazgatója szerint „a diák-
bizottság dolgozta ki egész éven át az ifjúság minden iskolánkívüli tevékenysé-
gének tervét"." Máshol „tevékenyen hozzájárult az iskola épületeinek rendbe-
hozásához, száműzte az iskolából a káromkodást, megszűnt a dohányzás . . ."
stb.12

Találkozunk negatív véleményekkel és tapasztalatokkal! is. A dévaványai
állami polgári fiú- és leányiskola igazgatója szerint „a tanulók nem elég érettek
az önkormányzatra. Önálló tevékenységet kifejteni nem tudnak, csak irányítással
és biztatással lehet döntésre bírni őket."13 A törökszentmiklósi polgári iskolában
a diákbizottság hatáskörét leszűkítették, azzal indokolva, hogy „hatáskörének
bővítésére a mi ifjúságunk már csak koránál fogva sem alkalmas, így a tanár-
testületnek ez nincs is szándékában".1' A jászladányi magánpolgári iskola igaz-
gatója a tanári testület általános véleményét tolmácsolva megállapította, hogy
„ezen a fokon még igen korlátozott lehet ennek (ti.: a diákbizottságnak) szerepe,
ítélkezésükben nem tárgyilagosak, részrehajlók, félénkek, igen sokszor túl szigo-
rúak".1' Általános és egy kicsit tipikus példa, hogy a diákbizottságok „nehezen
szoknak bele abba, hogy életüket öntevékenyen irányítsák", vagy „megalakult
de eddig említésre méltó munkát nem fejtett ki".1'1

A pozitív és negatív példák, az érvek és ellenérvek további felsorolásától
el kell tekintenünk, mert eredeti szándékunktól térítene el bennünket.

A korábbiakban utaltunk arra, hogy a debreceni tankerületi főigazgatóság
felmérte az iskolákban működő legkülönbözőbb ifjúsági egyesületeket és azok
tevékenységét. A következőkben azt nézzük meg, hogy mi lett ezen felmérésnek
az eredménye.

A polgári és magánpolgári iskolák közül diákbizottság működött a jászárok-
szállási, jászladányi, törökszentmiklósi, dévaványai, túrkevei és kunszentmártoni
intézetekben; a gimnáziumok közül pedig a jászapáti, szolnoki állami Bánffy
Katalin leány-, jászberényi állami, szolnoki Verseghy, törökszentmiklósi községi
gimnáziumban, illletve a jászberényi állami tanítóképző intézetben. Nem sikerült
megszervezni a mezőtúri Teleki Blanka leánygimnáziumban, a mezőtúri, kis-
újszállási és karcagi református gimnáziumokban.1' Tehát a középfokú intézmé-
nyek nagy részében a diákbizottságok nemcsak léteztek, de tevékenységük is igen
eredményes volt.

Gacsályi Sándor főigazgató, a tankerületben működő diákbizottságokról jog-
gal állapította meg, mintegy összefoglalásképpen is, hogy a „debreceni tankerület
több iskolájában működik diákbizottság, az eddig tapasztaltak szerint jó ered-
ménnyel. Az ifjúság nem éli vissza a kapott lehetőségekkel. Megnövekedett sza-
badságát józan mérséklettel élvezi. Mint összekötő szerv a tanulóifjúság és a
tanári testület között, hasznos szolgálatot tesz s emellett bizonyos fokú önálló-
ságra is nevel."11"

Debrecen és Nyíregyháza mellett igen élénk tevékenységet fejtett ki a szol-
noki Városi Diákbizottság. Tanulmányi versenyt hirdetett a helyi középiskolák
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között, irányító és kezdeményező szerepet töltött be az iskolák kulturális életé-
ben. Munkájával nemcsak elősegítette az intézetek nevelő és oktató tevékenysé-
gét, hanem a tanár és diák közötti természetes viszony megteremtését is szol-
gálta.19

A MADISZ vezetői 1946 végén vetették fel és javasolták a Magyar Ifjúság
Országos Tanácsában, hogy a szabadságharc 100. évfordulójának megünneplésére
hirdessenek országos mozgalmat: „1848 szellemében a jobb magyar jövőért" jel-
szóval, így a MIOT 1947. január 30-án Országos 48-as Ifjúsági Bizottságot ala-
pított 1848 centenáriumának méltó megünneplésére. A bizottság kiáltvánnyal for-
dult a magyar fiatalokhoz, amelyben külön-külön is felhívott minden magyar
ifjút, hogy vegyen részt, kapcsolódjék be a 48-as Ifjúsági Bizottság munkájába,
s alakítsák meg minden községben, városban, iskolában, üzemben a 48-as ifjúsági
bizottságokat. A kiáltványban a tennivalók között első helyen a Duna-Tisza-
csatorna egy 30 km-es szakaszának a centenárium napjáig való megépítése, 230
tanoncotthon és 200 népi kollégium tető alá hozása, a parasztfiatalok számára
mezőgazdasági szaktanfolyamok rendezése stb. szerepelt.""

