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Támadás az egyházi iskolák ellen 
( 1 9 4 5 - 1 9 4 6 ) (II. rész) 
Hivatkozási alap: a főváros 

Lássuk, hogy mi történt a Budapesti Piarista Gimnázium Konviktusában! Ez az új intézmény 1945 
áprilisában nyílt meg, a jelentkezők, rászorultak között vezetői nem válogathattak, a fiatalok alaposabb 
megismerése és a nevelési hagyományok kiépítése még csak a kezdeténél tartott. Február 28-án hazaér-
kezett a további események egyik főszereplőjének S. Ivánnak az unokabátyja, m. kir. páncélos hadnagy, 
D. Attila,1 aki március 11-én, majd 28-án meglátogatta unokaöccsét. Második alkalommal S. és társai 
hosszan beszélgettek vele a hazai állapotokról, dicsérve a hercegprímást, szidalmazva a gátlástalanul 
viselkedő szovjet katonákat. Hangoztatták D. előtt, hogy ez ellen valamit tenni kell, és ők készek erre. 
A hírek nyomán, képzeletüket szabadjára eresztve Draga Mihajlovicsot, valamint a benderista partizá-
nokat is szóba hozták, mint olyan fegyveres erőt, amelyhez - adott esetben - csatlakozhatnának. D. re-
ményeik szerint elszállítja a gyűjtött kézigránátokat szülőfalujába, Rácalmásra és ott tart majd nekik 
gyakorlatokat. Szóba került a Vigadó téri szovjet emlékmű felrobbantása is. A frontot járt, súlyosan 
megsebesült, kitüntetett rokon azt tanácsolta nekik: tanuljanak! Ennek ellenére 1946. március 25-26-án, 
kihasználva a kettős ünnepet, hárman Törökbálintra mentek, és egy barlangból három bőröndnyi kato-
nai anyagot (pontosan nem tudni mit és darabszámra mennyit) hoztak fel. Az ott dolgozó munkások fi-
gyelmeztették a közelben lévő szovjet katonákat, akik elvették tőlük a zsákmányt, őket pedig „hosszas 
könyörgés után" elengedték.2 Ennek ellenére, nem tudni honnan és mikor, de becsempésztek és elrejtet-
tek a konviktusban számos kézigránátot, és nem jelentéktelen mennyiségű robbanóanyagot. Az intéz-
mény vezetője3 „elejtett szavakból és suttogásból" március 30-án, szombaton szerzett erről tudomást. A 
konviktus vezetője kínos helyzetben volt, a harci eszközökhöz (ebben az esetben a kézigránátokhoz) 
csak egy kirándulást vezető kollégája értett, ő nem merte azokat összegyűjteni. A fiatalok kihallgatása 
alapján próbálta tisztázni a helyzetet, hármukat azonnal kizárta a konviktusból, függetlenül védekezé-
süktől (ami hasonló esetekben is toposzként szerepelt), nevezetesen: halászati célra gyűjtötték a kézi-
gránátokat. Igyekezett megakadályozni, hogy híre menjen az esetnek. Végül három nap múltán jelen-
tették a helyzetet a rendőrségnek.4 

Ennek és a történtek más, hasonló mozzanatainak két alapváltozata szerepel a forrásokban. Az 
egyik, a piarista, majd hivatalos egyházi álláspont azt hangsúlyozza, hogy mindenki előírás szerint, kü-
lön figyelmeztetés, felszólítás nélkül tette - a helyzetnek megfelelően - a dolgát. A rendőrség, a balol-
dali sajtó, a baloldal nemzetgyűlési képviselői ennek ellenkezőjét bizonygatták, míg a politikai rendőr-
ségen tartott kihallgatásokról készült jegyzőkönyvek az érintett paptanárok közötti véleményeltérést is 
jelzik.5 

Április l-jén a konviktus vezetője tájékoztatta a rendfőnököt. Másnap - ismeretlen bejelentés alap-
ján - a politikai rendőrség nyomozói tartottak razziát, majd kihallgatásra rendelték be az Andrássy út 
60-ba S. Ivánt és néhány társát. Vallomásuk alapul szolgált tetteik politikai jellegének feltételezéséhez. 
Hazatérésük után a konviktus tanárainak is ilyen értelemben nyilatkoztak. Ennek ismeretében mind az 
öt közvetlenül érintett tanulót kizárták mind a gimnáziumból, mind pedig a konviktusból. A Budapesti 
Főkapitányság politikai osztálya6 április 13-án értesítette a gimnázium igazgatóságát a kihallgatások 

1 ABLt V-78311. Itt „Dossa"-nak írta a jegyzőkönyv vezetője. Nyilvánvalóan 'tollhiba'. 
2 U. o. Ld. még: V-l 17-160-1946. 
3 U. o. „az elmúlt kettős ünnep alatt valami történhetett - vallotta a konviktus vezetője - , és hogy a nagyobb fi-

úknál kézigránát vagy valami ilyesmi lehet." 
4 Az iratokból egyértelmű, hogy a felelősség rá, í 11. elhárításáról volt szó, amiben némi politikai színezet is felfe-

dezhető, elsősorban a minisztérium baloldali orientációjú hivatalnokai részéről. 
5 A S. Iván ügyben kihallgatott két konviktusi nevelőtanár közül S. páter Sz-it tartotta felelősnek a késedelmes 

intézkedésért. Vö. V-l 17-160-1946. 
6 PKLt 6831/6973-1946.pr.sz. Másolat. 
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eredményéről. Közölték, hogy S. Ivánt átadták a Népügyészségnek. A fiatalkorúak ellen pedig a gimná-
zium indítson fegyelmi eljárást, és a „legszigorúbb büntetésben részesüljenek. Nem tűrhető - hangsú-
lyozta az átirat - , hogy jelenlétükkel osztálytársaikat tovább fertőzzék." Az intézkedésekről jelentést 
kértek. Mivel Zimányi Gyula haladéktalanul tájékoztatta a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumot 
(VKM) és Esztergomot is, mindkét vonalon vizsgálat indult, kizárólag a „való tényállás megismerése 
és a felelősség kérdésének megállapítása" okán.7 Dr. Kürti Menyhért katolikus tanügyi elnök és főigaz-
gató - a vizsgálat vezetője - a felelősség kérdésével kapcsolatban megállapította: „a bűnrészesség vagy 
a tudatos ránevelés vádjára vonatkozó védekező vallomást mind pszichológiai, mind logikai 
szempontból helytállónak fogadja el [...] miután beigazolást nyert - olvasható az értekezlet jegyző-
könyvében - , hogy az egész ügyet felfedezése pillanatában azonnal lefogta és veszélytelenné tette az in-
tézet, a maga részéről még a késedelmes' bejelentésnek sem tulajdonit nagy fontosságot, hiszen ennek 
előbb-utóbb szükségszerűen meg kellett volna történnie...'" A gimnázium tanári karának április 18-án 
megtartott értekezletén ugyancsak megállapították, hogy „sem a konviktus, sem a gimnázium igazgató-
ságát felelősség nem terheli." Viszont D. Attila döntő szerepét, felelősségét további vizsgálat tárgyává 
tenni javasolják. A testület az érintett fiatalok kizárására vonatkozó javaslatot egyhangúlag fogadta el.8 

A történtek nyomán a baloldali sajtó össztüzet nyitott a felkínált célpontra. A Szabad Nép április 10-i 
számában a gimnáziumban tanító P. Mihályt „notórius Imrédystának", Zimányi rendfőnököt „közis-
merten reakciósnak", T. Bélát volt „levente főoktatónak", dr. F. Zoltánt pedig „hírhedt nyilas-németba-
rátnak" titulálta.9 A Szabadság azt emelte ki, hogy a fiatalokat menti koruk, a tanárokat nem. Az „Elég 
volt" című cikk megragadta a lehetőséget, hogy egy oldalvágással támadja Mindszenty József esztergo-
mi érseket is, aki kitiltotta a demokratikus tankönyveket a katolikus iskolákból. Mi lett erre a válasz? ,/í 
klerikális tanügyi reakciót fogja (az állam) kitiltani az iskolákból.A Kis Újság jól értesült tollnoka 
Tózsa Attilát emlegetett." A Magyar Nemzet - április 16-án - az írta, hogy a konviktus vezetése „nem 
járt el kellő gondossággal [...] nem jelentették (a történteket) a hatóságnak."12 A Világosság „lőszerrak-
tárról" tudósított.13 Az Új Szó pedig „löveget" vizionált a konviktus asztalfiókjaiban és szekrényeiben, 
valamint az atyák - szerinte - az órák alatt „számtalan esetben a diákok fasiszta ízü és reakciós szóla-
mait" eltűrik, azokat a „legcsekélyebb mértékben sem tiltják".14 

