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Jávor Miklós

Az ateista és materialista 
nevelés elméleti célrendszere 
és néhány jellemző módszere 
a Kádár-rendszer korai 
éveiben

A KERETEK – A KÁDÁR-
RENDSZER KORAI ÉVEINEK 
EGYHÁZPOLITIKÁJA 

Balogh Margit Mindszenty József 
(1892–1975) című monográfiája 
második kötetében azt írja, 
hogy 1957 első negyedéve a 
„kérdőjelek időszaka”. Január 6-án 
Kádár János a Minisztertanács 
elnökeként új politikát hirdetett, 
mely három alappillére támasz-
kodott: külpolitikában a teljes 
hűség a Szovjetunióhoz, belpoli-
tikában pedig a vallásszabadság 
és szabad hitoktatás ígérete, 
valamint a kollektivizálás.1 Az 
1956-os forradalom leverését 
követő megtorlások, tisztoga-
tások, bebörtönzések azonban 
a történelmi egyházakon is 
végigsöpörtek. Hamar világossá 
vált, hogy az újjászerveződő 
kommunista diktatúra legfonto-
sabb egyházpolitikai célkitűzése 
valójában az 1956. október 

1 Balogh Margit: Mindszenty József (1892 –1975) II. Budapest, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2015, 1101. 
2 A pártállami célkitűzések fényében született meg az 1957. évi 22. számú törvényerejű rendelet, amelynek értelmében a hivatalos 

állami vezetést képviselő Elnöki Tanács előzetes hozzájárulása, engedélye szükségeltetett minden egyházon belüli változás legális 

keresztülviteléhez. (Például plébános- vagy lelkészváltás, egyházi tanintézmények vezetőinek, tanárainak kinevezése vagy cseréje.) 

Rajki Zoltán: Az állam és az egyház kapcsolatának jellemző vonásai a Kádár-korszakban. Egyháztörténeti Szemle 2002/2, 74–86. A 

törvényerejű rendelet szükségességét Horváth János, az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) elnöke az Elnöki Tanácshoz intézett 

levelében a következőképpen indokolta: „[…] illő tehát, hogy mindazon fontosabb állások betöltéséhez, amelyekhez az állam anyagi 

hozzájárulást biztosít, fenntartson a maga számára olyan előzetes vétójogot, hogy politikai szempontból súlyos kifogás alá eső 

személyek az állam által támogatott egyházi állásokat ne tölthessenek be.” Horváth János: A Magyar Népköztársaság elnöki tanácsának, 

1957. február 4. MNL OL XIX-A-21-d (AEH TÜK iratok) 1. doboz, 008/1957 fol. 1.

23-a előtti állapotok restaurá-
lása.2 Ennek végrehajtásában az 
1957–1958-as évek kulcsfontos-
ságúnak bizonyultak, és pártál-
lami szempontból áttörő jelen-
tőségű eredményekkel zárultak. 
Ezen eredmények legfontosabb 
mozzanatai közé soroljuk, hogy 
a katolikus és protestáns ellen-
állás, a kommunista diktatúrával 
való egyházi szembehelyezkedés 
három legfontosabb személyi-
ségét, a katolikus Mindszenty 
Józsefet, a református Ravasz 
Lászlót és az evangélikus Ordass 
Lajost – a diktatórikus terror 
különböző fokozatú érvénye-
sítésével – sikerült egyházaik 
kormányzati fősodrából eltávo-
lítaniuk, és ezzel a kommunista 
hatalom az egyházi ellenállást 
lényegében lefejezte.

Az 1956-os forradalom leverését 
követően kiépülő kádári hatalom 
az ateizmusról, a vallásról és az 

egyházakról alkotott ideológiai 
felfogását tekintve még akkor 
is a Rákosi-rendszer egyenes 
ágú örökösének tekinthető, ha 
a rideg hatalmi számításokra 
épülő gyakorlati egyházpolitiká-
jában az 1956 előttihez képest 
jelentős különbségek és döntő 
változások figyelhetők meg. A 
formálódó diktatúra továbbra 
is a keresztény egyházakat 
és a vallási életet, valamint a 
vallásos értékrendet tekintette 
elsőszámú ellenségnek abban a 
folyamatban, melyet társadalom-
politikai téren (oktatás, ifjúság, 
kultúrpolitika, szövetségi politika, 
nők szerepével kapcsolatos 
politika) a „szocialista ember-
típus” kialakítása érdekében 
elindított. Ezért az 1956-os 
forradalom leverését követően 
restaurált kommunista hatalom 
„elődjénél”, a Rákosi-rendszernél 
jóval nagyobb hangsúlyt fektetett 
a vallás- és egyházellenes, ateista 
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ideológiai tartalmú propaganda 
hatékonyságának növelésére. 
Az egyházpolitika gyakorlati 
irányvonalát és a megvalósítás 
folyamatának ellenőrzését a 
Rákosi-korszakból „átörökölt” 
állami szerv, az Állami Egyházügyi 
Hivatal (ÁEH) határozta meg. 
Az Állami Egyházügyi Hivatalt 
rögtön a forradalom leverése 
után újjászervezték, ám az 1959. 
évi 25. számú törvényerejű 
rendelet kiadásig a Művelődési 
Minisztérium szervezeti keretei 
között működött, önállóságát 
csak ezután nyerte vissza. A 
szervezet feladata az egyházak 
totális állami kontroll alatt tartása 
és megfigyelése, végső soron a 
teljes állami ellenőrzés rendsze-
rének kiépítése és működtetése 
volt.3

A vallásosság és az egyházak elleni 
harc helyét és szerepét vizsgálva 
fontos megjegyezni, hogy a 
kádári diktatúra társadalom- 
és egyházpolitikai felfogása – a 
Rákosi-rendszerrel ellentétben 
– tekintetbe vette azt a tényt, 
hogy a vallási életet, valamint 
a vallás által megjelenített és 
képviselt értékrendet nem lehet 

3 Köpeczi Bócz Edit: Az Állami Egyházügyi Hivatal tevékenysége. Budapest, Akadémiai, 2004, 11–13.
4 A Kádár-rendszer kétségkívül sok tekintetben különbözött az 1956 előtti, sztálinista típusú Rákosi-rendszertől, „változatlan tételként” 

azonban számos elemet megtartott, amelyek közé a párt vezető szerepén túl a marxizmus–leninizmus tanításainak elméleti 

kizárólagossága is ugyanúgy beletartozott. Pap Milán: Kádár demokráciája. Politikai ideológia és társadalmi utópia a Kádár-korszakban. 

Budapest, NKE, 2015, 33.
5 Rajki i. m. 2002, 74–86.; Bertalan Péter: A Kádár-rendszer egyházpolitikájának politikai és etikai vonatkozásai. In: Végső szavak. A 

kaposvári erkölcsfilozófiai és nevelési konferencia előadásai. Szerk. Czirják József – Jávorszki András – Szabóné Gondos Piroska. Kaposvár, 

Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, 1997, 520–527.
6 A Magyar Szocialista Munkáspárt művelődéspolitikájának irányelvei. Társadalmi Szemle, 1958. július–augusztus, 116–157. 
7 Uo. 118. 
8 Klerikális reakció: A kommunista frazeológia egyik legismertebb kifejezése, mely elsősorban (de nem kizárólag) a Római Katolikus 

Egyház szembehelyezkedésére, ellenállására utal a kommunista diktatúra politikai-társadalmi-gazdasági berendezkedésével 

szemben. Czigány Lóránt irodalomtörténész szerint mind a „klerikális”, mind pedig „reakció”, „reakciós” szavak külön-külön részei 

voltak az 1945 előtti politikai nyelvezetnek, de ez a párosítás a hozzákapcsolt jelentéstartalommal együtt a kommunista ideológia 

terméke. Czigány Lóránt: Államosított szavaink átvilágítása, avagy szótáríróink diszkrét bája. Kortárs, 1999. július, [1–32.] 11. Révai 

József kommunista ideológus megfogalmazásában: „reakciós az, aki antikommunista”. Révai József: A demokrácia támadásban. 

Szabad Nép, 1945. 07. 22. 1.

pusztán állami erőszakra támasz-
kodva, adminisztratív eszkö-
zökkel rövidtávon felszámolni. E 
felismerésből kiindulva a Kádár-
rendszer ugyan tartotta magát 
ahhoz az ortodox kommunista 
állásponthoz, hogy a vallás elleni 
harc a marxizmus–leninizmus 
„lényegéből fakad”,4 de elismerte, 
hogy az egyházak, a vallásosság 
és a szocializmus még jó ideig 
kénytelenek egymás mellett 
létezni. Tehát a Kádár-rendszer 
az egyházak és a vallási élet lassú 
elsorvasztására irányuló, időigé-
nyes folyamat keretein belül 
kívánta azokat „kikoptatni” a 
szocialista társadalomból.5

A korai Kádár-korszak egyházpo-
litikájának artikulálódását négy 
döntő jelentőségű mozzanat 
határozta meg és alakította a 
rendszer fennállásának teljes 
időtartamát átható végső 
formába.