Valamennyi ifjúsági szervezetben megindultak az előkészületek, megalakultak
a 48-as bizottságok és elkezdődött a tényleges munka is. A helyi munkatervekben
a legtöbb esetben otyan feladatokat fogalmaztak meg, mint pl. az 1848-as hagyo-
mányok felkutatása, a 48-as emlékművek felállításának segítése, a Duna-Tisza-
csatorna építkezéseiben való önkéntes részvétel, országos tanulmányi verseny meg-
indítása, stb. 1947. március 15-én jelent meg a VKM rendelete, amely az iskolai
48-as bizottságok megalakítása ügyében intézkedett. A köztársasági elnök pl.
átiratban kérte a VKM-et, hogy hirdessen pályázatot az ország valamennyi közép-
iskolájában „Hogyan készülhet középiskolás ifjúságunk a szabadságharc centená-
riumának megünneplésére" címmel és a jutalmazásra 2500 Ft-ot ajánlott fel."1

Az országos célkitűzések támogatása mellett jelentős helyi kezdeményezések
bontakoztak ki. A szolnoki Verseghy gimnázium munkaterve első helyen említette
az ifjúság demokratikus szellemű átnevelését, előadások tartását, az újságkultúra
felkarolását és népszerűsítését, falujáró csoportok szervezését, népi estek rende-
zését, az ének- és zenekar továbbfejlesztését, 48-as eszmék ápolását, történeti
emlékek összegyűjtését. A fizikai munka terén a faültetés, csatornaépítés mellett
az intézet újjáépítése, rendbetétele, a strand környékének rendezése stb. sze-
repelt.22

A jászberényi állami gimnázium növendékei a 48-as népi kultúrversenyek
megrendezésében, az intézeti centenáris ünnepségek lebonyolításában, az újjáépí-
tési és tanulmányi versenyek beindításában jeleskedtek s gyűjtöttek az árvízkáro-
sultak megsegítésére.21 A középiskolai diákbizottságok általában a 48-as népi kul-
túrversenyben való részvételt szorgalmazták igen eredményesen.

A debreceni tankerületi főigazgatóságra befutott jelentéseket - melyeket
negyedévenként küldtek az iskolai 48-as bizottságok - az c célból életrehívott
bíráló bizottság értékelte, megállapítva, hogy „számos iskola 48-as bizottsága
dicséretreméltó, kiváló, eredményes munkát végzett". Javaslatuk alapján a fő-
igazgató 5 különböző iskola 48-as bizottságát kimagaslóan eredményes munkájáért
felterjesztette a VKM-hez a 48-as Országos Versenybe. E követendő és példát
mutató 48-as bizottságok közül Szolnok megyei volt az első helyen felterjesztett
jászberényi állami gimnázium, és negyedik a szolnoki állami polgári és általános
iskola. Ezek mellett mintegy 10 bizottságot - melyek hasonlóan eredményes mun-
kát végeztek - a főigazgató elismerő dicséretben részesített. Ezek között Szolnok-
ról az újvárosi állami általános iskola szerepelt.2'1

Az iskolai 48-as bizottságok tevékenységét meggyőződés és lelkesedés kísérte.
A fiatalok magatartásában határozott fordulat volt tapasztalható. 1947-48-ra igen
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nagyot fejlődött a diákifjúság társadalmi felelősségében, munkájában. Fényes bi-
zonyítéka ennek az újjáépítésben, a centenáriumi versenyekben, a különböző tár-
sadalmi munkákban való részvételük. Nemcsak a fiatalok szórakoztatásában, de
a felnőttek ízlcsformálásában is nem egyszer példamutató volt szerepük.