Mindezt nem lehetett válasz nélkül hagyni. A megtámadottak részletes sajtótájékoztató anyagot ké-
szítettek budapesti piarista konviktusban történtekről szóló hírlapi közleményekkel szemben a hami-
sítatlan tiszta tényállás"-ról. Ezt a „Nyilatkozatot" kizárólag az Új Ember közölte április 28-i számá-
ban.15 A Népszava május 7-én a szervezkedésekkel kapcsolatban „nyílt ellenforradalomról" beszélt, 
melynek élén a katolikus egyház áll. Ezért követelte az „egyházi oktatás autonómiájának" megszünteté-
sét.16 A Szegedi Népszava „A tisztelendő urak" című írásában a következőket állítja: ifjúság nevelé-
se nem a papok dolga, hanem a demokráciáért Az események a Ludas Matyi alkotóinak a képzeletét 
is felizzították. Sorozatban közöltek karikatúrákat a gránátgyüjtögető piaristákról.18 A budapesti piaris-
ta konviktorok némely szereplőinek vesszőfutása egy törökbálinti szervezkedés örvén csak 1950-ben 
ért tragikus véget. A háborúban Erdélyt védelmező D. Attila páncélos hadnagy, a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztjének tulajdonosa börtönben halt meg, ma sem tudni pontosan hogyan és mikor.19 

A gyöngyösiek „f iókszervezete" Vácon 
Mi volt a helyzet Vácott? A piarista gimnázium tanári karát, a növendékek szüleit és a helyi politikai 

jellegű események iránt érdeklődő gimnazista fiatalokat az igazolási eljárások kimenetele tartotta izga-
lomban. Érthetően, hiszen az egyik közismert és kedvelt világi tanárt súlyos vádakkal illette a politikai 

7 PKLt 294-1945., U. o. 618-1949. 
8 Uo. 618-1949. A vizsgálat a vkm-er 47.017-1946.V.Ü.O. rendelete alapján folyt. 
9 Szabad Nép 1946. ápr. 10. 6. 

'"Szabadság 1946. ápr. 17. 1. 
11 K i s ú j s á g 1946. ápr. 16. 2. 
12 Magyar Nemzet 1946. ápr. 16. 3. 
13 Világosság 1946. ápr. 16. 2. 
14 Új Szó 1946. ápr. 16. 6. A cikk szerzője szerint az „összeesküvők" 'rohamcsapatokat' is összeállítottak. Figye-

lemreméltó, hogy a bajai újságírón kívül egyetlen bértollnokot sem internáltak a rendőri szervek. 
15 Új Ember 1946. ápr. 28. 8. 
16 Népszava 1946. máj. 7. 3. 
17 Szegedi Népszava 1946. máj. 7. 1. 
18 Ludas Matyi 1946. ápr. 28. 3. Uo. máj. 5. 6-7 . 
l 9 ÁBLt V-117-160-1946. A központi katonai ügyészség büntetőintézetének 1950. ápr. 6-ikén kelt 371/bi-1949. 

sz. értesítése szerint (Dózsa Attila) „elhalálozott." 
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rendőrség.20 A gimnazista fiatalokat érintő „ügy" kipattanásáról a helyi lap azt közölte, hogy egy volt 
váci rendőrtiszt a gimnázium falára ragasztott nyilaskereszteket talált.21 A Magyar Nemzeti Független-
ségi Front helyi lapja, a Váci Napló március 15-i számában első oldalon közölt „Kútmérgezők" című 
írásában állította: „ Vácon is több fajtájával találkozunk (ti. a kútmérgezésnek GF.). Idesorolható a szét-
szórt nyilas röplapok áradata, amelyekbe belebotladoztunk a váci utcákon [...] valamennyi éretlen 
gyermek-csíny tevés, amelynek láttán - a nevetés közben - még bosszankodni is elfelejt az ember." A 
cikk írója a történteket a múlt betegségének, a rémhírterjesztésnek tudta be, amiből még nem gyógyult 
ki a helyi társadalom sem.22 

Az Országos Vidéki Főkapitány „Kiemelkedő nyomozati ügyek" címet viselő jelentése szerint: „Te-
lefonjelentés útján tudomásukra jutott, hogy 1946. március 31-ére virradó éjszakán ismeretlen tettesek 
a váci dunakorzó aszfaltjára és a püspöki palota kőkerítésére demokrácia ellenes jelszavakat mázoltak 
fel. Ugyancsak ismeretlen tettesek több ízben Vác főbb útvonalain papírból kivágott nyilaskereszteket 
szórtak szét, amelyre színes irónnal uszító feliratok voltak felírva a Vörös Hadsereg és a kormány el-
len."21, A nyomozás megindult. Április 6-a óta - panaszolta a házfőnök a rendfőnöknek írt tájékoztató 
levelében - „kellemetlen zaklatásnak vagyunk kitéve. A vidéki főkapitányság nyomozói vasárnap ház-
kutatást tartottak a konviktusban és azóta állandóan hallgatják ki a konviktorainkat. A gyávábbak és 
ügyetlenebbek már négyszer-ötször voltak kihallgatáson. A házkutatás közben folyton a budapesti 
konviktus esetét emlegették. Az úgynevezett 'repülő brigád'végzi a vizsgálatot. Azzal jöttek Vácra, hogy 
a papságot elintézzék. Azzal a váddal jöttek, hogy nyilas keresztet találtak a konviktus ablaka alatt, amit 
a konviktorok dobáltak ki az ablakon. Annyi eredményt értek el, hogy az egyik VII.-es kabátján a gallér 
alatt nyilaskereszt volt. Egy másik a vonaton tanult valami játékot, mely szerint csákóból mese kíséreté-
ben kialakul a nyilaskereszt. A valóság az, hogy csak jegyzőkönyvre van szükségük, hogy mi van a jegy-
zőkönyvben, az nem számít semmit. A gimnazisták közül is sokat kihallgattak - zárta sorait a házfőnök - , 
valószínűleg H. is közreműködött,"24 

A helyi rendőrkapitányság politikai osztályának vezetője 1946. április 17-én kelt átiratában közölte 
a Piarista Gimnázium Igazgatójával, hogy négy IV. osztályos és egy VII.-es bentlakó (konviktor) és egy 
VIII. osztályos bejáró növendékről bebizonyosodott, hogy részük volt a nyilaskereszt készítés, -hordás 
és -szórás ügyében. Felkérte az Igazgatóságot, hogy a „sajnálatos jelenségek megismétlődésének meg-
gátolása végett" azonnal zárja ki az érintetteket. Azért, hogy a ,jóhírü intézeten ne üthessen csorbát né-
hány diákjának eltévelyedése". A rendőri felügyelet (ref) alá helyezetteket április 18-án és 19-én értesí-
tette a kapitányság.25 

20 PKLt 124-1946. 
21 Uo. 536. 
22 Váci Hírlap 1946. márc. 15. 1. 
23 MOL A-1 -j-XX-4892-1946. M. Á. Váci Kapitánysága 60.252-1946. pol. szám. Másolat. PTI-és SZKLt 

274-11-11. ő. e. 76-77. 
24 Uo. A gimnázium igazgatója szerint az állítólagos szervezkedés vezetőinek társai - akiket a Szabad Nép név 

szerint is említ - nem tanulói az iskolának, és a múltban sem volt ilyen nevű növendékük. 
25 A 760/1939. B. M. sz. r. 3. §-a értelmében a ref. alá helyezett: a. állandó tartózkodási helyéül kijelölt területet a 

rendőrhatóság engedélye nélkül el nem hagyhatja; b) köteles a rendőrhatóság által megjelölt időben személye-
senjelentkezni; c) köteles a tartózkodási hely belterületén szándékolt lakásváltoztatást 24 órával előbb a rend-
őrségen bejelenteni; d) lakásáról este 10 órától reggel 4 óráig el nem távozhat; e) nyilvános helyeket nem láto-
gathat, gyűléseken, felvonulásokon, összejöveteleken részt nem vehet; 0 táviratot nem adhat fel, távbeszélőt 
nem használhat, postai küldeményei rendőri ellenőrzés alatt állnak." Amennyiben megszegi, kihágást követ el 
és hat hónapi elzárással és 2.000 pengőig terjedő pénzbüntetéssel sújtható. Indoklás: G. Pál elsők között volt 
aki Sz. Pál „útmutatása alapján sietett nyilaskeresztet kivágni." L. Lajos „elsők között volt, akik Sz. Imre .... 
siettek nyilaskeresztet kivágni." K. Lóránt „nyilaskeresztet vágott ki papírból a tanteremben tanítási idő alatt 
és az osztálytársainak mutogatta." H. Olivér „elsők között volt . . ." Tudomása volt arról, hogy B. Béla VII.-es 
osztálytársa nyilaskeresztes jelvényt hord kabátja hajtókája alatt, erről jelentést tenni elmulasztott." Ifj. B. Béla 
március 16-án „az egyik váci utcán egy nyilaskeresztes jelvényt talált. Azt rövid megszakításokkal 1946. ápri-
lis 7-ig a kabátja hajtókáján belül hordta és ezzel tanulótársainak dicsekedett. A jelvény viselését csak akkor 
hagyta abba, amikor megijedt, hogy a rendőrség nála megtalálja. Elismerőleg nyilatkozott a német katonákról 
és az atombombának a németek által való korábbi feltalálását állította, ezzel hitet téve a fasiszta propagandától 
való megfertőzöttsége mellett." Sz. Imre 1946. március havában a váci Kegyesrendi Gimnázium földszinti stú-
dium termében papírból nyilaskeresztet vágott ki. Példája nyomán több társa hasonlóképpen cselekedett. Val-
lomása szerint a nyilaskereszt készítési módját szüleitől hazafelé jövet a vonatban látta s akkor kezdte el ő is 
csinálni." MOL A-1-j-XX-4892-1946. 56. dbz. Az történtekről dr. Pétery József váci püspök mind a belügymi-
nisztert, mind pedig Balogh István miniszterelnökségi államtitkárt tájékoztatta az egyházmegyéjében történt 
kifogásolandó események között. 