1. A Magyar Szocialista 
Munkáspárt már az 1957 nyarán 
tartott Országos Pártértekezleten 
foglalkozott a kulturális élet 
kérdéseivel, de művelődéspo-
litikai irányelveit csupán 1958 

nyarán fektette le.6 A doku-
mentum deklaráltan széleskörű, 
marxista–leninista, materialista 
„világnézeti offenzívát”, szoci-
alista „kulturális forradalmat” 
hirdetett a „burzsoá eszmék” 
és a „reakciós polgári kultúra” 
ellen. „A gazdasági és politikai 
életben vereséget szenvedett 
burzsoázia jelentős részben a 
kulturális frontra összpontosítja 
erőit, felhasználva műveltségbeli 
előnyét és megmaradt pozícióit, s 
innen indít támadásokat a kibon-
takozó szocialista rend ellen. 
A kultúrában a szocializmus 
térhódításának üteme lassúbb, 
mint a gazdaságban és a politi-
kában, ezért a szocialista kultúra 
csak szívósan és céltudatosan 
vezetett osztályharcban fejlődhet 
a marxista–leninista világnézet 
mind hatékonyabb elterjesztése, 
a polgári nézetek legyőzése, 
kiszorítása útján.”7 

2. Az MSZMP Politikai Bizottsága 
1958. július 22-i ülésén hatá-
rozatban fogalmazta meg az 
állampárt egyházakkal és vallással 
kapcsolatos politikai axiómáját, 
amely már egyértelműen ketté-
választotta a „klerikális reakció”8 
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és a „vallásos világnézet”9 elleni 
harcot: „a szocialista társadalmi 
rendszer és a klerikális reakció 
közötti ellentét, a dolgozó és a 
reakciós osztályok között levő 
osztályellentét kibékíthetetlen, 
antagonisztikus jellegű. Ezért a 
klerikális reakció elleni harcot 
ugyanolyan politikai eszközökkel, 
módszerekkel folytatjuk, mint a 
szocialista állam bármely más 
politikai ellensége ellen. Nem 
szabad összekeverni a vallás, mint 
világnézet elleni harc eszközeit, 
módszereit a klerikális reakció 
elleni harc módszereivel. Amíg a 
vallásos világnézet leküzdésében 
a felvilágosító és nevelőmunka 
eszközeit alkalmazzuk, addig a 
klerikális reakció ellen a politikai 
és adminisztratív harc minden 
eszközét igénybe vesszük.”10  

3. Az elfogadott párthatározatokat 
követően a hivatalos pártpropa-
ganda intenzitását és differenci-
áltságát tekintve egyaránt „offen-
zívába” kezdett. Ennek adott 
további lendületet a Szovjetunió 
Kommunista Pártjának 1959. 
január 27. és február 5. között 
lezajló XXI. kongresszusa, mely 
a gazdasági, termelési, tudomá-
nyos kutatások és a fegyverkezés 
terén zajló verseny fokozása 
mellett a kommunista „ideoló-
giai harc” fokozását, a szovjet 

9 A Politikai Bizottság 1958. július 22-i határozatában így definiálta a „vallásos világnézet” fogalmát: „az összes egyházak és vallási szekták által 

terjesztett idealista nézetek összességét értjük, amelyek a természet és a társadalom jelenségeit fantasztikus, emberfeletti és misztikus 

tulajdonságokkal ruházzák fel”. Idézi: Köbel Szilvia: „Oszd meg és uralkodj!”. A pártállam és az egyházak. Budapest, Rejtjel, 2005, 133.
10 A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai, 1956–1962. Szerk. Vass Henrik – Ságvári Ágnes. Budapest, Kossuth, 

1973, 237.
11 Az SZKP XXI. kongresszusán elhangzott tézisekről, a gazdasági versenyt fokozó „hétéves” terv ideológia vetületeiről és az ezekből 

levezett „jövőképről” a Valóság című folyóirat (a Tudományos Ismeretterjesztő Társaság, azaz a TIT lapja) szerkesztőségi cikkben 

a következőképpen írt: „A megvívásra kerülő hétéves békés gazdasági küzdelem kihatásai korántsem csupán gazdaságiak: együtt 

jár velük a néptömegek termelési és politikai aktivitásának fokozása, fellendítése, a szocialista demokrácia sokoldalú fejlesztése, 

megköveteli a kulturális forradalom további kibontakoztatását, az iskola és az élet kapcsolatának erősítését, a tudományos munka 

új sikereit. Mindez pedig elválaszthatatlan a marxizmus–leninizmus elméletének és módszerének sokoldalú, alkotó, revizionizmustól 

és dogmatizmustól mentes alkalmazásától, a kapitalizmus ideológiai befolyása elleni szívós, körültekintő küzdelemtől, a néptömegek 

magasfokú szocialista öntudatának kibontakoztatásától.” A béke és a kommunizmus győzelmének kongresszusa. Valóság, 1959. 

január, [1–2.] 2. 
12 Bottoni, Stefano: A várva várt Nyugat. Kelet-Európa története 1944-től napjainkig. Budapest, MTA BTK TTI 2014, 137. 
13 Kalmár Melinda: Ennivaló és hozomány. A kora kádárizmus ideológiája. Budapest, Magvető, 1997, 194.

társadalom kommunista szelle-
miségű átalakítási szándékát – 
pontosabban „megtisztítását” az 
„ellenséges ideológiáktól” – vette 
újra napirendre. Nyilvánvalóan ez 
a szándék vonatkozott minden, 
a Szovjetunió érdekszférájába 
tartozó országra is.11 Stefano 
Bottoni Kelet-Európa történetét 
1944-től napjainkig bemutató, 
rendkívül komplex művében így 
ír erről: „1958-tól kezdődően 
a rendszer bukásáig a szovjet 
hatalom újból nagy hangsúlyt 
fektetett az ideológiára (a „revi-
zionizmus” elítélése, az első 
disszidens értelmiségiek, mint a 
történész Alekszandr Ginzburg 
üldözése), és erősítette a vallás 
elleni harcot (templom- és kolos-
torbezárások és -lerombolások, 
egyházi személyek letartóztatása, 
hívők megfélemlítése, ateista 
és evolucionista propaganda az 
iskolákban és a munkahelyeken). 
Az állam fokozta a beavatkozást 
a polgárok magánéletének legin-
timebb részleteibe, és például az 
élet fontos eseményeit (születés, 
házasság, temetés) »polgári«, 
hangsúlyozottan nem vallásos 
szertartásokká alakította.”12 

Lényegében ezt a véleményt 
támasztja alá Kalmár Melinda 
Ennivaló és hozomány. A kora 
kádárizmus ideológiája című 

munkájában. A szerző kiemeli, 
hogy az ötvenes évek végére 
„atompatthelyzet” alakult ki a két 
termonukleáris szuperhatalom 
által uralt világrendszer között, 
mely természetszerűleg nem a 
katonai megoldásokra, hanem 
az ideológiai küzdelemre 
helyezte át a súlypontot. „A két 
világrendszer harcának ebben 
a szakaszában az erőszakos 
politikai megoldásokkal szemben 
– Nyugaton is, Keleten is – 
jelentősen megnőtt a gondosan 
kimunkált ideológiák szerepe, 
amelyek fő célja és módszere az 
elvi ráhatás, vagy ahogyan ezt 
Nyugaton nevezték, a fellazítás 
volt.”13 Magyarországon így a 
kommunista diktatúra egyházpo-
litikáját és az egyházak, valamint 
a vallásosság elleni harc jellegét 
és irányait két, egymást kiegé-
szítő komponens is működ-
tette. Egyrészt az 1956-os 
magyar szabadságharc leverését 
követően az újjászerveződő 
kommunista diktatúra jelentős 
részben az egyházakat és a 
kommunista ideológiát elutasító 
vallásos értékrendet okolta 
azért, hogy a magyar nemzet 
felkelt a diktatúra ellen, és azt 
a következtetést vonta le, hogy 
„világnézeti téren” is fokozni kell a 
harcot az egyházakkal és a vallá-
sossággal szemben ahhoz, hogy a 
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kommunista ideológia a társada-
lomban hatékonyabban érvénye-
süljön.  Ezt a szándékot – másod-
lagos komponensként – az SZKP 
XXI. kongresszusának vallás- és 
egyházellenes tézisei pedig 
megerősítették és ösztökélték. 

