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A magyar szocialista pedagógia 
kialakulása
és elsõ évtizedei

A magyar mûvelõdés- és az ahhoz szorosan 
tartozó neveléstörténet magyarázható, de 
kevésbé méltányolható okokkal távolságtar-
tónak mutatkozott a kortárs, illetve közel 
kortárs idõszakok kérdésköreivel. Az 1945 
utáni magyar nevelésügy mindkét szakasza 
felé, mind a II. világháború és a neveléstudo-
mány marxista ideológiai felügyelet alá 
vonása közé esõ néhány esztendõ plurális, 
mind az 1945-49 és az 1990 közti idõszak 
monolitikusan szocialista pedagógiai alak-
zataihoz egyre többen fordultak az 1990-es 
évektõl kezdõdõen. A közelmúltról, nyilván 
a különnemû kutatói világképek, az érintett-
ség különbözõ mértéke, a problémák eltérõ 
megközelítése, a források szûkössége és föltá-
ratlansága, nemkülönben ismeretelméleti és 
történetírási megfontolások miatt egységes 
narratíva nem alakult ki. Kizárólag abban 
mutatkozott egyetértés, hogy a vizsgálatok 
a szocialista nevelésügy kiskorszakainak 
széleskörû forrásain alapuljanak, s ne merülje-
nek ki az egykori hatalmat legitimáló doku-
mentumok áttekintésében. A vizsgálatokhoz 
nem teremtett kedvezõ közeget az sem, 
hogy a magyar rendszerváltás politikai alter-
natíváihoz illeszkedõ nevelési elképzelések 
többsége a szocialista nevelésüggyel szem-
ben fogalmazta meg alapelveit, és a külön-
bözõ emlékezetek megteremtette eltérõ 
múltakra új ideológiák épültek, amelyek, 
minthogy a hatalom birtoklására irányultak, 
befolyásolták a történészek problémaérzé-
kenységét. 

Az 1950-es években, mely korszak neve-
lésügyének szeleteit tárgyalják a Szabolcs 
Éva szerkesztette tanulmánygyûjtemény szer-
zõi, egy-egy idõszeletben Magyarországon 
1200000-1500 000 oktatásban lévõ tanuló volt, 
a tanárok száma pedig 55-60 000. Az idõszak 

során egyeduralkodó volt a szovjet elkép-
zeléseket követõ, a marxista ideológiának 
megfeleltetett s a korszak aktuálpolitikáját 
mindenkor szem elõtt tartó szocialista neve-
lés. Az oktatás célja az általános ismeretekkel 
rendelkezõ s az állami szempontokat megva-
lósító személyiség fejlesztése volt, s a közok-
tatás után egyre nagyobb erõkkel alakult át 
a vagy mûveltséget, vagy szaktudást nyújtó 
középiskoláztatás is, s a népnevelésnek azon 
része, amely a felnõttek iskolán kívüli képzé-
sét érintette. Mindemellett egyre-másra létre-
jöttek azon iskolákba is beépülõ szervezetek, 
amelyek a mozgalmi élet föllendítését, azaz 
a szocialista közösségi nevelést szorgalmaz-
ták. Az andragógia az ismeretterjesztés és az 
agitációs-propaganda egyéb, közösségi for-
máit alakította ki. Az állampárt által egyedül 
támogatott pedagógia ideológiai axiómája 
szerint a nevelés célja a szocialista ember-
eszmény szerinti, a közösséget tudatosan 
szolgáló, ideológiailag elkötelezett személy 
megvalósítása. A nevelés célja a társadalmilag 
helyesnek ítélt célokat elérni képes ember 
kifejlesztése. Az állami, ágazati, mûvelõdés-
ügyi terület vezetõi valamennyien hittek az 
ezen ideológia által meghatározott pedagó-
giában; hivatkozási alapként a szocialistának 
mondott, de leginkább szovjet pedagógia 
tudományának szövegei szolgáltak. 