19 



Az Igazgatóság tagadta, hogy az „összeesküvők, vagy a nyilaskereszt-készítők/terjesztők között 
„egyetlen diákja is" a „legtávolabbról is közreműködött" volna.26 Ettől a könnyen támadható védeke-
zéstől függetlenül, vagy ettől is késztetve 1946. július elején vizsgálat indult a váci iskolákban, elsősor-
ban a Karolinában és a Piarista Gimnáziumban. A háromtagú bizottság a VKM, az egyház és a Legfel-
sőbb Bíróság képviselőjéből állt. A „politikai szempontú" vizsgálat kiterjedt az „alacsonyfokú" isko-
lákra is.27 Az eseményekről a Nemzetgyűlésben is szó esett. Reicher Endre kisgazdapárti képviselő ki-
jelentette: a sajtójelentések nem felelnek meg az igazságnak. Hangsúlyozta, az események ilyetén beál-
lítása a felekezeti iskolák felszámolására irányuló baloldali politikát szolgálja, a „külföld előtt igaztala-
nul vádolják a magyar ifjúságot és ezzel igen nagy kárt okoznak az országnak."28 

Ujabb vihart a „gyászlobogósok" és a „meszelők" okoztak. „Vakmerők", Imrédy Béla volt minisz-
terelnök kivégzésének napján fekete zászlót tűztek ki egy forgalmas utca házára. A „meszelők" pedig 
az öt demokratikus párt március 31-ére tervezett közös tüntetését próbálták megzavarni, amely fel kí-
vánta gyorsítani a helyi reakció felszámolását. Mi tettek? A tüntetés előtt (éjjel?) „fasiszta jelszavakat 
meszeltek a Duna-korzóra." A felderítendő események köre tehát bővült.29 Május 1-je kötelező megün-
neplése körül most már a helyi lap támasztott „vihart". Demokráciaellenesnek minősítette a Piarista 
Gimnázium és a Karolina Leánygimnázium nevelőinek működését. Tendenciózusnak vélte a május 
1-jei felvonulásról való „távolmaradásukat". A „Választ várunk!" című írását a következő kérdéssel 
zárta:, Milyen úton akarnak haladni: egy olyanon, ami fasiszta fegyverraktáros összeesküvéshez vezeti 
a diákokat, vagy ami egy boldog, demokratikus Magyarország felépítéséhez?"^ 

A gimnázium igazgatója válaszában május l-jével kapcsolatban az idevágó miniszteri rendeletre, 
valamint a tanügyi főigazgatóság ezzel összhangban álló utasítására hivatkozott. Adatokkal bizonyítot-
ta, hogy mindezek ellenére a felvonulók jelentős részét intézetének tanulói alkották, akiket - sértő mó-
don - a rendezők (RG= Rendező Gárda) „A reakció menjen előre" felszólítással illettek a menet össze-
állításakor. A lapnak írt válaszából a szerkesztőség kihagyta a következő részt: „A Váci Napló 1946. 
május 18-i számában 'Választ várunk' címmel a kegyes-tanítórendi gimnázium ellen valótlanságokat 
és teljesen alaptalan rágalmakat tartalmazó cikk jelent meg." A támadó cikk írója „A gimnáziumnak a 
június 2-i ifjúsági napon való felvonulását" elfogadta cikkére adott válaszként.31 A helyi ifjúsági szer-
vezetek pedig nyilatkozatot adtak ki soraik megtisztításáról, a reakció elleni közös fellépésről, közös 
vezetőség választásáról, a megújulást célzó átszervezésről.32 

A lényeg a Független Ifjúsági Szövetség (FISz) szétverése volt, hivatkozással az „összeesküvések-
ben" való kezdeményező, védelmező szerepére. Indoklásul szolgált a Hatvan, Gyöngyös környéki szer-
vezkedés kiterjesztésére irányuló rendőri-sajtóhálózati törekvés, amely Vácot is be akarta vonni ebbe a 
körbe.33 A Vidéki Főkapitányság május elejére, „több hétig tartó" nyomozás eredményeként „felgön-
gyölítette a szervezkedés váci csoportjának (ti. a gyöngyös-hatvani szervezkedés! GF.) összes szálait." 
Tevékenységük - írta a Magyar Nemzet - röpcédulák szórásában, nyilas bélyegek és Szálasi Ferenc 
egykor „nemzetvezető" fényképeinek terjesztésében állott. Ötüknek az ügyét a politikai rendőrség - a 
nyomozás befejezéséig - a Népügyészséghez tette át. Nyolc főt - piarista gimnazistákat - rendőrségi 
felügyelet alá helyeztek. Egy gimnazistát pedig internáltak. Az Új Szó is „fiókösszeesküvésnek" nevez-
te a Vácon történteket. A Vidéki Főkapitányság és nyomában a baloldali sajtó is kiemelte egy volt had-
apród őrmester és a város főjegyzőjének szerepét.34 

A „mázolok" ügyét 1946. október közepén tárgyalta a Népbíróság Jankó-tanácsa és 25-én ítélet is 
született.35 De a váci piaristákat érintő ügyek nem zárultak le. Az 1946-ban induló B. István Alajos és 
társai per vádlottjainak ítélete csak 1949. szeptember 29-én lett végrehajtható. A gimnázium egyik taná-
ra K. Ede kapta a legsúlyosabb büntetést, mivel „kártékony" tanárnak bizonyult.36 

26 U. o. A gimnázium igazgatójának 1946. május 14-én kelt tájékoztatója. 
27 Sajnos a hármas bizottságnak a váci iskolákban végzett vizsgálatáról készült jelentését eddig nem sikerült fel-

lelnünk. 
28 K i s ú j s á g 1946. júl. 26.2 . 
29 Váci Napló 1946. ápr. 13. 1. 
30 Uo. 1946. máj. 18. 3. 
31 Uo. 1946. máj. 25. 3. A lap ettől a számtól kezdve „demokratikus hetilap"-ként jelent meg. MOL 

XIX-A-1 -j-XX-4892-1946. 
32 Váci Napló 1946. ápr. 1.1. 
33 Új Szó 1946. máj. 4. 6. 
34 Magyar Nemzet 1946. máj. 5. 4., Új Szó 1946. máj. 5. 1. 
35 Kis Újság 1946. okt. 20. 5., Népszava 1946. okt. 20. 3., Új Szó 1946. okt. 26. 6. 
36 ÁBLt V-77-351-1948. Hetényi Varga Károly. Szerzetesek a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában I-II. 

Pécs, 1999. Korcziák Edéről a II. kötet 549." 
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Nincs út „visszafelé"! 

A Nemzetgyűlés május 8-i ülésén Gyenes Antal kommunista képviselő interpellált az iskolai össze-
esküvések ügyében. Hangoztatta: „A napokban leleplezett és felszámolt fasiszta összeesküvések élesen 
ráirányították a figyelmet a diákság, az ifjúság demokratikus nevelésének problémáira [...], szép szám-
mal voltak közöttük a tanuló ifjúság sorai közül olyanok, akik még ma is a középiskola padjaiban ülnek, 
és a legtöbbször egyházi iskolákban tanulnak. (Felkiáltások a kisgazdapártiak és a pártonkívüliek sorai-
ban: Na! Na! Már megint az egyház!?)" Gyenes ezután a keszthelyi, egri és a váci esetekre utalt. Felszó-
lalását mindvégig heves, szenvedélyes közbekiáltások tarkították, emlékeztetve pl. arra, hogy a kom-
munisták soraiban is vannak olyanok, akik egykoron egyházi iskolába jártak.37 

,J\fincs út visszafelé!" címmel a Kis Újság közölte Ortutay Gyula állásfoglalását a gyöngyösi esemé-
nyekkel kapcsolatban.38 A VKM Sajtó- és Tájékoztató Szolgálata egy nappal Gyenes Antal interpellá-
ciójának elhangzása után, feltehetően erre is reagálva, május 9-i hírkiadványában a minisztérium állás-
foglalását ajánlotta a szerkesztőségek figyelmébe. „Az egyes egyházi iskolákban felmerült és az állam 
törvényes rendjét veszélyeztető jelenségekkel kapcsolatban a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
természetszerűleg erélyesen folytatja a szükséges munkálatokat. A lapokban megjelent híradásokkal és 
kívánságokkal kapcsolatban hivatalos helyről közlik, hogy a minisztérium ezektől függetlenül is meg-
tette már a kezdeményező lépéseket: többek között értesítette az illetékes egyházi főhatóságot, hogy az 
egyházi iskolák feletti főfelügyeleti jogát a legerélyesebben kívánja érvényesíteni. A miniszter minden-
képpen biztosítani kívánja azt, hogy az állam és társadalom törvényes rendje ellen irányuló törekvések 
semmiféle iskolában lábra ne kapjanak. A már eddig is megtett és a továbbiakban is tervezett intézkedé-
sek egyelőre még nem tartoznak a nagy nyilvánosság elé, így azokról a miniszter ez idő szerint még 
részletesebb tájékoztatást nem adhat.39 Az Új Szó, a Szabad Szótól átvéve közölte is a minisztériumi ál-
lásfoglalást.40 