4. Az 1956-ot követő egyház-
politika egyik leghangsúlyo-
sabb kérdése a katolikus és 
protestáns egyházak újbóli 
bekapcsolása volt az úgynevezett 
„békemozgalomba”.14 (Ahogy 
már említettük, a Kádár-rendszer 
a szocialista társadalmi-poli-
tikai berendezkedés újjászer-
vezésében és a szocialista 
államrend létjogosultságának 
igazolásában elvárta a történelmi 
egyházak aktív támogatását.)15 
Az egyházak és az állam között 
meginduló együttműködés 
jegyében megalakult az Országos 
Béketanács Református (1957. 
március),16 Katolikus (1957. 
május)17 és Evangélikus (1957. 
július)18 Bizottsága, melyek 
feladatát az egyházon belüli 
„békemunka” kifejtése és terjesz-
tése jelentette. Sajátos, paradox 
időszak következett valamennyi 
keresztény felekezet és vallásos 
ember számára. A diktatúra 

14 Az úgynevezett békemozgalom szellemi és ideológiai alapjait az 1948. augusztus 24-én Wroclavban megrendezett Értelmiségi 

Világtalálkozó „béketéziseiben” fektették le. A találkozón javarészt a Szovjetunióval, valamint a „nemzetközi munkásmozgalom” 

célkitűzéseivel azonosuló, baloldali elkötelezettségű értelmiségiek vettek részt. E „békeharcos” szellemi potentátok tudomást sem 

vettek a milliók haláláért felelős sztálini terrorról, ezzel szemben a világot felforgató háborúk és viszályok forrását kizárólag az USA 

„imperialista politikájában” látták. Felfogásuk szerint az emberiség egyetlen reménye kizárólag az egyenlőségért és békéért küzdő 

kommunista eszme, és az erre épülő politikai berendezkedésű országok lehetnek, „természetesen” a Szovjetunió irányítása alatt. 

Mackiewicz, Józef: A kereszt árnyékában. Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor, 2009, 54–55.
15 Vörös Géza: Állambiztonság és egyházak. Egyháztörténeti Szemle, 2009/4, [3–19.] 10–11.
16 Az öttagú alakuló bizottság, miután hosszasan méltatta a Népköztársaság és Magyar Református Egyház gyümölcsöző 

együttműködését, ünnepélyes hangvételű nyilatkozatát az alábbi sorokkal zárta: „A bizottság ilyen lélekkel támogatja a népi 

demokratikus rend békés törekvéseit, segíti és munkálja a szocialista építést mind az anyagi mind a lelki felemelkedés irányába.” 

Reformátusok Lapja, 1957/4, 1.
17 A Magyar Katolikus Püspöki Kar határozata a római katolikus egyháznak a békemozgalomban való részvételéről, 1957. május 23. MNL OL 

XIX-a-21-c, (AEH Adattár) 58. doboz, 150.0/1. A Magyar Katolikus Püspöki Kar határozata a római katolikus egyháznak a békemozgalomban 

való részvételéről. (1957. május 23.) 
18 Az Evangélikus Bizottság a reformátusnál jóval nagyobb lélekszámmal alakult meg, tagjai között olyan jelentős evangélikus egyházi 

személyekkel, mint Szabó József és D. Dr. Vető Lajos nyugalmazott püspökök, vagy Káldy Zoltán teológus, a diakóniai teológiai 

későbbi jelentős művelője. Evangélikus Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv, 1957. július 10. Magyar Evangélikus Digitális Tár. https://

library.hungaricana.hu/hu/view/EvangKozgyulJkv_1957_07_10/?pg=0&layout=s (Utolsó letöltés: 2021. 03. 05.) 

egyszerre várta el, hogy az 
egyházak és a vallásos emberek 
asszisztáljanak a diktatúra legiti-
málásához és építéséhez, ugyan-
akkor fogadják el azt is, hogy 
ezzel hosszútávon egy olyan 
társadalom létrejöttét segítik elő, 
melyben egyházaikra és vallási 
életükre nincs többé szükség.

A KOMMUNISTA GYERMEK- ÉS 
IFJÚSÁGKÉP MEGHATÁROZÓ 
JELLEMZŐI

Az ateista és egyházellenes ifjúsági 
propaganda jobb megértése 
érdekében megkerülhetetlen egy 
összefoglaló jellegű keresztmet-
szet által jellemezni a szocialista 
gyermek- és ifjúságfelfogás főbb 
sajátosságait. Ehhez elsősorban 
azokat az eszmei alapokat kell 
feltárnunk, melyek a Szovjetunió 
által vezetett „keleti blokkban” – 
így Magyarországon is – kisebb 
módosításokkal a szocialista 
típusú társadalmi-politikai-gaz-
dasági berendezkedés felfo-
gását, gyermekről, ifjúságról való 
képalkotását meghatározták. 
Prof. Dr. Kéri Katalin Gyermekkép 
Magyarországon az 1950-es évek 
első felében című tanulmányában 
a „szocialista nevelés” eszmei 

forrásait, célrendszerét és az 
ezekből kialakuló gyermekképet 
vizsgálja. A tanulmány feltárja 
és elemzi azokat az alapelveket, 
melyek a rendkívül szerteágazó és 
sokrétű politika-, társadalom- és 
gazdaságtörténeti szempontból – 
mint a szocialista ideológiai térben 
kreált gyermekkép alkotóelemei 
– a megközelítés kiindulópontja-
ként rögzíthetők. Kijelenthetjük, 
hogy a kommunista diktatúra 
a gyermekszemlélet tekinte-
tében (is) radikális változást 
hozott. A változás folyamata már 
1945-ben megkezdődött, de az 
1948 végétől létrejött egypárt-
rendszeri diktatúrával vált végle-
gessé. Meghatározó elemei 
voltak: az egypártrendszer kiala-
kulása, a szocialista „békeharc” 
és a rendszer ellenségeivel 
szembeni „éberség” teljes társa-
dalmat átszövő jelenléte (mint 
politikatörténeti szempont), a 
tervgazdálkodás és az erőltetett 
iparosításból következő társa-
dalomszerkezeti változások 
(gazdaságtörténeti szempont). 
E tárgykörbe tartozik a nő- és 
családkép radikális átalakulása: 
a többgenerációs családmodell 
bomlása, a „dolgozó nő” és „a 
szülésben, a gyermekvállalásban 
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is »sztahanovista«” anyai ideálkép 
népszerűsítése mint társadalom- 
és életmódtörténeti szempont.19

Természetesen e keretrend-
szer alapvető részét adja az 
egyházi iskolák államosítása és 
az államilag kontrollált, nyíltan 
felvállalt ateista nevelés is, mely 
1948–1989 között az állami 
oktatásrendszert jellemezte.20 
A pedagógiatudomány terén is 
magától értetődően a szovjet 
neveléstudomány vált etalonná, 
a szocialista nevelés és a szovjet 
pedagógia a Rákosi-rendszerben 
elválaszthatatlan fogalompárt 
alkottak. Mindez az oktatásban 
és a nevelésben olyan alap-
modellként kapott szerepet, 
amelyre a „szocializmus ügye” 
mellett elkötelezett (nem mellé-
kesen ateista) ifjúság megterem-
tésének biztosítékaként tekin-
tettek.21 Fontos emlékeztetni, 
hogy a Kádár-rendszer a Rákosi-
diktatúrát jellemző agresszív 
ideológiai propagandát sok tekin-
tetben finomította, és „az ideo-
lógiai meggyőzés kevésbé konf-
rontatív formáját választotta”.22 
Miképpen az egyházpolitikára, 
úgy a Kádár-rendszer oktatás- és 
ifjúságpolitikájára is igaz, hogy 
számos finomítás mellett ugyan, 
de módszerei és célkitűzései 
tekintetében a Rákosi-rendszer 
örököseként kategorizálható. 
A rendszer amellett, hogy 
megőrizte elődje korábbi okta-
tásügyi intézkedéseinek tartalmi 
és formai elemeit (iskolák 

19 Kéri Katalin: Gyermekkép Magyarországon az 1950-es évek első felében. In: Két évszázad gyermekei. A tizenkilencedik-huszadik század 

gyermekkorának története. Szerk. Pukánszky Béla. Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 2003, 229–245. 
20 Mészáros István: Ateista nevelés iskoláinkban, 1950–1990. Neveléstörténeti tanulmány. Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 1996.
21 Géczi János: A szovjet pedagógia minta. A szovjet és a szovjet minta nyomán kialakított nemzeti törekvések sajtóreprezentációja. 