Lassan a politikai helyzet is megérett arra, hogy létrejöjjön az egységes diák-
ifjúsági szervezet. Igaz, a felszabadulást követően a középiskolás diákok szerve-
zését több ifjúsági szervezet is megkísérelte, de nem volt olyan egy sem, amely
a diákok közös érdekeit képviselte volna a nevelők, a társadalmi és a hivatalos
állami szervek előtt. Egy-egy iskolából örvendetes kezdeményezések is kiindultak,
de ezek legtöbb esetben elsorvadtak, nem tudtak országos mozgalommá fejlődni.
Indokolta az egységes szervezet létrehozását a tanulás ésszerűbb és korszerűbb
formái kialakításának szükségessége, az iskolánkívüli formák létrehozása. Az isko-
lai ismeretanyag ún. „betanulásán" kívül a diákságnak elsősorban az önképzés
útjára kellett lépnie, hiszen a modern világ követelményei mások voltak, mint
az elmúlt illúzionista magyar társadalom világa. Meg kellett ismerni a társadal-
mi fejlődés törvényeit, a természettudományok hatalmas anyagát, amelynek alap-
jaira épült fel századunk civilizációja. Megoldásra várt a tanulók szociális össze-
tételének megváltoztatása, a régi műveltségi monopóliumok maradványainak fel-
számolására irányuló törekvések. Ezek mellett a szervezet létrehozását indokolta
még a 22 ezernyi középiskolás is.

így került napirendre egy egységes demokratikus diákszervezet megalakítása,
amelynek előzményei a diákkörökhöz, diákbizottságokhoz, 48-as bizottságokhoz
nyúltak vissza. Az MKP is fontos szerepet szánt az önálló diákszervezetnek, első-
sorban a közoktatás átalakításának támogatásában, de emellett a tanulóifjúság
demokratikus nevelését és átnevelését tűzte ki feladatául.

i<)41- október 21-én részben az alakító egyesületek, részben a hivatalos szer-
vek küldötteinek jelenlétében kimondták a magyar diákok közös, demokratikus
szervezetének - a Magyar Diákok Nemzeti Szövetsége - megalakulását?0

A következőkben vizsgáljuk meg, hogy mi történt az egyes iskolákban
a Diákszövetség helyi önkormányzati szerveinek ekkor még öntevékeny létre-
hozása és megszervezése ügyében. A törökszentmiklósi községi gimnázium igaz-
gatója levélben értesítette a tankerületi főigazgatót, hogy az „MDNSz-nek írásos
megbízása alapján 1948. február 24-én megjelent a gimnázium irodájában Gönyei
Antal, aki azt kérte, hogy az MDNSz helyi szervezeteinek megalakítását elren-
delő rendelet megjelenése előtt állítsuk össze a vezetésre alkalmas diákok jegy-
zékét. A kiválasztást az oszálybizottságok elvégezték."-0 A mezőtúri állami mező-
gazdasági leányközépiskola ifjúsága is örömmel jetentette a főigazgatóságnak,
hogy „iskolánknál a mai napon (1948. március 1.) megalakult a Diákbizottság".2'
Hasonló jelzések máshonnan is befutottak. Tehát a VKM rendelet megjelenése
előtt több iskolában megtették az első lépéseket, hogy a Diákszövetség helyi szer-
vezetei megalakuljanak.

A debreceni főigazgatóság is a miniszteri rendelet megjelenése előtt rendezte
meg a Magyar Diákok Nemzeti Szövetségének első Tankerületi Konferenciáját:
„A Magyar Diákok Nemzeti Szövetsége . . . folyó évi március hó 6-7-én Debre-
cenben tartja első tankerületi konferenciáját" - adta hírül az érdekelteknek ki-
küldött körlevél.

„Öt vármegye diákifjúságának vezetői gyűlnek össze 6-7-én a Déri Múzeum
dísztermében, hogy megbeszéljék annak a munkának jelentőségét, amelyet ország-
szerte indított el a Magyar Diákok Nemzeti Szövetsége" - olvassuk a Debreczen
1948. március 3-1 számában.