Parragi Ferenc az Igazságban a „fasiszta lelkű ifjúság" megtérítését „reménytelen feladatnak" tartot-
ta, viszont rámutatott arra is, hogy „a demokrácia ideológiai zűrzavarai, egyes reprezentánsainak rossz 
példája is hozzájárulnak ahhoz, hogy az ifjúságnak egy része idegenül áll a demokráciával szemben."41 

Ezen a napon „illetékes egyházi hely" tiltakozott a gyöngyösiek és a prímás közötti kapcsolat feltétele-
zése ellen. „A hercegprímás - hangsúlyozta a nyilatkozat - sem szóval, sem más módon nem érintkezett 
a felsoroltakkal, sem összességükkel, sem egyénekkel, közülük senkit sem ismer. A kapcsolatba hozás 
minden alapot nélkülöz."42 Ennek ellenére a baloldali sajtó továbbra is napirenden tartotta az „összees-
küvések" ügyét, hangoztatva annak szoros kapcsolatát a katolikus egyházzal, a Kisgazdapárttal és an-
nak ifjúsági szervezetével a FISz-el.43 

Május 11-én a Katolikus Tanügyi Főigazgatóság nyilatkozott az érintett iskolákban lefolytatott vizs-
gálat eredményéről. katolikus középiskolák ellen megjelent sorozatos támadások kapcsán - a leg-
több esetben [...] már a közleményeket pár nappal megelőzően - a hivatalos vizsgálat azonnal megin-
dult. Eddig öt esetben a vizsgálat befejezést is nyert éspedig az esztergomi Bencés, a pécsi Ciszterci és a 
váci Piarista gimnáziumban. A vádak teljesen alaptalannak bizonyultak. A többi esetben (a budapesti 
Piarista, az esztergomi Ferences gimnáziumokban) még nem ért véget a vizsgálat, de máris megállapít-
ható annyi, hogy a vádak legalább is elsietettek és eltúlzottak. Mégis fegyelmi felelősség hangsúlyo-
zásával szigorúan felhívom az összes katolikus iskolák igazgatóit, hogy a legéberebben kísérjék figye-
lemmel a gondjukra bízott ifjúságot, hogy amint ebben a katolikus iskolák mindenkor kitűntek-a mos-
tani nyugtalan időkben is az iskolák bel-és küléletében olyan fokozott csend és rend jellemezze inté-

37 Nemzetgyűlés Naplói (NgyN) 1946. máj. 8. 988-993. 
38 Kis Újság 1946. máj. 8. 3. Fiatalok - mondotta Ortutay miniszter - „akik közül néhány még a mi sorainkba is 

beférkőzött, nem méltók arra, hogy a magyar demokrácia kenyerét egyék..." Csak jelezzük, hogy a Hat-
van-Gyöngyös-Vác „vonal" ügyében a Nemzeti Parasztpárt és ifjúsági szervezete a NISz is „érintett" volt. 
Csakhogy Erdei Ferencékre szüksége volt a kommunista vezetésnek, és a belügyminiszter ígéretet tett neki, 
hogy „velük szemben jóindulattal kezeli a dolgot, és nem fogja kiadni (az őket, a NPP-t érintő) kompromittáló 
adatokat..." A botrány így elkerülhető. Ld. PTI-és SzKLt 284-f-13. ő. e., Parasztpárti Híradó 1946/1. 5. 

39 MOL XfX-J-10-szné-1946. 
40 Új Szó 1946. máj. 14. 2. 
41 Igazság 1946. máj. 9. 1. 
42 Magyar Kurír 1946. máj. 9. 
43 Pl. Új Szó 1946. máj. 9. 5., Uo. 6., Dél-Pestmegye 1946. máj. 19. 1., Keszthelyi Újság 1946. máj. 19. 1., Uo. 

máj. 19. 4. 
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zeteinket, hogy külső beavatkozásra mód ne nyíljék." A „köriratot" minden hatáskörébe tartozó intézet 
megkapta.44 

Nagy ritkán a Parragi-cikkhez hasonló józanabb, emberibb és célravezetőbb magatartást javasoló 
írások is megjelentek. A Köznevelés május 15-i számában Zoltán Péter, a június 1-jeiben Kállay István 
képviselte ezt az irányvonalat. Zoltán figyelmeztette olvasóit: (az ifjúság) „kritikusan szembeszáll [...] 
minden olyan törekvéssel, amely diktatórikus eszközöket használ, vagy az ifjúság szemében a diktatúra 
látszatát kelti". Kállay pedig a nevelők és a szülők felelősségét emelte ki. A fiataloknak az ő és a társa-
dalom segítségére van szüksége. Az Igazságban pedig Körmendi Tibor figyelmeztette a lap olvasóit: a 
magyar ifjúság zöme nem „fasiszta", nevelésre van szükségük. Erre kell alkalmassá tenni a pedagógu-
sokat.45 Ezek a „fehér hollóként" felröppent, értelmes megnyilatkozások mit sem változtattak a balol-
dali sajtó „tárgyilagosságán", útszéli hangnemén a továbbiakban sem.46 Csatlakozott hozzájuk a 
moszkvai rádió is.47 

A katolikus püspökkari konferenciák ismétlődően foglalkoztak az egyházat ért sérelmekkel, az elle-
nük irányuló támadásokkal, kiemelten az ifjúság magatartásával. 1946. július 20-án tartott tanácskozá-
sukon a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium által javasolt háromtagú „repülőbizottság" összetétele 
került terítékre. A minisztérium azt javasolta, hogy a bizottság álljon az egyház, a minisztérium és a Pe-
dagógus Szakszervezet egy-egy képviselőjéből. ,ylz autonómia hangoztatásával - tájékoztatta a püspö-
ki kart Mindszenty - csak a két előbbi szerepébe mentem bele. Ebbe is csak azért, mert nekünk nincs 
rejtegetni valónk. Erre a VKM írásban kért fel arra, hogy az Egyház és a VKM képviselője, mint repülő-
bizottság vizsgálja ki az összeesküvéseket. A VKM hallgatott arról, hogy mi már tárgyaltunk. Úgy lát-
szik, kerülte kifelé a látszatot, hogy az Egyház nem tette magáévá a hármas képviseletet. A kettős 
képviseletbe most azzal mentem bele, hogy viszont a VKM-amiért hivatalból ez tiszte és joga is - a fog-
va tartott és bűnösnek nem bizonyult diákokat helyeztesse szabadlábra és a testi épségük sérelmét torol-
tassa meg."4g A bíboros felszólította ordinárius társait, hogy kihasználva a mostani „viszonylagos nyu-
galmat", tekintsenek vissza „az iskolákat ért támadásokra, ezekből következtetéseket vonjanak le a jö-
vőre."49 Négy nap múlva Nyírjessy László kisgazdapárti képviselő, utalva Zoltán Péter cikkére, arról 
beszélt a nemzetgyűlésben, hogy a rendőrség sok esetben „embertelen" módszereket alkalmaz a gyanú-
sítottakkal szemben. A sajtó igazságtalanul támadja a katolikus iskolákat, vádjaik, „minden vád" alap-
talan, akár a magyaróvári, akár a debreceni, a szombathelyi vagy a bajai katolikus iskolákról legyen 
szó. Háromtagú bizottság felállítását javasolja, amelyben részt venne a tanügyi hatóság, a helyi pedagó-
gus szakszervezet képviselője és az érdekelt iskola tanárbizalmija. Gyenes Antal a kommunista párti 
képviselők nevében „meglehetősen tartózkodóan" viseltetett Nyirjessy által előadottakkal szemben, 
amelyek elsősorban az ő állításait voltak hivatottak cáfolni.50 

Látószögek 
Október 3-án sor került a vallás- és közoktatásügyi miniszter Gyenes Antal interpellációjára adott 

írásbeli válaszának felolvasására. Gyenes nem vett részt ezen az ülésen. A háromtagú bizottság51 azokat 
az ügyeket is vizsgálta, amelyeket a kommunista képviselő nem említett. Lehet - olvasta a jegyző - , 
hogy egyes „hírlapi támadások" elkerülték a figyelmüket, de ez a lényegen nem változtat. A belügymi-
niszter nem biztosította számukra a rendőrségi vizsgálatok írásos anyagát, ezért azt nem tudták figye-
lembe venni. Vizsgálatuk „terjedelmes" anyagából kitűnt, hogy a gyanúsítások, vádak nem minden 
esetben voltak alaptalanok, „de kétségtelenül minden esetben túlzottak". Az egyházi hatóságokat a 
„legnyomatékosabban figyelmeztette felügyeleti kötelezettségeikre". A megalakított háromtagú bizott-
ságok alapos munkát végeztek. Válaszában a miniszter hangsúlyozta: a támadások „nagymértékben za-
varták az iskolák oktatói és nevelői munkáját". Kérte, hogy a sajtóban a továbbiakban az iskolák ügyét 
„féltő gonddal és fokozatos (sic!) felelősséggel kezeljék". A Piarista Hírek „diákcsínyeknek" tartotta a 
történteket. A bíboros hercegprímásnak készített Az elmúlt 1946. év nagy 'összeesküvései 'című anyag, 