Iskolakultúra, 2006. szeptember, 24–38. http://real.mtak.hu/57558/1/EPA00011_iskolakultura_2006_09_024-038.pdf) (Utolsó letöltés: 

2021. 03. 05.) 
22 Horváth Attila: A szovjet típusú diktatúra oktatáspolitikája Magyarországon. Polgári Szemle, 2016/1–3.
23 Németh András – Biró Zsuzsanna: A magyar neveléstudomány diszciplína jellemzőinek és kognitív tartalmainak változásai a 20. 

század második felében. In: Neveléstudomány és pedagógiai kommunikáció a szocializmus időszakában. Szerk. Németh András – Garai 

Imre – Szabó Zoltán András. Budapest, Gondolat, 2016, [7–118.] 73–74.
24 A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai. Szerk. Ságvári Ágnes – Vass Henrik. Budapest, Kossuth, 1964, 37.

államosítása, a vallásoktatás 
felváltása marxizmus–leniniz-
mussal, 8 osztályos általános 
iskolai képzés), az oktatás legfon-
tosabb feladataként a „szocialista 
embertípus” kialakítását jelölte 
meg.23

A KOMMUNISTA IFJÚSÁGPOLI-
TIKA KÖRVONALAI ÉS CÉLJAI 
1956 UTÁN

Az 1956-os forradalom leverését 
követően az újjászerveződő 
rendszer egyik legégetőbb problé-
máját az ifjúságpolitika jelentette. 
A pártállami irányítás egyrészről 
pontosan tisztában volt vele, hogy 
a „tudományos”, „ateista és mate-
rialista világnézet” szerint nevelt 
ifjúság a szocialista társadalom 
jövőbeli tömegbázisát jelenti, 
ugyanakkor az ifjúság 1956-os 

eseményekben való egyér-
telmű felülreprezentáltságának 
betudhatóan egyfajta feszült 
és neheztelő attitűd is határo-
zottan felfedezhető a pártállami 
ifjúságpolitikában. Az MSZMP 
Ideiglenes Központi Bizottsága 
1957. február 26-án Az időszerű 
kérdésekről és feladatokról címmel 
határozatot adott ki. Ennek ifjú-
ságpolitikával és oktatásüggyel 
kapcsolatos részében döntöttek 
az úttörőmozgalom újjászerve-
zéséről, de elvi állásfoglalásként 
határozatban rögzítették, hogy 
„a párt politikai munkájának 
egyik központi kérdése ma és a 
jövőben még inkább, az ifjúság 
erkölcsi-politikai nevelésének és 
általában az ifjúság jelenéről és 
jövőjéről való  gondoskodásnak 
a kérdése”.24 Az idézett doku-
mentum számos következtetés 

Andics Erzsébet szónokol az 1955-ös, IV. Magyar Békekongresszuson. „Az 
1956-ot követő egyházpolitika egyik leghangsúlyosabb kérdése a katolikus 
és protestáns egyházak újbóli bekapcsolása volt az úgynevezett »békemoz-
galomba«.” Fotó: FORTEPAN / Hámori Gyula, 108350-es számú fotó.
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levonását teszi lehetővé, melyek 
a Kádár-rendszer korai éveiben 
lefektetett, de a rendszer fenn-
állásának egészét meghatá-
rozó ifjúságpolitikai célkitűzé-
seit (az ateizmuson, valamint 
az egyház- és vallásellenes 
nevelésen alapuló oktatás- és 
ifjúságpolitikai szemléletét) vilá-
gítják meg. Leszögezhető, hogy 
az 1956-os forradalom leverését 
követően berendezkedő Kádár-
féle kommunista diktatúra az 
ifjúság kommunista szellemben 
történő nevelését továbbra is 
kizárólagos jogának tekintette, 
nyilvánvaló téve, hogy semmi-
fajta olyan egyéb értékrendet 
vagy oktatáspolitikai tartalmat 
nem fog eltűrni, mely a párt által 
megszabott és az állami okta-
tásban egyeduralmat élvező 
hivatalos ideológián kívül esik.

25 A Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) megalakulásáról 1957. március 11-én határozott az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottsága. 

Lásd: Uo. 1964, 40–47. 
26 A KISZ központi bizottságának irányelvei az ifjúság eszmei politikai nevelésére. MNL OL M-KS 288-22 (MSZMP Agitációs és Propaganda 

Osztály) 1958/3. Őrzései Egység/1. fol. 4. 

1957 márciusában az egykori 
Dolgozó Ifjúság Szövetsége (DISZ) 
jogutódjaként megalakult a 
Kommunista Ifjúsági Szövetség, 
melynek feladata az ellenforra-
dalminak bélyegzett szellemiség 
„kigyomlálása” és az ifjúság 
egységes világképének, „szoci-
alista eszmeiségének” elmélyí-
tése volt.25 A KISZ ifjúságpolitikai 
elvrendszerében mindenfajta 
eszmei és világnézeti pluralitást 
elvetett, és deklarálta a marxista–
leninista világnézet nevelésben 
betöltött monopóliumának 
igényét: „a marxizmus–leni-
nizmus, mint az egyetlen tudomá-
nyos világnézet egyedül alkalmas 
arra, hogy az ifjúság természe-
tével, érzés- és gondolatvilágával 
összhangban álló igényeket kielé-
gítse […] A marxizmus–leninizmus 
elsajátításán keresztül válik 

lehetővé a tudományos jövőbe 
látás. […] A szocializmus építé-
sével járó követelményeknek 
megfelelő jellemvonásokat 
minden fiatal csak a marxizmus–
leninizmus segítségével tudja 
magában és másokban fejlesz-
teni. Az ifjúság természetéből 
adódik a nagy célokra, igazságra, 
szép, boldog életre, hősi felada-
tokra való törekvés. E törekvé-
seknek alapot, tartalmat, tudo-
mányos rendszerbe foglalást 
csak a marxizmus–leninizmus 
biztosít.”26

A DIKTATÚRA NAGY KÉRDÉSEI 
1956 UTÁN: „MIT RONTOT-
TUNK EL? HOGYAN HOZZUK 
HELYRE?” 

Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc leverését 

Elsőáldozók a budapesti Szent István-bazilika előtt, 1956-ban. „A forradalom leverését követően berendezkedő Ká-
dár-féle kommunista diktatúra az ifjúság kommunista szellemben történő nevelését továbbra is kizárólagos jogának 
tekintette.” Fotó: FORTEPAN / Hámori Gyula, 123662-es számú fotó.
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követően, a Társadalmi Szemle 
első számában Révai József27 
Az októberi ellenforradalom és 
az ifjúság címen publikált tanul-
mányában elemezte a Rákosi-
rendszer ifjúságpolitikájának 
hibáit. Írásának hangvételére a 
kommunista körökben jellemző 
és megszokott „önkritikus” stílus 
volt jellemző, melynek szelle-
mében az 1949–1956 közötti 
időszak kommunista ifjúságpoli-
tikáját kidolgozatlannak és hatás-
talannak értékelte. „Az ifjúság és 
az értelmiség félrevezetésének 
sikere egymagában is azt bizo-
nyítja, hogy – enyhén szólva – nem 
sikerült komolyan megmagyaráz-
nunk nekik a márciusi program, 
és a szocialista építés programja 
közötti eltéphetetlen eszmei és 
történeti összefüggéseket. […] A 
döntő körülmény véleményem 
szerint az, hogy 1948 után a 
párt már nem tudta nagy felada-
tokra mozgósítani az ifjúságot, 
olyan feladatokra, amelyeknek 
végrehajtásáért munkálkodva 
az ifjúság érezhette volna, hogy 
saját jövőjéért küzdve egyben a 
nemzet felemelkedését mozdítja 
elő.”28

A cikk fő mondanivalóját egy 
meghatározott ideológiai problé-
mára építette fel, mely előképet, 

27 Révai (Lederer) József (1898–1959): író, újságíró, kommunista politikus. A munkásmozgalmi szervezkedésekbe már nagyon fiatalon 

bekapcsolódott, 1918 végén a Kommunisták Magyarországi Pártjának alapító tagja volt. A magyarországi sztálinizmus évei alatt 

(1948–1953) a magyar kulturális élet teljhatalmú irányítójaként tevékenykedett, ilyen minőségben kulcsszerepet játszott az iskolák 

államosításában, az egyház- és vallásüldözésben, továbbá a kulturális, oktatási, tudományos és médiaélet erőszakos bolsevizálásában. 