A Pedagógia és politika a XX. század 
második felében Magyarországon címû kötet 
hosszabb-rövidebb tanulmányai egy állami-
lag támogatott történeti kutatás során jöttek 
létre. Megtalálható a gyûjteményben az 1945-
49 közti nevelésügy politika- és szakmatörté-
netét összefoglaló, a szocialista neveléstudo-
mány önlegitimációjának eseménytörténetét 
áttekintõ tanulmány, illetve egy 1915-ben 
alapított magániskola bezárásának körül-
ményeit feltáró anyag. A többi pedig arra 
vállalkozott, hogy a magyar nevelés ötvenes 
évekkel kezdõdõ, monolit pedagógiája más-
más szegmensét, a tanítóképzés 1951-es tan-
tervét, a korszakból származó fényképeket, 
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a gyermekvédelmet, illetve a minisztériumi 
apparátus meghatározó személyiségeinek 
életpályáját rajzolja körül. S a kötet vége tar-
talmaz egy tanulmányt, amely az 1956-os ba-
latonfüredi pedagógustanácskozást értékeli 
gazdag forrásfeldolgozás eredményeként. A 
változatos tematika, módszer és forrás utal az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen dol-
gozó neveléstörténész-csoport vállalkozá-
sának heroikus vonásaira: munkájuk abban 
mindenképpen úttörõ jellegû, hogy közös, 
alkalmasint neveléstörténészi koncepcióval 
s konvergáló értelmezéssel kutatták az eddig 
még föltáratlan területeket. Elhanyagolt, a tör-
ténésznek érdekfeszítõ kérdések föltárására 
vállalkozott mindenki, s az eredményeket 
tekintve különösen hiánypótló feladatot 
leginkább ketten, Golnhoffer Erzsébet és 
Szabolcs Éva végezték el.

Golnhoffer nemrégiben megjelent kötete, 
a Hazai pedagógiai nézetek 1945-1949 
(2004) már jelezte a téma iránti érzékenységét 
és elkötelezõdését. Ebben sikeresen és élénk 
szakmai visszhangot keltõen mutatta be a 
négy év magyar eseménytörténetében, mi-
ként tûntek el a hagyománnyal rendelkezõ 
nevelési nézetek és intézmények a magyar 
nevelésügybõl, miként tudta a kommunista 
párt az elmélet és a gyakorlat valamennyi 
szintjét befolyása alá vonni, miként tette a 
teljes népesség számára követelménnyé 
ideológiája célképzetét, s ehhez mi módon 
nyújtott segédkezet a nevelésügy. E kötetben 
megjelent tanulmánya akár függeléke is 
lehetne az Iskolakultúra pedagógiai-szak-
mai folyóirat könyvsorozatában megjelent 
Golnhoffer-tanulmánykötetnek. Amikor a 
neveléstudomány összetett s változékony 
legitimáló szerepét tekintette át, akkor a 
magyar neveléstörténetben egy kellõen 
nem eléggé hangsúlyozott problémakört 
is megjelenített. A tudomány intézményeit, 
a kutató- és oktatóhelyeket, a pedagógia 
szakembereinek nyilvánosságát, a folyóira-
tokat, egyesületeket, egyleteket, mûhelyeket, 

társaságokat, a szakmai képviseleteket hol 
elsorvadásuk, hol kialakulásuk elbeszélése 
mentén sikerült bemutatnia; azt az egyéb-
ként valóban az egész nemzetet érintõ, ezért 
sokak támogatását élvezõ oktatási reformot 
tehát, amelynek talpon maradt résztvevõi 
a politikai hatalmat kizárólagosan uraló 
kommunista párton belül tevékenyked-
hettek. A neveléstudomány intézményes 
keretei, amelyek a világháború után a régi 
keretek folytatásaként jelentkeztek, 1947-
48-tól politikai és adminisztratív lépések 
sorozatában átalakultak: hogy az 1948-ban a 
kormány akarata szerint megalakult Magyar 
Tudományos Tanács végbevigye a személyi 
változtatásokat, elõkészítette a tudományok 
ötéves terveit, s a Magyar Tudomány Akadé-
mia átalakítását – lényegében államosítását 

– is elérte. A neveléstudományhoz kötõdõ 
tudósok ebben a folyamatban ideológiai és 
politikai szempontok alapján szelektálódtak 
és pozicionálódtak.