A konferencián Szolnok megyéből i$ középfokú intézmény képviseltette ma-
gát, intézetenként egy nevelővel és két növendékkel.28 A hivatalos megnyitó és
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üdvözlések után Kerek Gábor vázolta az MDNSz megalakulását, majd utalt
feladataira, amelyek közül az „első és legfontosabb az önkormányzati rendszer
kiépítése, amely az ifjúságot önállóságra, önfegyelemre neveli". Előadását tartal-
mas vita követte. Március 7-én a Pedagógus Szakszervezet országos titkára szólalt
fel elsőként, aki többek között kijelentette, hogy „a Pedagógusok Szakszervezete
kizárólag a Diákszövetséget ismeri el a középiskolai tanulók hivatalos szervének".
Reszt vett a konferencián Kállai Gyula elvtárs is, mint az MKP értelmiségi
osztályának vezetője. Felszólalásában a felszabadulás utáni magyar társadalom
átalakulását, fejlődését, a megtett utat ismertette. Joggal állapította meg, hogy
„amíg 194 5-tői a legutolsó időkig az ország gazdasági helyreállítására koncent-
ráltuk minden erőnket, addig ma már elérkeztünk oda, hogy az ország kultu-
rális felemelkedésének kérdéseivel1 a gazdasági kérdésekhez hasonló intenzitással
foglalkozzunk". Várhegyi György ezen a napon ismertette a Diákszövetség konk-
rét feladatait. Előadását szintén vita követte, amelyben a jelenlevők nagy része
igen aktívan vett részt.

A vita lezárása után került sor a határozati javaslatok elfogadására. Elsű
helyen szerepelt a diákszervezetek helyi, iskolai szervezeteinek életrehívása: „A
konferencia egységesen foglalt állást a diákság szervezeti kiépítése melilctt. Elhatá-
rozta, hogy a tankerület középiskoláiban a legrövidebb időn belül létrehozzák
a Diákszövetség szervezeteit". A második pont a középiskolai reform mielőbbi
megvalósítását, olcsó tankönyvek megteremtését sürgette; végül a konferencia
rész.vevői egyhangúan csatlakoztak a Diákszövetség programjához, miszerint
,, a centenáris évben a 48-as ifjakhoz méltóan akarnak dolgozni a magyar népi
demokrácia jövőjéért".

Hosszú évek küzdelmei és csatározásai eredményeként - a tankerületi kon-
ferenciák lefolytatása után - végül is megszületett a VKM, az FM, az Iparügyi-
és Kereskedelem- és Szövetkezetügyi Miniszter együttes rendelete, amely a Diák-
szövetséget a középiskolákba)? legális diákönkormányzat! szervként ismerte el
(1948. március 14-én). A megjelent rendelet alapján csak 1948 tavaszától kezd-
hették el az iskolai önkormányzatok megszervezését, ami bizony több helyen aka-
dozva sikerült, az egyházi iskolákban pedig nem éppen harc nélkül. A tankerületi
főigazgatóságra folyamatosan érkeztek az iskolák jelentései, melyek a helyi Diák-
szövetségek megalakulásáról számoltak be. így a jászberényi állami gimnázium-
ban március 20-án szervezték meg az MDNSz-ének helyi csoportját,21' a szolnoki
állami Bánffy Katalin leánygimnáziumból az iskolai titkár írta: „a leánygimná-
zium tanulói megalakították a diákönkormányzat szerveit, ezzel beléptek a Ma-
gyar Diákok Nemzeti Szövetségébe (1948. április i.)". : ! n Szolnokról a Verseghy
gimnázium igazgatója is azt jelentette, hogy „a vezetésem alatt álló gimnázium-
ban a diákönkormányzat az MDNSz-ének a'apszabályai szerint megalakult (1948.
április 19.)"," sőt a Diákszövetség vezetői az igazgatóság meghívására részt ve-
hettek az előzetes konferencián is.'" A törökszentmiklósi gimnázium igazgatója
április 19-én már a tanácsadó tanár személyére tett javaslatot a főigazgató-
ságnak.

A felekezeti iskolák tanárai és diákjai lassabban reagáltak az eseményekre
Gáspár Gyula tanügyi tanácsos 1948. április 13-16 között látogatást végzett
a kisújszállási református gimnáziumban s ezzel kapcsolatban a következőket írta:
„ . . . a Diákbizottság tisztikara megalakult, legtöbb bizottsága bizonyos működést
fejt ki, de az intézet várja az egyházi főhatóságnak a Magyar Diákok Nemzeti
Szövetségének működésére adandó engedélyt"." A Március Tizenötödike 1948.
május 28-i számában arról olvashatunk, hogy a katolikus egyházi főhatóság meg-
akadályozta, hogy a katolikus iskolák diákfiataljai ,,. . . résztvegyenek a Magyar
Diákok Nemzeti Szövetsége munkájában, a Tanulj jobban mozgalomban". Ezek
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it bizonyították, hogy a felekezeti intézmények nagy részében csak az államosítás
után került sor a Diákszövetség megszervezésére.