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Tudástár. https://www.neb.hu/asset/phpkgc8yJ.pdf (Utolsó letöltés: 2021. 03. 05.) 
28 Révai József: Az októberi ellenforradalom és az ifjúság. Társadalmi Szemle, 1957. január, [53–62.] 55. 
29 Uo. 56. 
30 Marosán György (1908–1992): sütőipari munkás, szociáldemokrata, majd kommunista politikus. 1950–1956 között Rákosi börtönében 

ült, mégis az 1956 utáni megtorlások fő szószólójává vált. A kádári megtorlás első időszakában lényegében Kádár János helyetteseként 

tevékenykedett. Személyiségéről és 1956 utáni szerepvállalásáról a legpontosabb ábrázolást adja a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 

szócikke: „a forradalom résztvevői ellen könyörtelen fellépést követelő, demagóg, uszító beszédeivel a megtorló kommunista hatalom 

egyik jelképévé vált”. Nemzeti Emlékezet Bizottsága Tudástár. https://www.neb.hu/asset/phpDEYHIM.pdf (Utolsó letöltés: 2021. 03. 05.) 
31 Marosán György: A jövő a szocializmusé. Ifjú Kommunista, 1958. január, [1–4.] 1. 
32 Kónya Albert (1917–1988): tudós, tanár, kommunista politikus. 1952–1956 között oktatásügyi miniszterhelyettes volt, majd 1956. 

november 12. és 1957. április 12. között oktatásügyi kormánybiztosként irányította a Művelődésügyi Minisztériumot. 1957-től visszatért 

a tudományos és a tanári pályájára. MTI/’56-os Ki kicsoda? (https://1956.mti.hu/Pages/Wiw.aspx?id=973) (Utolsó letöltés: 2021. 03. 05.)

forrásvidéket keresett a kommu-
nizmus ügyét támogató ifjúság 
számára. Ezt az előképet Révai 
az 1849–’49-es forradalom és 
szabadságharc emlékezetének 
önigazoló (apologetikus) értelme-
zésével jelölte meg. „A DISZ, mint 
a magyar ifjúság egységes tömeg-
szervezete képtelennek bizonyult 
a magyar ifjúság és különösen 
az értelmiségi ifjúság problémá-
inak felvetésére, megértésére 
és megoldására. […] Az 1848-as 
forradalom hagyományairól 
szólva a magyar ifjúság minden 
rétegét arra kell felhívnunk, hogy 
tagadja meg 1956. október 23-át, 
és éppen ezzel legyen hű örököse 
1848 forradalmi szellemének, 
és legyen egyben hű örököse 
és folytatója az 1919-es Magyar 
Tanácsköztársaság szellemének, 
legyen hű fia és harcosa a szocia-
lista Magyarországnak.”29

Az 1956-os forradalom leverését 
követően az elhanyagolt „ideo-
lógiai, világnézeti munkával” 
kapcsolatos általánosnak számító 
pártnarratíva az ifjúságpoli-
tika összefüggésében kiemelt 
hangsúllyal kapott helyet. Révai 
„önkritikus” cikke mellett ezt bizo-
nyítja a kádári megtorló gépezet 
egyik legkeményvonalasabb 
kommunista politikusa, Marosán 

György tollából megjelent cikk30 
is, melyben a propagandisztikus 
hangszerelésű bizakodáson túl 
meglehetősen őszinte beisme-
rések is felsejlettek. „A pártnak 
és a kormánynak mindvégig 
komoly gondot okozott az ifjúság 
ügye. Nem volt és nem is lehetett 
közömbös számunkra, hogy a 
magyar fiatalok a szocializmus 
és az imperializmus erői közötti 
harcban kinek az oldalára állnak. 
Mi mindig bíztunk a magyar fiata-
lokban, mert tudtuk, hogy jelenük 
és jövőjük egyaránt a néphez köti 
őket. Bíztunk a fiatalokban akkor 
is, amikor 1956 őszén sokan az 
ellenség befolyása alá kerültek, és 
kezet emeltek a népi hatalomra. 
Tudtuk, hogy ezek nem a magyar 
fiatalok képviselői voltak, nem ők 
személyesítették meg az általunk 
felnevelt generációt, hanem 
azok a fiatalok, akik az októberi 
napokban igyekeztek lefogni 
a népi hatalom ellen felemelt 
kezeket, s akik a kormány megala-
kulásának első percétől kedve 
helytálltak a munkában.”31

Dr. Kónya Albert,32 a 
Művelődésügyi Minisztérium 
oktatásért felelős kormánybiz-
tosa is a Kádár-rendszer legko-
rábbi, formálódó szakaszára 
(azaz a forradalom leverését 
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közvetlenül követő hónapokra) 
részben jellemző,33 mértéktartóan 
„önkritikus” beszédet tartott a 
Művelődésügyi Minisztérium 
munkatársainak a berendezkedő 
politikai vezetés ifjúságpolitikai 
álláspontjáról. „A nevelés 
kérdésében az elmúlt években 
számos hibát követtünk el – nem 
vettük figyelembe az életkori 
sajátosságokat, a napi politikát 
minden áron érvényesítettük. 
Ezeket a hibákat felismertük és 
kijavítjuk. Mi soha olyan bűnöket 
nem követtünk el az ifjúsággal 
szemben, mint amit a reakció 
követett el, amikor atrocitásokba 
vonta be őket, amikor sztrájkok 
szervezésével a fiatalok bőrét 
akarja a vásárra vinni. Mi hatá-
rozottságra, keménységre, de 
mindenekelőtt a nevelő feladatok 
elvégzésére hívjuk fel a pedagó-
gusok figyelmét.”34

Jóború Magda,35 a Művelődésügyi 
Minisztérium oktatásügyi minisz-
terhelyettese már az előbbi-
ekben idézetteknél határozot-
tabb hangvételű, konkrét célokat 
és utasításokat is magában 
foglaló eligazítást tartott a 
Művelődésügyi Minisztérium 
megyei oktatási osztályvezetői 
számára. „Megértjük, hogy az 
október 23-i események mélyen 
felkavaró hatása következ-
tében ma a pedagógusok közt, 
mint mindenütt, sok a politikai 
véleménykülönbség. Nem is 

33 Bizonyos politikusok részéről a mértéktartás (például Kádár 1957. január 6-i kormányprogramja), míg mások részéről a harsányság 

volt jellemző (gondoljunk csak Marosán György megtorlásokat követelő, uszító beszédeire).
34 Dr. Kónya Albert oktatásügyi kormánybiztos beszéde a Művelődésügyi Minisztérium Az oktatás időszerű kérdéseiről tartott 

értekezletén (1957. február 9.). Köznevelés, 1957/1, 14. 
35 Jóború Magda (1918–1982): pedagógus, könyvtáros, kommunista politikus. A kommunista párthoz már 1945-ben csatlakozott. 

1950–1958 között oktatásügyi miniszterhelyettes volt, 1958-tól az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatói tisztségét töltötte be. 

Megnyilvánulásai alapján egyértelműen a keményvonalas kommunista politikusok közé sorolandó. Elgondolkodtató, hogy az általa 

és sok más kommunista ideológus által konzekvensen „fasisztának” nevezett Horthy-rendszerben Jóború Magda „antifasiszta 

meggyőződésűként” is latin-magyar szakos középiskola tanári diplomát szerezhetett, majd 1943-ban irodalomtudományból 

doktorált. Ferenczy Endréné: Jóború Magda (1918–1982). In: Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve, 1981. Szerk. Németh Mária. 

Budapest, OSZK, 1983, 7–11. http://epa.oszk.hu/01400/01464/00018/pdf/007-011.pdf (Utolsó letöltés: 2021. 03. 05.) 
36 Jóború Magda: Az oktatásügy időszerű kérdései. Köznevelés, 1957. 02. 15. [1–5.] 4.
37 Uo. 3. 

kívánhatjuk meg – ez egyébként 
nyugodtabb politikai viszonyok 
közt is helytelen, irreális 
követelmény –, hogy minden 
pedagógus minden kérdésben 
egy véleményem legyen. De a 
leghatározottabban megkíván-
hatjuk és megköveteljük, hogy 
iskoláinkban a politikai véle-
ménykülönbségek a szocializmus 
alapján álljanak, s hogy a kommu-
nista s más haladó pedagógusok 
a legteljesebb véleménynyilvá-
nítási szabadságot élvezzék, s 
felemeljék szavukat az iskolák 
életében tűrhetetlen, a szocializ-
mustól idegen antikommunista, 
nacionalista, stb. nézetek ellen.”36