A kötet szerkesztõje, Szabolcs Éva a ma-
gyar neveléstörténet mitikussá növesztett, 
de mindeddig körbe nem járt eseménye, az 
1956-os balatonfüredi pedagóguskonferen-
cia bemutatására vállalkozott. Nagyívû 
munkájában a szerzõ a találkozáshoz 
vezetõ események történetének levéltári 
dokumentumokon alapuló rekonstruálá-
sára s a tanácskozáson felvetett problémák 
közül két jelentõsebbnek a bemutatására: a 
szovjet pedagógia kapcsán felvetõdõ kérdé-
sek föltérképezésére és a múlt pedagógiája 
megítélésének módjára tér ki. Elsõként beszél 
arról, hogy az 1956-os magyar forradalmat 
elõkészítõ eseményként számon tartott, az 
egykori elit pedagógia alkotóit egybekerítõ 
szakmai tanácskozás bármennyire is fontos a 
20. századi magyar pedagógia történetében, 
valójában sem a tematikája, sem az indulata 
nem váratlan. Kizárólag olyan problémák 
kerültek elõtérbe s összegzésre, amelyek 
egy-két éve már közbeszéd tárgyát képez-
ték. S az is kiviláglik e jeles munkából, hogy 
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nem történt több, mint hogy a szocialista 
pedagógiának elkötelezett két tábor, az or-
todox kommunisták és a reformot sürgetõk 
csoportja egymás véleményének meghall-
gatására kényszerült. 

Az összejövetel jegyzõkönyve már a 
forradalom leverése után, megszerkesztett 
változatban került egy szûk nyilvánosság elé. 
A hangadó intézmények vezetõi, lényegében 
az ortodox szovjet nevelésügyet képviselõ 
pedagógusok, erre a kivonatra reflektálva 
védték meg aztán 1958-ban, a Pedagógiai 
Tudományos Intézetben szerkesztett, az 
iskolaügy pedagógiai kérdéseit tudományos 
keretek között taglaló Pedagógiai Szemle fo-
lyóiratban az eszméiket. Miközben valójában 
már olyan nézeteket vallottak, amelyeket 
annak elõtte a másik fél képviselt.

A tanulmány akár viták kereszttüzébe 
kerül, akár nem, várhatóan a magyar szocia-
lista nevelésügy történetével foglalkozók 
megkerülhetetlen szakmunkájává válik.

A kötet, túl e két, figyelemreméltó mun-
kán, még hat, az érdeklõdõk számára fontos 
tanulmányt is közread. Áment Erzsébet az 
elsõ magyar reformpedagógiai törekvés 
irányadója, a Nagy László pedológiáját kö-
vetõ Domokos Lászlóné Löllbach Emma 
igazgatta ’Új iskola’ 1948-49-es felszámo-
lásának eseménytörténetét követi nyomon. 
Mikonya György a korszak nevelésének 
ikonológiai vizsgálatába kezdett. Gombos 
Norbert a tanítóképzést, Hegedûs Judit a 
javítóintézeti közeget, Mann Miklós pedig 
a minisztériumi tisztségviselõk világát tér-
képezte fel. (Szabolcs Éva szerk.: Pedagógia 
és politika a XX. század második felében 
Magyarországon. Budapest: Eötvös József 
Könyvkiadó, 2006, 181 p.)

Géczi János
PhD, Veszprémi Egyetem

Antropológiai és Etikai Tanszék

A lap 2006/9-es szám 1132. oldalán a Kemény Tamás és Vincze Imre által írott A magyar K+F 
ráfordítások a nemzetközi trendek tükrében címû tanulmány  táblázatában sajnálatos módon 
lemaradt a fejléc. A lap internetes oldalán (www.matud.iif.hu) a cikk és az ábra már a javított 
formában tekinthetõ meg. A hibáért a szerzõk és az olvasók elnézését kéri a szerkesztõség.
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Ajánlás a szerzõknek

1. A Magyar Tudomány elsõsorban a tudo-
mányterületek közötti kommunikációt szeretné 
elõsegíteni, ezért elsõsorban olyan kéziratokat fogad 
el közlésre, amelyek a tudomány egészét érintõ, 
vagy az egyes tudományterületek sajátos problé-
máit érthetõen bemutató témákkal foglalkoznak. 
Közlünk témaösszefoglaló, magas szintû isme-
retterjesztõ, illetve egy-egy tudományterület újabb 
eredményeit bemutató ta nulmányokat; a társadalmi 
élet tudományokkal kapcsolatos eseményeirõl szóló 
beszámolókat, tudománypolitikai elemzéseket és 
szakmai szempontú könyvismertetéseket, de lapunk 
nem szakfolyóirat, ezért a szerzõktõl közérthetõ, egy-
egy tudományterület szaknyelvét mellõzõ cikkeket 
várunk.