Megállapíthatjuk, hogy a Szolnok megyei diákság életében a diákönkormány-
zati szervek megteremtéséért vívott küzdelemnek jelentős állomása volt a deb-
receni konferencia. A Diákszövetség létrehozása nemcsak központi kérdéssé vált,
hanem egy kicsit társadalmi problémává is nőtt, mert a diákifjúság ideológiai,
politikai, szervezeti továbbfejlődésének, előrelépésének, a népi demokráciához
való viszonyának a kérdésében is állásfoglalás történt.

A konferenciával részletesen foglalkozott a debreceni sajtó, hogy ezzel is
segítse, támogassa az új diákifjúsági szervezet megalakulását, hogy ez az ifjúsági
szervezet mielőbb a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front szilárd ifjúsági táma-
szává, bázisává váljék. A diákfiatalok egységes szervezetének létrehozása 1948
nyarára ért meg, s kapcsolódott ahhoz az országos politikai jelentőséghez, amelyet
a „fordulat éve" terminusban fogalmazhatunk meg.

Miben összegezhetjük, a középiskolai diákönkormányzatok fejlődésével kapcso-
latos gondolatainkat?

A felszabadulás utáni koalíciós időszak rendkívül gazdag és sokrétű tapasz-
talatokat szolgáltacott az élet minden területén, így az iskolaügy demokratikus
kibontakoztatása terén is. Ezzel mintegy párhuzamosan folyt a küzdelem a diák-
ifjúság önkormányzati szerveinek megteremtéséért. Ennek jelentős állomása volt
az az időszak, amikor az iskolák többségében öntevékenyen szerveztek meg a
diákbizottságokat. Ezek tevékenységét meghatározták a belpolitikai küzdelmek,
az iskolák növendékeinek szociális megoszlása, agilitása, harcossága és nem utolsó
sorban a tanári testület összetétele, az ifjúsághoz, a haladáshoz való viszonya,
progresszivitása. Különösen sok múlott a tanácsadó tanárokon.

A középiskolai diákbizottságok elsősorban az iskolai, de a társadalmi élet
legkülönbözőbb területén is eredménycsen tevékenykedtek. Mozgósították a diák-
ifjakat a sérült iskolák újjáépítésére, a hiányzó felszerelések pótlására, szertárak
gyarapítására, s egyéb társadalmi munkára ösztönöztek. Központi szerepet vállal-
tak az iskolák tanulmányi és munkafegyelmének megszilárdításában s a diákság
öntudatának felkeltésében, ébrentartásában. Kisebb fegyelmi ügyek lefolytatását
vállalták magukra, harcoltak a hiányzás, a nem éppen kívánatos beszédstílus ellen.
Kapcsolatot teremtettek a testvériskolák diákbizottságaival, a társadalom egyéb
közösségével. Az iskolákban forradalmi magot alkotva mozgósították a diákifjúsá-
got a reakció elleni egységes fellépésre s jelentős volt az a szerepük is, amit
mozgalmi-politikai vonatkozásban, a diákok politikai nevelése érdekében kifej-
tettek. Ez a tevékenység növelte a fiatalok felelősségérzetét és felelősségvállalá-
sát, fokozta az önnevelés igényét, szorgalmazta és napirenden tartotta a közösségi
nevelés kibontakoztatását.

Annak ellenére, hogy fiatal, tradíciókkal nem rendelkező szervezetről volt
szó, az ifjúság a legtöbb iskolában általános érdeklődéssel viseltetett irányában,
szemmel tartotta munkáját. A diákok többsége hasznosnak ítélte a bizottságokat,
olyan testületet láttak benne, amely képviseli érdekeiket, s az intézkedéseinek
nagyobb volt a súlya, mint a korábbi idők kijelölt diákvezetőinek.