Az idézett kommunista ideoló-
gusoktól, pártfunkcionáriusoktól 
(Révai József, Marosán György), 
valamint oktatásügyi politiku-
soktól (Dr. Kónya Albert, Jóború 
Magda) származó áttekintő érté-
kelések közös pontja, hogy az ifjú-
ságpolitika kérdését valameny-
nyien meglehetős óvatossággal 
kezelték, ami különösen figye-
lemre méltó az 1956-ot követő 
megtorlásokat kísérő kommu-
nista propagandát általánosan 
jellemző harsány, fenyegető 
hangnem ismeretében. Ennek 
ténye arra enged következtetni, 
hogy a forradalom és a magyar 
ifjúság kapcsolatának, valamint 
a Rákosi-korszak még kommu-
nista szemszögből is kudar-
cosnak és visszautasítottnak 

minősített ifjúságpolitikája 
ismeretében az új kommu-
nista hatalom első hónapjaiban 
még félelmet táplált és tehetet-
lenséget érzett a magyar ifjú-
sággal szemben.  „Ifjúságunk 
ma meglehetős erkölcsi zűrza-
varban él. Azok az erkölcsi 
nézetek, normák, amelyeket az 
elmúlt esztendőkben igyekez-
tünk erkölcsi felfogásuk és csele-
kedetük vezérfonalává tenni, a 
bennük rejlő ellentmondások 
következtében nem tudnak gyer-
mekben, fiatalokban gyökeret 
verni. […] Mindez súlyos sebeket 
okozott az ifjúság lelkében, jelle-
mében. De nem oltotta ki belőle 
az igazra, jóra való törekvést. 
Ifjúságunk többsége, ahogy erről 
már korábban szóltam, október 
23-a után igazabb, emberibb 
életre való jogos igényeinek 
adott kifejezést. Tragikus dolog, 
hogy tiszta érzelmeit, szándékait 
szocialista építésünk ellenségei a 
maguk céljaira használták fel”37 
– írta az oktatásügy időszerű 
kérdéseiről Jóború Magda. 

A pesszimista hangvételű jelen-
tések még 1958-ban is arról 
tanúskodtak, hogy a párt által 
elképzelt ifjúságpolitika megva-
lósítása az egyik legnehezebben 
végrehajtható feladatnak 
bizonyult, mellyel kapcsolatban 
a kommunista vezetés időről-
időre nyomasztó kudarcokkal 
szembesült. „Az ellenforradalom 
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utáni időszakban az ifjúsági 
politikában igen kevés gondot 
fordítottunk az atheista és anti- 
klerikális propagandára. A KISZ 
létrejöttével sem változott lénye-
gesen a helyzet. […] Agitációs 
és propaganda munkánkban 
gyakorlatilag külön békét 
kötöttünk a klérussal, atheista 
és antiklerikális propagandánk 
sokáig szünetelt. A klerikális 
reakció elszemtelenedett és 
minden lehető módon igyekezett 
saját hasznára kiaknázni azt az 
eszmei zűrzavart, csalódottságot, 
tanácstalanságot, amely az ellen-
forradalom utáni időszakban az 
ifjúság igen jelentős tömegeit 
jellemezte.”38

Az ifjúságpolitikai helyzetelem-
zések, értékelések egy részével 
kapcsolatban megállapítható, 
hogy céljuk alapvetően nem 

38 Görög Tibor: Az egyházak tevékenysége az ifjúság között. MNL OL M-KS 288-22 (MSZMP Agitációs és Propaganda Osztály) 1958/3. Őrzési 

Egység/2. fol 1. 
39 Uo. 

a valóságos helyzet feltárása 
volt, hanem hogy hangulat-
keltés és riogatás útján aktivi-
zálja a magyar szabadságharc 
újbóli fellángolásától rettegő 
MSZMP megtorló és elnyomó 
gépezetét. A sajtóban, de még az 
ifjúság körében kifejtett „mate-
rialista propagandáról” szóló 
belső jelentésekben is valóságos 
rémtörténetek keringtek arról, 
hogy az 1956-ban aktivizálódott 
„klerikális reakció” az „ellenfor-
radalom” leverésének dacára is 
riasztó mértékben hat a magyar 
ifjúság körében. „Nem egy helyen 
az atheista szülők gyermekeit – 
akik nem akartak hittanra járni 
– megverték, üldözték, és gúny 
tárgyává tették, sőt több helyen 
megkísérelték felakasztani őket. 
Ilyen előzmények és gyakorlat 
után tudták kimutatni, hogy a 
magyar tanuló ifjúságnak 80, 

egyes megyékben 90–95%-a 
igényli a hitoktatást.”39 Töredékes 
és a különböző jelentésekben 
ellentmondásos adatok állnak 
rendelkezésre arról, hogy 
pontosan milyen arányban 
történt a magyar ifjúság 
részvétele a hitoktatásban. 
Annyi bizonyos, hogy az 
1956-os forradalom leverését 
követően – részben Kádárék 
vallás- és lelkiismereti szabad-
ságot ígérgető nyilatkozatai 
miatt – átmeneti fellendülés volt 
tapasztalható, amit aztán gyors 
visszaesés követett. Somogyvári 
Lajos közlése szerint Somogy 
megyében az 1957–58-as 
tanévben a tanulók 56%-a irat-
kozott be hittanra (míg az előző 
tanévben csupán 40%-a), ám 
ez a magas szám négy év alatt 
(1961–62-es tanév) kevesebb 
mint felére esett vissza (26,2%). 

Jóború Magda országgyűlési képviselő 1948-ban, a Ganz Hajógyárban. Fotó: FORTEPAN / Magyar Műszaki és Közleke-
dési Múzeum, Történeti Fényképek Gyűjteménye, Ganz gyűjtemény, 123014-es számú fotó.
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Műhely

Az ÁEH erre vonatkozó jelentése 
szerint országos viszonylatban 
az általános iskolát látogató 
tanulók 47,24%-a, míg a közép-
iskolások 10,54%-a iratkozott 
be hittanra az 1957–1958-as 
tanévben és „figyelemre méltó, 
hogy emelkedett a hittanra járók 
között a munkásszármazású 
gyermekek aránya”.40 Szintén az 
ÁEH közlése szerint a hittanra 
járó teljes tanulóifjúság aránya 
1960-ra 25%-ra, 1965-re pedig 
10%-ra esett vissza.41 

A hittanoktatás,42 mint az 
ifjúság kommunistaellenes és 
„reakciós” befolyásolásának 
eszköze a hatalmi érdekeket 
szolgáló sajtó célkeresztjébe 
is került. Somogyvári Lajos 
Iskolai hitoktatás 1957-ben című 
tanulmányában hozzáértő 
alapossággal világítja meg a 
„klerikális reakció” és az iskolai 
hitoktatás között kényszerű 
okságot teremtő kommunista 
sajtóhadjárat jellegét és hangu-
latát, mely a hittanra járó vidéki 
ifjúságot a nem vallásos vagy 
ateista családi hátterű gyerme-
kekkel szembeni (természetesen 
a katolikus egyház által bujto-
gatott) agresszorként ábrázolta.  

40 Görög Tibor: Az egyházak tevékenysége az ifjúság között. MNL OL M-KS 288-22 (MSZMP Agitációs és Propaganda Osztály) 1958/3. Őrzési 

Egység/2. fol. 2–3. 
41 Nagy Péter Tibor: Az iskolai hitoktatás visszaszorulása. Hipotézisek a hatvanas és hetvenes évekről. Iskolakultúra, 2001. január, [36–

45.] 36. 
42 A vallásoktatás mikéntjéről az 21/1957. számú kormányrendelet rendelkezett, e szerint – mint 1956. október 23-a előtt – kizárólag 

fakultatív rendszerben, az iskola tantermeiben van lehetőség a hitoktatásra. Magyar Közlöny, 35. szám (1957. 03. 24.). A rendelet 

szembetűnő érdekessége egy újítás, mely a korabeli egyházpolitika módszereinek ismeretében enyhén szólva is cinikusnak tekinthető. 

E szerint büntetőjogi vonzata van, ha „valaki erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályozza a vallásoktatást, illetve az abban való részvételt”. 

Idézi: Nagy Péter Tibor: Hittanoktatás és világnézeti nevelés 1956 után. Iskolakultúra, 2000. június–július, [121–129.] 122. 
43 Somogyvári Lajos: Iskolai hitoktatás 1957-ben. Századok, 2016/6, [1535–1562.] 1544. http://epa.oszk.hu/03300/03328/00006/pdf/

EPA03328_szazadok_2016_6_1535-1562.pdf (Utolsó letöltés: 2021. 03. 05.) 
44 Hamvas Endre (1890–1970): katolikus pap, püspök. Teológiai tanulmányait a Pázmáneum növendékeként fejezte be, 1913-ban 

szentelték pappá. 1928-tól az esztergomi szeminárium spirituálisa és tanára volt, 1944-től csanádi megyéspüspök. 1964 őszétől 

kalocsai érsek, Grősz József 1961-ben bekövetkezett halálát követően 1968-ig a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke. Magyar Katolikus 

Lexikon IV. kötet (GAS-HOM). Szerk. Diós István. Budapest, SZIT, 1998, 567–568. 1945 utáni életpályája tipikusan 20. századiként 

értékelhető. A kommunista hatalommal folytatott tárgyalásokban és az úgynevezett békemunkában egyaránt aktívan részt vett, 

de a keresztény értékek alapján álló konzervativizmusát igyekezett mindvégig megtartani. Éppen ezért a „békemozgalomban” való 

szereplését a kommunista hatalom nem egyszer elégtelennek vagy egyenesen „csapnivalónak” értékelte. 
45 Salacz Gábor: A Magyar Katolikus egyház tizenhét esztendeje, 1948–1964. München, Görres Ges., 1988, 171.