44 Magyar Közlöny 1946. máj. 11. 
45 Köznevelés 1946. máj. 15. 10-11., Uo. jún. 1 .4-5 . 
46 Pl. Népszava 1946. máj. 17. 3., Haladás 1946. máj. 23. 7. 
47 Világosság 1946. jún. 12. MOL XIX-J-l-a-VIII-4-1945-46 - 85. dbz. Sajtófigyelő. Új Szó 1946. jún. 12. 1. 
48 A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1945-1948 között. Sajtó alá rendez-

te, szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta: Beke Margit. Köln-Bp., 1996. 77., 93-94., 99.,106. 
49 PKLt KIF 1073-1946. Az 1946. júl. 20-i ülésről. 
50 NgyN. 1946. júl. 24. 354-363. 
51 Uo. 1946. október 3. 943-944. 
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amely 1947. január 10-én érkezett a főpap titkárságára, a megtámadott papi személyekről és az egyes 
diákokat ért súlyos bántalmazásokról is beszél. Az összefoglaló a következőkkel zárul: ,JEz volt 'a döb-
benetes fasiszta összeesküvések, földalatti összebújások, demokrácia-ellenes demonstrációk' története 
a katolikus iskolákban a kivizsgálás tükrében, miután azt a sajtóból már »alaposan« megismerte a köz-
vélemény. Jól jellemzi egyik hivatalos jelentés a helyzetet a vádak összeomlása után: kivédhetetlen 
rosszakarat vagy felelőtlen újságírói merészség." Egy 1983-as piarista visszatekintés az 1946-os évet 
„fordulópontként" értelmezte a Rend magyarországi életében. Egyre jobban megtanulták a rend tagjai, 
hogy mindent kritikus szemmel, gyanakvással kell vizsgálni. Azok a piaristák pedig, akik úgy érezték, 
hogy múltjuk miatt jobban támadhatóak, külföldre mentek, vagy ott maradtak.52 Mészáros István 
2000-ben írt összegzését így zárta: „Történt joggal elítélhető diákbüntény is, de függetlenül a szerze-
tes-pedagógusoktól". Ennek ellenére meghurcolták őket.53 

S u m m á z a t 
Az 1946 tavaszán a MKP vezényletével meginduló ellentámadásnak, majd egyre szélesedő általános 

támadásnak politikai téren a Kisgazdapárt és annak ifjúsági szervezete (FISz), ideológiai-politikai téren 
valamennyi egyház, elsősorban a katolikus egyház állt a középpontjában. A MKP vezetése kérlelhetet-
len volt az „ellenségeivel", de elnéző az ugyancsak „érintett" (időleges) szövetségeseivel szemben. A 
jórészt mesterségesen gerjesztett „reakciós" veszélyre hivatkozva felszámolta a jelentős bázist képező 
ifjúsági - leány és fiú - egyesületeket, tovább erősítette a Magyar Demokratikus ifjúsági Szövetség 
(MADISZ) pozícióját. Megkezdte a kötelező vallásoktatás megszüntetésének és az iskolák államosítá-
sának lélektani előkészítését, a leginkább gyűlölt szerzetesrendek társadalmi pozícióinak további gyen-
gítését. Ezekkel a lépésekkel tudatosan formált olyan országos helyzetet, amelynek kiszámítható követ-
kezménye lett a remélt polgári demokráciával szembeni ellenszenv növekedése, a féllegális és illegális 
ellenállás gócainak létrejötte, a „lábbal szavazók" számának megugrása, a „hűtlenség és hazaárulás" 
bűncselekményét elkövetők körének szélesedése. A kommunista vezetés mesterségesen növelte „ellen-
ségeinek" számát és erejét, hogy azután minél hősiesebb pózban tetszeleghessen a velük szemben elért 
„győzelmei" nyomán. Mindezzel Moszkvának és a „tábor" többi tagjának is jelezte: hűséges és engesz-
telhetetlen. 

Tudjuk: 1946 még csak a kezdet volt. 
Gergely Ferenc 

Ötvenéves a nyíregyházi tanárképzés 
A nyíregyházi tanárképzést ötven évvel koszorúzta meg az idő. Ötven éve ugyanis, hogy a Nyíregy-

házi Főiskola egyik jogelődje, a Tanárképző Főiskola, a Vasvári Pál utca 16. szám alatt - az 1962. szep-
tember 21-i tanévnyitóval - megnyitotta kapuit tanítványai előtt. Az ötvenéves intézményi múlt az idő 
mérlegén még alig mérhető a régi nagy iskolaelődök korához, sőt a polgári iskolai pedagógusképzés 
kezdetéhez (1873) viszonyítva sem minősül igazán hosszúnak. A periódus azonban mindenképpen több 
egy villanásnál, mert elég távlatot jelent a nyíregyházi tanárképzés szerepének és hatásának a megítélé-
séhez. A gyökerekre való emlékezés pedig ugyanakkor érték is, mert üzenete, hitelesítő ereje van, és 
nélküle nem érthető meg a jelen sem. Ajubileum alkalmából tehát nem csak tisztelgünk az „építményt" 
kötőanyagként tartó elődök és követőik előtt, hanem annak a régi igazságnak a szellemében is cselek-
szünk, amely szerint, ha egy intézmény nem őrzi és nem ápolja a múltját, az a létezését, sőt a jövőjét is 
károsítja. 

Tanárképző főiskola Nyíregyházán 
Örökségünk része lett az a hagyomány, hogy nehéz időben felértékelődik a tudás, ezért iskolát kell 

létesíteni. Az 1950-es évek vége, az 1960-as évek eleje hazánkat éppen ilyen gazdasági, társadalmi, po-
litikai viszonyok között találta. Az iskoláztatás kiterjesztésére tett korábbi erőfeszítések ugyan nem vol-
tak eredménytelenek, javultak az oktatás mennyiségi mutatói, de az 1950-es évek végén még mindig el-

52 Esztergomi Prímási Levéltár. Mindszenty József iratai. 179-1947. Tintával írt kézírásos piszkozat és gépelt 
változata. 

53 PKLt Molnár István hagyatéka. Szné. Piarista Hírek 1946. II. évf. 17.sz.; Prof. Mészáros István: Szerzetesség 
Magyarországon (1945-1850). Vigília 2000/6. 4 1 7 ^ 2 5 . 
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érendő cél maradt, hogy az adott korosztályok nagyobb százaléka kerüljön középiskolába, illetve a fel-
sőoktatásba. Nem elégítette ki már a gyakorlati élet követelményeit az óvónők, tanítók és a technikusok 
középfokú képzése. És nem dicsekedhettünk azzal sem, hogy a főiskolát, egyetemet végzettek arány-
számával hazánk Európában az utolsók között foglalt helyet. Mindezekkel együtt a legnagyobb kihívást 
az iskoláknak a magasabb igények kielégítésére való alkalmassá tétele, a képzés minőségi fejlesztése 
jelentette. Ahhoz pedig, hogy az iskolahálózat mindenkinek közel ugyanolyan hatékony, jó minőségű -
az 196l-es oktatási törvényben is előírt - , szakrendszerű oktatást nyújtson, a tárgyi feltételek javítása 
mellett mindenekelőtt meg kellett szüntetni a pedagógushiányt és a képesítés nélküliek alkalmazását. 
Nyilvánvaló, hogy ilyen reformot a felsőoktatás, a tanárképzés nélkül nem lehetett megvalósítani, sőt 
az egész folyamatot ezzel kellett kezdeni. 