2. A kézirat terjedelme szöveges tanulmán-
yok esetében általában nem haladhatja meg a 30.000 
leütést (ez a szóközökkel együtt kb. 8 oldalnak 
felel meg a MT füzeteiben), ha a tanulmány ábrá-
kat, táblázatokat is tartalmaz, kérjük, ezek várható 
felületével csökkentsék a szöveg mennyiségét. 
Beszámolók, recenziók terjedelme ne haladja meg a 
7-8000 leütést. A teljes  kéziratot .rtf formátumban, 
mágneslemezen (CD-n) és 2 kinyomtatott pél-
dányban kell a szerkesztõségbe beküldeni. 

3. A közlemények címének angol fordítását 
és a legfeljebb 10, magyar kulcsszót külön olda-
lon kérjük. A tanulmány címe után a szerzõ(k) 
nevét, tudományos fokozatát, a munkahely(ek) 
pontos megnevezését, és ha közölni kívánja(ják), 
e-mail címét(eit) kell írni. A külön lapon kérjük 
azt a levelezési és e-mail címet, telefonszámot is, 
ahol a szerkesztõk a szerzõt általában elérhetik.

4. Szöveg közbeni kiemelésként dõlt (italic), 
(esetleg félkövér – bold) formázás alkalmazható; 
ritkítás, VERZÁL  (kiskapitális, small capitals, 
kapitälchen) és aláhúzás nem. A jegyzeteket 
lábjegyzetként kérjük megadni. 

5. A képek, ábrák érkezhetnek papíron, lemezen 
vagy e-mail útján. Kérjük azonban a szerzõket: tartsák 
szem elõtt, hogy a folyóirat fekete-fehér; formátuma 
B5 – tehát ne használjanak színeket, és vegyék figy-
elembe a megjelenõ oldalak méreteit. Általában: 
a képek, ábrák és magyarázataik legyenek 
egyszerûek és áttekinthetõk. A lemezen vagy 
e-mailben érkezõ képeket lehetõleg .tif vagy 

.bmp formátumban kérjük; értelemszerûen feke-
te-fehérben, min. 150 dpi felbontással, és nagysá-
guk ne haladja meg a végleges (vagy annak szánt) 
méreteket. A közlemény szövegében tüntessék fel 
az ábrák kívánatos helyét.

6. Az irodalmi hivatkozásokat mindig a 
közlemény végén, abc-sorrendben adjuk meg, 
a lábjegyzetekben legfeljebb utalások lehetnek 
az irodalomjegyzékre. Irodalmi hivatkozások a 
szövegben: (szerzõ, megjelenés éve – Feuer et al., 
2002 ). Ha azonos szerzõ(k)tõl ugyanazon évben 
több tanulmányra hivatkoznak, akkor a közlemé-
nyeket az évszám után írt a, b, c jelekkel kérjük 
megkülönböztetni mind a szövegben, mind az 
irodalomjegyzékben. Fordítsa nak különös figyel-
met a bibliográfiai adatoknak a szövegben, ille-
tõleg az iro dalomjegyzékben való egyeztetésére! 
Kérjük: csak olyan és annyi hivatkozást írjanak, 
amilyen és amennyi elõsegíti a megértést. Számuk 
ne haladja meg a 10-15-öt.

7. Az irodalomjegyzéket abc-sorrendben 
kérjük. A tételek formája a következõ legyen:

• Folyóiratcikkek esetében:
Feuer, Michael J. – Towne, L. – Shavelson, R. J. et al. 
(2002): Scientific Culture and Educational Research. 
The Educational Researcher. 31, 8, 4–14.

• Könyvek esetében:
Rokkan, Stein – Urwin, D. W. – Smith, J. (eds.) (1982): 
The Politics of Territorial Identity: Studies in 
European Regionalism. Sage, London

• Tanulmánygyûjtemények esetében:
Halász Gábor – Kovács Katalin (2002): Az OECD 
tevékenysége az oktatás területén. In: Bábosik 
István – Kárpáthi Andrea (szerk.): Összehasonlító 
pedagógia – A nevelés és oktatás nemzetközi 
perspektívái. Books in Print, Budapest 

8. Havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány 
kefelevonatokat nem tud küldeni, de még az 
elfogadás elõtt minden szerzõnek elküldi egyez-
tetésre közleménye szer kesztett példányát. A 
tördelési munka során szükséges apró változtatá-
sokat a szerzõ idõpontegyeztetés után a szerkesz-
tõségben ellenõrizheti.

9. A cikkeket a lap internetes oldalán, s az 
idõszakos CD-mellékleten is megjelentetjük. Kérjük, 
jelezzék, ha ehhez nem járulnak hozzá.

A lap ára: 646 forint