Még az MSZMP központi lapja, 
a Népszabadság is a hittanórát 
nem látogató kommunista nevel-
tetésű, mártír gyermekekről 
cikkezett, akiket ateista nevelte-
tésük és ebből fakadó meggyő-
ződésük miatt társaik gúnyolnak 
és kiközösítenek, fojtogatnak, 
szekrénybe zárnak, vagy a 
„lábuknál fogva akasztanak fel”, 
miként  azt – „természetesen” 
– „az ellenforradalmároktól 
látták”.43 Figyelemreméltó, hogy 
(az 1945 óta változó intenzitással, 
de mindvégig a kommunista 
diktatúra egyik lényegi vonását 
adó egyház- és vallásüldözés 
változatlan jelenléte ellenére) 
a hatalom azt sugallja, mintha 
1957–1958 folyamán minden 
éppen a valósággal ellentétes 
volna: vagyis a magyar társada-
lomban a kommunista és ateista 
meggyőződésű állampolgá-
roknak volna félnivalójuk, mintha 
ők szenvednék el az egyház és a 
vallásos emberek terrorját, nem 
pedig fordítva.

Egész más képet mutat a magyar 
ifjúsági hitélet korabeli helyze-
téről Münnich Ferenc (a minisz-
tertanács elnöke) és a katolikus 
püspöki kar közti 1958. július 

23-án lezajlott találkozó, melynek 
célja az „egyházat érintő aktuális 
kérdések” egyeztetése volt. 
Salacz Gábor közlése szerint a 
találkozón részt vevő Hamvas 
Endre44 püspök éppen arról 
panaszkodott, hogy radiká-
lisan visszaesett a hittanra járók 
száma, aminek okaként az állami 
nyomásgyakorlást és a lelkiis-
mereti szabadság semmibevé-
telét jelölte meg. „[…] főleg a 
pedagógusok erőszakoskodása 
okozza ezt, akik fenyegetőznek, 
hogy a beírtak nem folytathatják 
tanulmányaikat, lerontják 
érdemjegyeiket, faggatják a 
gyerekeket, hogy hol dolgozik 
az apa, s olyan kijelentések 
hangzanak el, hogy aki az állam 
kenyerét eszi, köteles az állam 
materialista nézeteit vallani”.45

Amint láthattuk: a pártállam 
– egyház és ifjúság 
viszonyrendszerében – megle-
hetősen pesszimista, bizonyos 
tekintetben kudarcos és kétség-
beesett képet rajzolt meg az 
1957–1958-as évek tapasztalatai 
alapján. Valószínűsíthetően a 
hisztérikus hangvételű sajtóhad-
járat és az előbbiekben elemzett 
hasonló tónusú helyzetértékelő 
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beszámolók egyfajta „vész-
harang” funkciót töltöttek be, 
aminek fő célja az volt, hogy 
nagyobb hatásfokra kapcsolja 
az újjászervezett kommunista 
politikai rendszer egyház- és 
vallásellenes gépezetét. A 
hatalom a sajtón keresztül is 
üzent a magyar társadalomnak, 
hogy senki nem akadályoz-
hatja meg őket az ifjúság totális 
(egyház- és vallásellenes) tudati 
befolyásolásáról alkotott tervei 
megvalósításában.

A „szocialista nevelés” ideológiá-
jának, módszereinek és céljainak 
megismertetetését, valamint a 
pedagógustársadalomban való 
elmélyítését szolgálta valamennyi 
neveléstudományi szaklap, mely 
a Kádár-rendszerben megjelent 
(Köznevelés, Magyar Pedagógia, 
Pedagógiai Szemle, A Tanító 
Munkája, A Tanító, Óvodai Nevelés, 
Úttörővezető, Család és Iskola, 
Gyermekünk).46 Megjegyezzük, 
hogy az Ifjú Kommunista című, 
kifejezetten KISZ-vezetőknek 
szóló folyóirat is kiemelten kezelte 
a fiatalok vallásossága elleni 
harcot. Egyház- és vallásellenes 
cikkeik, tanulmányaik teljes 
mértékben követték a jól ismert 
propagandisztikus célzatú 
újságok, folyóiratok, kiadványok 
tematikáját. A vallás- és egyház-
elleneség e folyóiratban kevésbé 
a „történelminek” és „tudomá-
nyosnak” szánt áttekintésekkel, 
sokkal inkább a fiatalok körében 
hatékonyabbnak vélt gúny és 
cinizmus eszközeivel élt. A stílust 

46 Darvai Tibor: Oktatáspolitika és a Tanító című folyóirat a hatvanas években Magyarországon. (Phd értekezés, Pécsi Tudományegyetem, 

Oktatás és Társadalom, Neveléstudományi Doktori Iskola. Pécs, 2017.)
47 Vallásos nevelés, avagy… Ifjú Kommunista, 1961. 11. 11., 31.
48 Fiatalok Kérdezik, 1957–58/4, 12–18. 
49 Fiatalok Kérdezik, 1957–58/10, 10–15. 
50 Ágoston György (1920–2012): pedagógus, egyetemi tanár, marxista meggyőződésű oktatás- és neveléstudományi szakember. A 

Kádár-rendszerben munkái alapműveknek számítottak a szocialista nevelés tartalmát és módszertanát illetően. Vö.: Falus Iván: 

Ágoston György (1920–2012)., Neveléstudomány, 2013. 02. 03.
51 Ágoston György: Jegyzetek a világnézetről. A pedagógus világnézeti meggyőződése: a világnézeti nevelés döntő tényezője. Köznevelés, 

1959. 01. 14. [3–5.] 5. 

és a hangvételt leginkább talán 
a „bulváros” szóval lehetne jelle-
mezni, melynek célja az volt, hogy 
a vallásos szemléletet, érték-
rendet korszerűtlennek, elma-
radottnak, babonásan primi-
tívnek fessék le a fiatalok előtt. 
„Giuseppe del Monte milánói 
gyógyszerész máglyát rakott 
a lakásában, feleségét levet-
kőztette és hozzálátott, hogy 
máglyára vesse. »Úgy halsz majd 
meg, mint Szent Johanna« (…) A 
gyógyszerészről, akinek lakásán 
egyébként szentképek tömegét 
találták, aztán megállapították, 
hogy beleőrült a vallásosságba.”47

További hasonló profillal bíró 
kiadványnak tekinthető a Fiatalok 
Kérdezik elnevezésű, mindössze 
két évfolyamot (1957–1958) 
megért propagandakiadvány, 
mely a KISZ Országos Szervező 
Bizottsága alá tartozó Agitációs 
és Propaganda Osztály gondo-
zásában jelent meg. E kiadvány 
szintén az ifjúsági szervezet 
vezetői és aktivistái számára 
tartalmazott a „szocialista világ-
nézettel” kapcsolatos útmutató 
háttéranyagokat, de kidolgo-
zottsága és propagandaér-
téke nem hasonlítható az Ifjú 
Kommunistáéhoz. Többnyire a 
Kádár-rendszer első éveinek 
közkeletű politikaelméleti 
kérdéseit („Kinek »használt« az 
ellenforradalom?”,48 „Mi a dogma-
tizmus?”) járta körül, de még 
a kommunista frazeológiához 
mérten is száraz és didaktikus 
stílusban.49