A tanárképzés fejlesztése közüggyé, országos és helyi érdekké vált. Mellette szólt, hogy egy képző 
intézménynek - az iskolák szaktanárokkal való ellátása mellett - egyéb hatásával, nevezetesen a helyi 
gazdasági, társadalmi, művelődési feszültségeket mérséklő, területfejlesztő szerepével is számolni le-
hetett. Nem véletlen tehát, hogy a figyelem egyre inkább a fejlődés áramától leszakadó, szinte behozha-
tatlanul elmaradó, erőforrásokat nélkülöző, munkanélküliséggel küzdő északkelet-magyarországi régió 
felé fordult. Az egyszerre sok (képzetlen) és kevés (képzett) munkaerővel rendelkező térség lakói 
ugyanis nem írhattak maguknak más esélytörténetet, amíg a felnőttek világába lépők ki nem kerülnek a 
választási lehetőség nélküliek közül. Ezek a körülmények leginkább Szabolcs-Szatmár megyében sür-
gettek fordulatot, ahol nem csak általában volt lassú az iskolázottság emelkedése, de még a különböző 
hivatalok, szervezetek vezetőinek és alkalmazottainak a körében is.1 

Hozzáférhető források alapján nem tudjuk pontosan, hogy kinek a fejéből pattant ki a gondolat: az 
országos igényt szolgáló tanárképzés fejlesztését új képzőhelyen kell biztosítani. Aztán azt sem ismer-
jük, hogy az alapítói szándék hogyan emelkedett a megoldás rangjára a szükséges beruházási és mű-
ködtetési források előteremtésével. Az viszont biztos, hogy a döntéshozókban az északkelet-magyaror-
szági, különösen pedig a szabolcs-szatmári térség kulturális emelését is felölelő szándék munkált a kul-
túra arányosabb megoszlását, a társadalmi mobilitás csatornáinak a kiszélesítését, a nők továbbtanulá-
sát, a felsőoktatás Budapest-centrikusságának mérséklését, a közelléttel a tanulási költségek csökkenté-
sét stb. szolgáló intézményi küldetés igényével. A föllelhető részletek alapján az is világossá válik előt-
tünk, hogy a megye irányító testületei, vezetői nyitottak voltak a főiskola fogadására és ahhoz a megfe-
lelő épületek, építési területek, gyakorlóiskola, tanári lakások rendelkezésre bocsátására.2 

Az alapító okiratok, az 1962. évi 11. sz. törvényerejű rendelet és a 138/1962. (M.K.12.) sz. művelő-
désügyi miniszteri utasítás végrehajtása, a főiskola látható és nem látható fundamentumának a lerakása 
felemelő, szép érzés volt. Ahhoz azonban, hogy az új létesítmény valóban komoly küldetésű főiskolává 
nőjön, a jól kiválasztott, kinevelt tanárok generációjának értéknövelő munkássága is nélkülözhetetlen 
volt. Az egymást követő főigazgatók, rektorok (Kovács József, Margócsy József, Cservenyák László, 
Székely Gábor, Balogh Árpád, Jánosi Zoltán) irányításával szinte folyamatos volt az új, korkövetelmé-
nyekhez igazított fejlesztés. Egymás után épültek fel a Sóstói úti kollégiumok, az oktatási épület, a bo-
tanikus kert, a sportlétesítmények, alakultak meg a valamennyi általános iskolai tantárgy oktatására fel-
készítő tanszékek, amelyeket aztán a könyvtár, népmüvelés-müvelődésszervezés, gyors- és gépírás, vé-
gül a francia, német, angol, olasz, ukrán nyelvszakok és a hittan tanszékei tettek teljessé. 1970-től nyír-
egyházi modellként emlegették az intézményt, mert - a nyíregyházi tanítóképzővel egyesülve - közös 
szervezeti egységben valósította meg a tanító- és az általános iskolai tanárképzést, majd 1972-től - né-
hány évig - az óvónőképzést is.3 Sőt az 1971-72. tanévtől a hajdúböszörményi óvónőképző is a főisko-
la egyik egységeként jött létre, és működött az 1974-es önállósodásáig.4 A főiskola - küldetéséhez mél-
tóan - 1972-ben felvette Bessenyei György nevét, és viselte azt a helyi mezőgazdasági főiskolával való 
egyesülésig (2000), a Nyíregyházi Főiskola megalakulásáig. 

1 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár (a továbbiakban SZSZBML) XXIII. 22. A Szabolcs-Szatmár Me-
gyei Tanács V. B. 1961. szept. 11-i jegyzőkönyve; Uo. XXXV. 31. Az MSZMP Szabolcs-Szatmár Megyei Bi-
zottság V. B. 1962. máj. 26-i ülésének jegyzőkönyve; Uo. XXXV. Az MSZMP Nyíregyházi Városi Bizottság 
V. B. 1961. júl. 21-i jegyzőkönyve. 

: SZSZBML XXIII. 22. 98-2/1962.; 98-3/1962. 
3 Vanczák József. Óvónőképzés esti tagozaton. In. A Bessenyei György Tanárképző Főiskola évkönyve 

1972-1974. Nyíregyháza, 1975. 40-41. 
4 Nagy Attiláné: A Bessenyei György Tanárképző Főiskola Óvónőképző Intézetének története. In. A Bessenyei 

György Tanárképző Főiskola évkönyve 1972-1974. Nyíregyháza, 1975. 37-39. 
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A főiskolán az 1962-es induláskor ún. kombinált formában magyar, biológia és matematika szakon 
kezdődött meg a nappali tagozatos képzés. Ez azt jelentette, hogy a választott szakból és a pedagógiai 
tárgyakból két év után államvizsgát tettek a hallgatók, majd szaktanítóként munkába lépve, a másik 
szakjukból és filozófiából levelező úton folytatták tanulmányaikat újabb két éven át a tanári oklevél 
megszerzéséig.5 Ez a szükség diktálta kombinált forma 1967-ben adta át a helyét a kétszakos, négyéves 
képzésnek. 

A pedagógusképzés gyökerei Nyíregyházán 1847-ig nyúlnak vissza.6 A főiskolán nagyra becsülték 
ezt az örökséget, de az intézmény jövőjét úgy akarták formálni, hogy a képzésben a magyar felsőoktatás 
kultúrája legyen jelen. A főiskola vezetősége éppen ezért alkotói szabadság biztosításával jutalmazás-
sal ösztönözte a tudományos fokozatok megszerzését, hogy az intézmény a pedagógussá nevelés mel-
lett a tudomány műhelyévé is váljon, ahol a főiskolával felnőtt tanárok - a felsőoktatás értékrendjéhez 
igazodva - oktatnak, kutatnak és publikálnak. 

E felsőoktatási kultúra alkalmazásával elért sikerek közül mindenekelőtt a nyíregyházi képzés mi-
nőségét meghatározó oktatói felkészültséget kell megemlíteni, amely a tudományos fokozatok szerzé-
sében, a publikációk számában és idézettségében nyilvánult meg. így a 2010-es évekre az oktatói minő-
sítettség magas fokával a magyar főiskolák között az első helyre került, sőt kilenc egyetemet is megelő-
zött.7 Ugyanakkor folyamatosan nőtt a külföldi folyóiratokban publikálók, valamint a többkötetes szer-
zők száma. A szakmai teljesítmény elismerésének megbízható jeleként nyugtázható, hogy több alkotó 
munkájára - megjelentetésükkel - rangos központi kiadók (Akadémiai, Gondolat, Kossuth, Műszaki 
Kiadó és a Tankönyvkiadó) is felfigyeltek. Mások pedig a felsőoktatás és a közoktatás számára írt tan-
könyvek készítőiként öregbítették a főiskola hírnevét. És azok is az ország katedrájára álltak, akiket a 
szakmájuk elismerése egy-egy folyóirat (Pedagógusképzés, Történelemtanítás, Klió, Földrajzi Közle-
mények, Iskolakultúra, Fordítástudomány, Módszertani Közlemények, Szabolcs-szatmár-beregi Szem-
le, Pedagógiai Műhely, Partium. Tariménes, A Vörös Postakocsi) szerkesztőségébe delegált. A folyta-
tásban pedig a főiskola meghatározó személyeinek hosszú sora következhetne, akik oktató-, alkotó- és 
szervezőmunkájukkal szolgálták a tanárképzést, az intézmény kultúrtérré formálását. 

A főiskola természetesen a maga történetét elsősorban a tanárképzéssel írta. A tanulmányi osztály 
kimutatása szerint 2012-ig 33 203 tanárnak adott oklevelet. Kiszolgálta - mindenekelőtt a térségében -
az általános iskolai oktatás igényét, és szerzett ezzel ismertséget, majd elismerést. Rendeltetési céljának 
felelt meg azzal, hogy a végzett tanítványok nagy többségét a tanári katedrához vezető úton indította el. 
Magától értetődő azonban, hogy a főiskola azokra a tanítványaira is büszke, akik nem a tanári pályán 
alkottak, alkotnak maradandót, hanem pl. múzeumot, levéltárat, művelődési házat vezetnek, a Magyar 
Televízió, a Magyar Rádió vagy az írott és az elektronikus médiumok regionális, városi szerkesztősége-
ibe kerültek, egyetemi, főiskolai tanárok lettek, irodalmi, művészi és sportsikereket értek el, és nem 
utolsósorban polgármesterként, megyei közgyűlési elnökként, országgyűlési képviselőként, magas ran-
gú diplomataként, miniszterként közösségek képviseletét vállalták. Erről a nem a megfelelés, hanem a 
többre törekvés igényét átplántáló főiskoláról elmondható még, hogy az - a pedagógusok szakszerveze-
te által az 1970/80-as években folyamatosan készített fizetési besorolások szerint - az ország legolcsób-
ban képző felsőfokú oktatási intézményei közé tartozott. 

A főiskola sikerkönyvébe tartozik azoknak a szellemi csatornáknak a kiépítése, amelyeken át szoros 
és rendszeres együttműködés jött létre több magyar és külföldi egyetemmel, kutatóintézettel. De a nyír-
egyházi intézmény nemcsak beilleszkedett a magyar felsőoktatás hálózatába, hanem a működése emel-
lett határokon átívelővé is vált. Az 1970-es évek elejétől hallgatókat fogadott a szomszédos országok-
ból, tanárai pedig az ottani (Nyitra, Ungvár, Beregszász, Nagyvárad) képzésben vettek és vesznek részt. 