A tanárok és igazgatók nagy része is úgy ítélte meg a bizottságokat, hogy
igen komolyan fogják fel megbízatásukat és a tanári testülettel együtt arra töre-
kednek, hogy a kitűzött feladatokat, célokat minél eredményesebben valóra is
váltsák. Különösen nagyra értékelték a diákifjúság bevonását az iskolai közös-
ségi élet megszervezésébe. Nevelési szempontból is elvitathatatlan volt tevékeny-
ségük a demokratikus iskola megteremtéséért vívott csatározásokban, a diákság
progresszív közvéleményének formálásában.
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A diákbizottságok nemcsak önkormányzati szervek voltak, hanem egyben
az iskolai ncvelőmunka új formáját, új szervezeti kereteit is jelentették. Testületi
ülések és viták rendezése, a diáknagygyűlések szervezése kapcsán a diákfiatalok
tanácskozásának új formája született meg, amit a legszélesebb demokratizmus,
magasfokú önfegyelem és felelősség jellemzett. Ez a szerv lehetőséget biztosított
az iskolai élet demokratizálására és teret engedett a szabad véleménynyilvánítás-
nak, szervezkedésnek, helyes elgondolásaik valóra váltásának s ezzel a fiatalok
önnevelésének egyik jelentős formájává vált.

A 48-as iskolai bizottságokról elmondhatjuk, hogy a felszabadulás óta alig
tapasztalt tömeges társadalmi, újjáépítési, kulturális munkát kezdeményeztek. Ez
volt az első olyan szervezett ifjúsági egyesülés, amely közösen elért komoly ered-
ményekre hivatkozhatott. A nevelés szempontjából felmérhetetlen volt annak a
jelentősége, hogy a 48-as mozgalomban az ifjúság legkülönbözőbb rétegei cffektíve
is részt vettek, ami korábban elképzelhetetlen volt. E mozgalom alkalmas volt
arra, hogy az ifjúság közömbös, passzív tömegeit is megmozgassa. Az iskolai
48-as bizottságok az első legális iskolai önkormányzati szervezetek voltak, amelyek
megalakítását a VKM is engedélyezte s ezzel egyben a diákönkormányzatok szer-
vezeti formáinak előhírnökei, hazai keretei is megalakultak. Szerény megítélésünk
szerint is a diákifjúság egységes rétegszervezete aligha jöhetett volna léire, ha
megalakulásának útját nem egyengetik az iskolai 48-as Bizottságok.

Azokban a középiskolákban, amelyekben az „iskolai diákbizottságok", majd
az „iskolai 48-as bizottságok" megalakultak, tevékenykedtek; ezek jelentették a
forradalmi magot. A diákok nagy része ezek mögé a bizottságok mögé zárkózott
fel, állást foglalva a népi rendszer mellett. Mint önkormányzati szervek is, jelen-
tős szerepet játszottak az iskolai és iskolánkívüli ifjúság mozgalmi-politikai és
társadalmi életében. Szerves tartozékai voltak a koalíciós időszak sokszínű iskola-
kultúrájának. Ezek a demokratikus bizottságok készítették elő a talajt a közép-
iskolások egységes rétegszervezete, a MDNSZ-e számára.

A diákönkormányzat megszervezése és az iskolák államosítása következtében
alapvető változások történtek az ifjúsági mozgalom szervezeti kiépítése és a tar-
talmi munka színvonalának emelése tekintetében. Ez az ifjúsági szervezet mind-
inkább aktívabbá vált s erre az iskolák államosításáért folytatott harcban és
később a klerikális reakcióval vívott csatározásokban egységes és határozott fel-
lépése, demonstrációja szolgált bizonyítékul. A legtöbb helyen büszkeséggel őrköd-
tek az intézet rendje felett, ahol a saját közösségük iránti felelősseget gyakorol-
ták. A diákifjúság demokratikus önkormányzatának életrehívása, amint láttuk,
évekig tartó folyamatos küzdelmet igényelt s csak 1948-ra értek meg a megala-
kuláshoz szükséges feltételek. Így jött létre hazánkban először a középiskolások
demokratikus szervezete, amely 1950 nyaráig, az egységes ifjúsági szervezet meg-
alakulásáig igen hatásosan tevékenykedett. A diákbizottságok, a diákönkormány-
zat végül is az új értelmiség nevelésének jó műhelyéül szolgáltak; sokan közéleti
pályafutásuk első szárnypróbálgatásait éppen itt kezdték meg. Napjainkban is
hasznos okulni a történelemből, mert erőt ad előrehaladásunk, jövendő útjaink
formálásához, példa, példaképet állít, hitünket erősíti vagy éppen eszméltet.
Az utódok e küzdelmes múltból is merítsenek erőt jelen céljaik, feladataik meg-
valósításához.

Dr. Vaskó László
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