A pedagógusok megfelelő „ideo-
lógiai képzettségének” kérdése 
a neveléstudományi szakla-
pokban is fontos helyet kapott. 
A rögzített elvárások szerint az 
iskola falai között zajló „szoci-
alista nevelésen” túl a pedagó-
gusra lényegében összekötő 
szerep hárult a jövő „szocialista 
embereszmény” műhelyét szim-
bolizáló állami oktatás és az 
„ideológiailag” képzésre szoruló 
szülők között. Ágoston György,50 
a Kádár-korszak legismertebb 
marxista neveléstudományi szak-
embere meggyőződéses kommu-
nistaként azt az álláspontot 
képviselte, hogy az állam alkal-
mazásában álló pedagógustól 
a hatalmat birtokló politikai 
erő magától értetődő módon 
várhatja el azt, hogy a hatalom 
által megkívánt meggyőződést, 
értékrendet képviselje. „Feltehető 
a kérdés, jogosan kívánja-e meg 
államunk a kommunista világné-
zetű meggyőződést pedagógusa-
inktól? E kérdésre adandó vála-
szunkat azzal a megjegyzéssel 
kezdjük, hogy minden társadalmi 
rendszer a maga érdekeinek 
megfelelő világnézetet, meggyő-
ződést kívánt meg és kíván meg 
ma is pedagógusaitól. Nincs olyan 
társadalmi rend, olyan állam, 
amely eltűrné, hogy iskoláiban a 
neki nem megfelelő világnézetű 
pedagógusok tanítsák, neveljék 
az ifjúságot.”51 Ez a kijelentés 
főképpen annak fényében ellent-
mondásos, hogy az ellenségként 
kezelt „imperialista országok” 
(főképpen az NSZK, vagy korabeli 
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Műhely

közkeletű használatban Nyugat-
Németország) viszonylatában a 
marxista ideológusok folyama-
tosan az egyház és az állam, az 
egyház és a politikai hatalom 
összefonódását, érdekközös-
ségét ostorozták. Egyház- és 
vallásellenes cikkek, tanulmá-
nyok százaiban szőttek végletekig 
eltúlzott propagandát aköré, 
hogy „Nyugaton” a szovjetbarát, 

52 Indoktrináció: „Egy tanítás (doktrína, nézetrendszer, igazságrendszer) bevésését, besulykolását, elfogadtatását jelenti. A politikai 

indoktrináció olyan nevelés, amelynek során tanítást, ideológiát fogadtatnak el a politikai közösség új tagjával.” Kozma Tamás: 

Bevezetés a nevelésszociológiába. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1991, 119. 
53 Szakács Gyula: Feljegyzés a Grősz József kalocsai érsekkel folytatott legutóbbi beszélgetésről. (Kecskemét, 1960. február 8.) MNL OL M-KS 

288-22 (MSZMP Agitációs és Propaganda Osztály) 1960/5. Őrzési Egység,  fol. 3. 

baloldali meggyőződésű értel-
miségieket (így a tanárokat is) 
vegzálják és üldözik. Ágoston 
György ugyanakkor helyesnek 
tartja, ha mindez itthon, a 
kommunista hatalom részéről 
történik.

A keresztény felekezetek képvi-
selői közül egyedül Grősz 
József érsek volt az, aki még az 

Állami Egyházügyi Hivatal felé 
is nyíltan merte bírálni, hogy – 
különösképpen az ifjúságpolitika 
területén – a hatalom ateista és 
egyházellenes indoktrinációt52 
folytatott. Az idős érsek termé-
szetesen kísérletet tett arra, 
hogy a kritikát úgy fogalmazza 
meg, mintha annak megfoga-
dása előmozdítaná a „szocia-
lizmus közös építésének ügyét”. 
„Szerintem és szerintünk a szoci-
alizmus építése sokkal üteme-
sebben menne előre, a gazdasági 
építés sokkal eredményesebb 
volna, ha önök nem folytatnának 
ideológiai harcot. A munkások, 
a parasztok, az értelmiségiek 
nagyobb szívvel végeznék munká-
jukat, és különösen az ifjúság 
nevelésében nem volnának ilyen 
problémáik, nem kellene harcot 
folytatni a huliganizmus ellen, ha 
e tekintetben többet adnának az 
egyház tanításaira.”53 A beszél-
getésről Szakács Gyula, a Bács-
Kiskun Megyei Tanács Végrehajtó 
Bizottságának Egyházügyi 
főelőadója készített feljegyzést.

ÖSSZEFOGLALÁS 

A már hivatkozott 1958-as párt-
határozat, valamint a párt műve-
lődéspolitikai irányelveinek lefek-
tetése betonkemény mederbe 
terelte az ifjúságpolitikát.  A 
papok, lelkészek korábbi megfi-
gyelése, vegzálása, a vallásos 
szülők, valamint a vallásos neve-
lésben részesülő gyermekek 
megkülönböztetése magától 
értetődően nem ért véget, de a 
központi szándék centrumába a 
nevelés, a meggyőzés, a már jól 
ismert „világnézeti harc” elsődle-
gessége került.

A KISZ Ifjú Kommunista című lapjának 1959. júliusi címlapja. Forrás: Arca-
num Digitális Tudománytár.
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A későbbiekben az ifjúság 
marxista–leninista nevelésében 
kiemelt szerep jutott az úgyneve-
zett „forradalmi romantikának”, 
amely maga is – paradox módon 
– az oly sokat kárhoztatott és 
üldözött „idealista világnézet” egy 
sajátos szocialista felfogásából 
táplálkozott: „a szocialista építés 
magasrendű, forradalmi roman-
tikus pátoszát azzal tudjuk kialakí-
tani, ha a fiatalok erejére, tudására, 
lelkesedésére támaszkodunk és 

54 A KISZ Központi Bizottságának irányelvei az ifjúság eszmei politikai nevelésére. MNL OL M-KS 288-22 (MSZMP Agitációs és Propaganda 

Osztály) 1958/3. Őrzései Egység/1. fol. 4.
55 Hagiográfia: a szentek életének kutatásával, értékelésével foglalkozó tudomány. Ennek a „forradalmi romantikának” tudható be, 

hogy az úgynevezett „nemzetközi munkásmozgalom” soraiból választották ki azokat az ifjúság elé példaképként állított, hősként, 

vagy már-már szentként tisztelt kommunista forradalmárokat, politikusokat, akikről úttörő-zászlóaljakat, iskolákat, ifjúsági szállókat, 

művelődési házakat stb. neveztek el. Ennek továbbélése a (szerencsére egyre inkább kikopó) Che Guevara-kultuszban figyelhető meg 

napjainkban is.
56 A KISZ Központi Bizottságának irányelvei az ifjúság eszmei politikai nevelésére. MNL OL M-KS 288-22 (MSZMP Agitációs és Propaganda 

Osztály) 1958/3. Őrzési Egység/1. fol. 30. 
57  Az MSZMP művelődési politikájának irányelvei… i. m. 1958, 140.

még rendkívüli feladatokkal is 
megbízzuk őket. A kommunista 
forradalmi romantika lényege: 
eszméink, elveink, a tanulás szép-
ségének a közösség javára végzett 
munkának megismertetése és 
megízleltetése. Rendkívüli erőfe-
szítést, bátorságot követelő harci 
feladatok vállalása, és megoldása. 
Az életet kommunista módra 
élni, az egyéni boldogságot 
kommunista módra újra és újra 
megtalálni.”54

Ennek a forradalmi romanti-
kának szerves részét képezte 
egyfajta szocialista hagiográfia55 
felmutatása  a „munkásmoz-
galmi hősökkel” kapcsolatban: 
„Ugyanakkor nem mondha-
tunk le arról, hogy a fiatalok 
elé most és a jövőben is példa-
képeket állítsunk. Ezeket a 
példaképeket a magyar és 
a nemzetközi kommunista 
mozgalom kimagasló hősei, 
mártírjai, személyiségei közül 
kell elsősorban kiválasztani. 
[…] A példaképek annál pozití-
vabban, nagyobb hatásfokkal 
tölthetik be a nevelő szerepüket, 
mennél helyesebb a kiválasztás, 
mennél erősebb a fiatalokban a 
kommunista eszmeiség, a párt 
politikáján alapuló meggyőző-
dés.”56 Mint már azt korábban 
idéztük, 1958-ban az MSZMP 
lefektette művelődéspolitiká-
jának irányelveit, melyek között 
az ifjúság világnézeti nevelése 
magától értetődően kiemelt 
helyet kapott. A dokumentum 
az ifjúság szocialista szellemű 
nevelésének fontosságán túl 
nem felejti el leszögezni, hogy 
azok a fiatalok, akiket „a szocia-
lizmus építésének” feladataival, 
vagy a népi demokratikus beren-
dezkedéssel szemben nevelnek 
„meghasonlott, a társada-
lomban helyüket nem találó 
fiatalok lesznek, akik könnyen 
esnek áldozatul lelkiismeretlen 
politikai kalandoroknak. Az 
ellenforradalmi események sok 
tragikus példája tanúsítja ezt.”57

A Kerepesi temető munkásmozgalmi panteonja. „A kommunista párt forra-
dalmi romantikájának szerves részét képezte egyfajta szocialista hagiográfia 
felmutatása a »munkásmozgalmi hősökkel« kapcsolatban.” 
Fotó: Fortepan / Kriss Géza, 193163-as fotó.