Jövőképes főiskola 

A főiskola az ötven évével igazolta, hogy a tudomány és a színvonalas képzés nem helyhez, hanem 
feltételekhez kötött. Kiállta az idő próbáját, követhető felsőoktatási hagyományt teremtett. De legalább 
ilyen szép feladat lesz a jövőben ennek az ápolása, gazdagítása, tanulságainak energiaforrásként való 
alkalmazása. A hagyomány ugyanis nem csupán a régi őrzését jelenti, hanem a körülményekhez, az igé-
nyekhez való alkalmazkodást, az átalakulást és a megújulást is. 

5 Tájékoztató a nyíregyházi Pedagógiai Főiskoláról. In. Művelődésügyi Közlöny 1962. jún. 15. 
6 Sallai József. A közoktatás és intézményei megyénkben 1945-ig. In. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye monog-

ráfiája 1. Szerk. Cservenyák László. Nyíregyháza, 1993. 562-563, 565. 

Jánosi Zoltán rektor adatközlése. In. Főiskolai Tükör, 2011. okt. 1. 

25 



A tanárképzés a tárgyi feltételek szempontjából is optimális feltételek között folytatódhatott a Nyír-
egyházi Főiskola szervezeti keretei között. Az ötkarú, mintegy 6,5 milliárd forint évi költségvetéssel 
gazdálkodó nagyintézmény a két gyakorlóiskolával együtt közel 750 közalkalmazottat foglalkoztat.8 

Épületegyüttese az utóbbi évek fejlesztési programjainak eredményeként a vidék egyik legmodernebb 
felsőoktatási létesítménye lett. Ezt igazolja, hogy a 2009-es építészeti világversenyen megkapta a világ 
legjobb középülete díjat. Gazdag felszereltsége, a több mint 300 ezer darabos könyv-, folyóirat- és 
elektronikus dokumentum-állománya ugyancsak a magas színvonalú képzés eszköze. A Nyíregyházi 
Főiskolán a 2012/13. tanévben 33 alapszak (48 szakiránnyal), tanári mesterszak (15 szakképzettség-
gel), 3 diszciplináris mesterszak, 29 szakirányú továbbképzési szak és 22 felsőfokú szakképzés közül 
választhattak a jelentkezők. Megtehették, mivel a bolognai rendszer szerint képző főiskola az ország-
ban az elsők között kapott lehetőséget a tanári mesterszak indítására.9 

A sikerek, a kiváló feltételek láttán érzett örömöt beárnyékolja az a tény, hogy bár a főiskola a leg-
jobban gazdálkodó felsőoktatási intézmények közé tartozik,10 az említett bővítések, korszerűsítések na-
gyon megterhelik a költségvetését. Ugyanakkor a kétszintű képzés bevezetése és a képzés törvényi sza-
bályozásában történt változás következtében a korábbi 13 ezret meghaladó hallgatói létszáma 2012-re 
ennek mintegy a felére csökkent. Ebben az új helyzetben az intézmény minisztériumi fenntartója -
egyik elképzelése szerint - a Nyíregyházi Főiskola hosszú távú finanszírozását a Debreceni Egyetem-
mel való integrációban látná biztosítottnak. A másik megoldás a főiskola önállóságának a megőrzése 
volna." 

A Nyíregyházi Főiskola fenntartójának nem a lenni vagy nem lenni kérdéséről kell döntenie, hanem 
csak az intézmény működésének a formájáról, forrásairól. Az integrációs elképzelést a magasabb kép-
zési szinttel és a gazdaságosság piaci visszajelzésével lehet indokolni, a másodikat a közjó szolgálatá-
val. Északkelet-Magyarország, a Nyíregyházi Főiskola legfontosabb beiskolázási körzete távol esik a 
magyar gazdasági erőközpontoktól, és az országban változatlanul leginkább sújtja a munkanélküliség, 
a szociálisan hátrányos helyzet, a társadalmi leszakadás veszélye. Ezek a jelenségek olyan jövőképről 
árulkodnak, amelyet csak gazdasági eszközökkel nem lehet megváltoztatni. A műveltség emelése a tér-
ségben továbbra is elsőrendűen fontos, ésszerű igény, a modernizációt, a gazdaság és a társadalom alap-
jait építő, vidékfejlesztő tevékenység marad. A felsőoktatás ilyen területi kiterjesztésére, regionális is-
kolakínálatára külföldi példák is ösztönözhetnek,12 de a fél évszázados nyíregyházi tanárképzés még in-
kább irányt mutathat abban, mert küldetéses célja - mint láttuk - továbbra is változatlan, amelyet leg-
eredményesebben önálló intézményként tudna teljesíteni. 

Az ötvenévesre nőtt nyíregyházi tanárképzés beköltözött a történelembe, de nem múlt el, nem befe-
jezett múltként tekintünk rá vissza, mert velünk van és lesz folytatása. A feltételek ugyan szabhatnak új 
irányt a képzésnek, de az a változó viszonyok között is célba ér a választott úton. Igyekezetünkben per-
sze szeretnénk a jövőt jelennek látni, amelyben a múlt legjobb hagyományai tűnnek elénk. 

A jubileum kitüntetett pillanata az időnek. Kifejezi, hogy mennyire fontosak a mának az elődök és 
az általuk teremtett értékek. Lélekben összegyűjti mindazokat, akik között a nyíregyházi tanárképzés a 
kapocs: a kétnemzedéknyi, emelkedő pályára jutott tanítványt, a tanárokat, akik nem csupán kötelessé-
güket teljesítették, hanem sikeresek is voltak. Együtt vannak tehát az ünneplők, akik örömmel ölelik át 
a múltat, és hálával, tisztelettel hajtanak fejet a már örökre hiányzók emléke előtt. Bízunk benne, hogy 
az intézmény jövője méltó lesz az ünnepelt tanárképzéshez, és még sok ötven évvé nő a múltja. Álmod-
janak tehát a főiskola falai jövőre tárt nagy, befogadó kapukat. 

Sallai József 

8 A Nyíregyházi Főiskola gazdasági igazgatóságának adatközlése, 2012. júl. 25. 
9 Vár a Nyíregyházi Főiskola. A Kelet-Magyarország melléklete, 2011. január; Kelet-Magyarország, 2012. jan. 

31. 
10 ANyíregyházi Főiskola gazdasági főigazgatójának a nyilatkozata. In. Kelet-Magyarország, 2012. ápr. 17., 3. 

" Kis Norbert Nemzeti Erőforrás Minisztérium helyettes államtitkárának nyilatkozata. In. Kelet-Magyarország, 
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Élményszerű helytörténeti 
tankönyv Veszprémről 

2008-ban egy nagyszerű helytörténeti tankönyv született a „tudo-
mány és kultúra bölcsőjéről", Veszprémről a 10-14 éves korosztály-
nak, amely a helyi iskolákban segítséget nyújthat a pedagógusoknak a 
helytörténet tanításához. Címe Veszprém város története a kezdetektől 
napjainkig. A kötet létrehozásában Bőszéné Szatmári-Nagy Anikó 
óriási munkáját pedagógusi tapasztalatai mellett a Veszprém Megyei 
Múzeumi Igazgatóság és a Veszprém Megyei Levéltár szakemberei-
nek legújabb helytörténeti kutatási eredményei is segítették. Pedagó-
gus kollégái ötleteit, a próbatanításokon szerzett tapasztalatait is fel-
használta a feladatok összeállításához. 

Porga Gyula veszprémi alpolgármester előszavában a maga nemé-
ben egyedülállónak tekinti ezt a könyvet, amely tudományos igénnyel íródott, ugyanakkor lebilincselő 
módon vezeti olvasóját a több mint ezeréves „királynék városa" sokoldalú megismerésére. Tankönyv-
nek készült, de hiánypótló várostörténeti kalauz is, s miközben történeti dokumentumok gyűjteménye, 
egyúttal felvetett kérdéseivel, izgalmas feladataival gyermeket, felnőttet egyaránt pátriája felfedezésére 
ösztönző különleges, érdekfeszítő, tudományos olvasmány. 

A könyv 16 fejezetre tagolódik, szerkezete az 5-8. évfolyam történelem és állampolgári ismeretek 
tantárgy kerettantervéhez igazodva épül fel. hogy a helytörténet a magyar történelemmel párhuzamosan 
tanítható legyen. Minden fejezet első része röviden bemutatja az adott kor lényegét, a történelmi esemé-
nyekhez kapcsolva az olvasó megismerheti Veszprém településtörténetét, gazdasági, tudományos, kul-
turális életét. Minden fejezetben ajánl a szerző az ismeretek bővítésére szakirodalmat, majd kérdések, 
feladatok következnek. A fejezetek második részében kiegészítő olvasmányok segítik az adott korszak 
megismerését, megértését. A kisebbek számára élményszerű történetek tárják fel a történelmi tényeket, 
fogalmakat. A 13-14 éves korosztály elvontabb gondolkodásának fejlesztésére a kiegészítő olvasmá-
nyok szemelvényei adnak lehetőséget. A pedagógiai cél annak tudatosítása, hogy a folyamatosan egy-
másra épülő szellemi és tárgyi értékek megőrzésének fontos szerepe van a szűkebb és tágabb közösség 
életében. A kiegészítő olvasmányok segítik a differenciált képzés megvalósulását is. Mindenki érdeklő-
dése, szorgalma szerint válogathat a szemelvényekből, amelyekhez szintén kapcsolódnak kérdések, fel-
adatok. A napjaink történelmét bemutató és feldolgozó fejezet után összefoglaló feladatok, időrendi át-
tekintés, személynévmutató, képjegyzék és két vaktérkép következik. 

Mitől nagyszerű ez a könyv? Rendkívül átgondolt, logikusan kialakított szerkezete és színekkel, 
megfelelő módszertani elemekkel és ikonokkal következetesen végigvitt jelzésrendszere példamutató, 
mert egyszerű használhatóságot eredményez. Minden fejezet első oldalán széldíszként képmontázs hú-
zódik végig, amely jelképezi az adott időszak veszprémi történelmi-kulturális vonatkozásait. A külön-
böző fejezeteket más-más színű szélcsík emeli ki, a különböző ikonok fontos helyszínek - múzeum, 
könyvtár, templom, rom, emléktábla - felkeresését ajánlják, szómagyarázatra utalnak. Ikonok hívják 
fel a figyelmet az irodalomajánlásra, a megválaszolandó kérdésekre, a megoldásra váró feladatokra és a 
kiegészítő olvasmányokra. 

Ebben a kötetben mindennek pontosan megvan a maga funkciója, semmi sem csak önmagáért való, 
a képek és rajzok sem pusztán illusztratív vagy informatív jellegűek, nemcsak a megismerést és a meg-
értést támasztják alá a vizualitás eszközeivel, hanem elemző, problémamegoldó feladatok forrásaiként 
szerepelnek, a szövegben közöltek alapján értelmezhetők. Ugyanakkor egyenesen lenyűgöző a múzeu-
mok és könyvtárak fotóarchívumaiból és a kitűnő fotósok munkáiból e kötet számára kiválogatott közel 
600 kép színes szépsége, kitűnő kompozíciós elhelyezése, végtelenül gazdag tematikus változatossága, 
ami napjaink képi világhoz kötődő iljú nemzedékének igényeihez is alkalmazkodik, és a felnőttek esz-
tétikai igényszintjét is magas színvonalon kielégíti. A könyvet lapozgatva az olvasó hol a felsejlő rég-
múltban a régészek ásatásain, hol a mai város gyönyörű színes épületei között, hol egy-egy irodalmi 
vagy történelmi múzeum tárlóihoz hajolva, hol Veszprém emlékhelyein meg-megállva csodálja mind-
azt, amit az elődök a Bakonynak ezen az ősidők óta lakott helyén létrehoztak. 

Mitől igazán modern tankönyv ez a könyv? Attól, hogy interaktív jellegű, a sok-sok feladatban 
dráma, vizualitás, zene, kézművesség is fejleszti a problémamegoldó gondolkodást, kreativitást. Attól, 
hogy felkelti a gyerekek kíváncsiságát, hogy lakóhelyük minden zegzugát személyesen is felkeressék -
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és ehhez segítséget nyújt számos térképével - , ezzel fejlesztve a térbeli tájékozódási képességüket is. 
Attól, hogy cselekvésre készteti, arra ösztönzi őket, hogy nyitott szemmel járjanak városukban, tudják, 
mit látnak, ismerjék annak eredetét, értékeit, így kötődnek városukhoz, így alakul ki ezer szállal hozzá 
kapcsolódó identitásuk. A tankönyv kiemelkedő értéke a köztörténet és a helytörténet közötti összefüg-
gések megértetése. Korunk igényeihez alkalmazkodó tényező, hogy a feladatok egy része vélemény ki-
alakítását várja el híres történelmi személyekről, eseményekről, jelentős intézményekről, fejlesztve ez-
zel a diákok vitakultúráját. 

Mivel nevel lokálpatriótákat és értékeket megbecsülő fiatalokat ez a könyv? A könyv a gyere-
keknek követésre méltó emberi, erkölcsi mintákat mutat a veszprémi történelmi személyiségek között. 
Már fiatalon megtudják, hogy Veszprém nagyjai között több olyan személy van, akinek önzetlen tenni 
akarása a város fejlődését eredményezte, akinek tevékenysége nélkül ez a város nem lenne a magyar 
történelem és kultúra emlékhelyeinek és kincseinek egyik tárháza. Szép példája ennek a tenni akarás-
nak, hogy a tankönyv illusztrációit veszprémi festőművészek készítették. Ezen kívül környezetük sok 
évszázados értékeinek megbecsülésére, megóvására is neveli valamennyi olvasóját. Követendő példa, 
hogy a helyi önkormányzat Veszprém általános iskoláiban lehetővé tette, hogy a hon- és népismeret 
tantárgy keretében tanítsák ennek a tankönyvnek az anyagát, ezzel is támogatva az ifjabb nemzedék lo-
kálpatriótává nevelését. 

K i k n e k a ján lható ez a szépséges , g a z d a g tar ta lmú k ö n y v ? A k ö n y v amel le t t , h o g y k lassz ikusan 
tankönyv, művelődéstörténeti ismeretterjesztő munka is. Ezért ajánlhatom a könyvet minden Veszprém 
iránt érdeklődőnek. 

Mitől egyedi a helytörténeti tankönyvek sorában ez a könyv? Külön kiemelendő érdekesség - és 
a szerző mindenre kiterjedő figyelmét tükrözi - , hogy tudományosság és kultúra bölcsője" Veszprém 
város története a kezdetektől napjainkig című helytörténeti tankönyvet a Ki tud többet Veszprémről? el-
nevezésű műveltségi társasjáték egészíti ki - a könyv anyagát feldolgozó 300 kérdéssel és 80 szeren-
csekártyával. Ajáték 10 éves kortól 100 éves korig és azon túl bárkinek ajánlható, aki Veszprém törté-
netét, kultúráját, nevezetes személyiségeit és helyeit, közintézményeit, régi és mai életét szeretné meg-
ismerni. Egyéni- és csapatjátékként folyhat a vetélkedés, a kártyák kérdései a könyvből megszerzett tu-
dás alapján megválaszolhatók. A kártyák színe alapján kiválasztható, hogy Veszprém melyik történelmi 
korszakára vonatkozó kérdések képezzék a vetélkedő alapját. Szórakozva tanítani és tanulni - e kitűnő 
elgondolás a veszprémi oktatócsomaggal nagyszerűen megvalósítható. Nemcsak tanulócsoportok is-
meretszintje mérhető ezzel a játékkal, hanem családok, baráti társaságok hasznos és izgalmas szellemi 
tornája lehet a szabadidő hasznos eltöltése érdekében. 

Örömünkre szolgál az a tény, hogy Bőszéné Szatmári-Nagy Anikó, kitűnő helytörténeti tankönyvíró 
remek veszprémi helytörténeti tankönyvi koncepciója nem marad meg kizárólagosan veszprémi specia-
litásnak, hanem mintaként követőkre is talál. Ennek bizonyítéka, hogy más városok önkormányzatai-
nak megrendelésére új tankönyvek is elkészültek már, így 201 l-ben megjelent Bőszéné Szatmári-Nagy 
Anikó - Gergely Endre - Peragovics Ferenc: Múltunk határok nélkül - Esztergom és környéke a kezde-
tektől az Ister-Granum Eurorégióig című helytörténeti tankönyve középiskolások számára, amely a tör-
ténelmi Esztergom vármegye történetét dolgozza fel. Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szo-
ciális Alap társfinanszírozásával, az új Széchenyi-terv keretében további új helytörténeti munkák szü-
lettek. 2012. szeptember 19-én mutatták be és adták át ünnepélyesen a törökszentmiklósi helyismereti 
tankönyvcsalád 4 kötetből álló tankönyvcsomagját, amely a veszprémi kötethez hasonló igényességgel 
és esztétikummal készült, ám bővítve a helyismeret tanításának hatósugarát térben, módszerben és a be-
fogadók életkorát illetően is. Bőszéné Szatmári-Nagy Anikó - Csöke Tibor - Galsi Zoltán - Héja Lász-
ló: Őrizzük tehát, gyűjtsük össze emlékeinket - Törökszentmiklós története a kezdetektől napjainkig, va-
lamint A Tisza völgyében tömérdek a lappangó kincs - Törökszentmiklós és térsége a kezdetektől napja-
inkig című tankönyvek, amelyeket a helytörténet megismertetésének folyamatában megelőznek 
Bőszéné Szatmári-Nagy Anikó: Törökszentmiklós, a hagyományok birodalma című helytörténeti mun-
kafüzete az általános iskolák alsó tagozatos tanulóinak, és Törökszentmiklós, a mesélő város című fog-
lalkoztató füzet óvodásoknak című munkái. Ez utóbbi az óvodai harmadik évben iskolaérettségi mérést 
is tartalmaz. 

Az így egymásra épülő helyismereti tankönyvsorozat egységei segítik a leginkább a szülőföldhöz 
kapcsoló „megismerve megszeretni" attitűd kialakítását. A szerzőknek őszinte elismeréssel adózva kí-
vánjuk, hogy találjanak munkájuknak sok követőt, könyveiknek sok-sok olvasót a honismerők táborá-
nak gyarapodására. 

Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna 
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