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Karády Vik tor

SZE KU LA RI ZÁ CIÓ, SZEG RE GÁ CIÓ, AS  SZI MI LÁ CIÓ
Fe le ke ze tek a ma gyar ele mi is ko lai pi a con (1867–1946)

A ha zai is ko lai pi ac szer ke ze tét min den szin ten (sok szor még a fel sô ok ta tás ban is) mes  sze me nô en 
az ha tá roz ta meg a ré gi rend szer ben – konk ré tab ban az ös  szes is ko la 1948-as ál la mo sí tá sa elôtt –, 
hogy az in téz mé nyek ta nu ló ik ki vá lasz tá sá ban mi lyen val lá si kri té ri u mo kat al kal maz tak, il let ve, hogy 
a kü lön bö zô fe le ke ze tû di á kok mi lyen gyak ran vá lasz tot ták az il le tô in téz mé nye ket. Így vagy úgy a 
val lá si és az ez zel is kap cso la tos ré teg és re gi o ná lis ere det sze rin ti szeg re gá ció (sa ját is ko lá ban va ló 
el kü lö nü lés és a más val lá sú ak tá vol tar tá sa a sa ját is ko lák tól) a ma gyar ok ta tá si pi a con a szo ci a lis ta 
re for mo kig min de nütt je len tôs sze re pet ját szott, ha bár ez a sze rep az egy más ra töb bé-ke vés bé hi e rar-
chi ku san épü lô in téz mény há ló za tok ban igen csak egyen lôt le nül ér vé nye sült. Ez fô képp azért tör tént így, 
mert a fe le ke ze ti ha tó sá gok ré sze se dé se is rend kí vül egyen lôt len volt az ok ta tás kü lön bö zô szint je in 
és for má i ban. Mi e lôtt te hát tu laj don kép pe ni té mánk ra tér het nénk és az ele mi is ko lai pi ac vi szo nya it 
a fen ti szem pont ok ból tár gyal ni kez de nénk, rö vi den vá zol ni kell a kö zü le ti és fe le ke ze ti szek to rok 
képvisel tettsé gi erô vi szo nya i nak tör té nel mi ala ku lá sát, és egy ben el he lyez ni az ele mi is ko lá zás pi a cát 
az ok ta tá si in téz mény hi e rar chia egé szé ben. Ezek bôl a be ve ze tô meg jegy zé sek bôl már is ki tû nik, mi ért 
bír sa já tos fon tos ság gal az ele mi is ko lai pi ac rekrutá ciós szer ke ze té nek vizs gá la ta.

NÉ HÁNY SZER KE ZE TI ADOTT SÁG

Min de nek elôtt ar ra kell em lé kez tet ni, hogy a ma gyar is ko la rend szer a nem zet ál la mi mo der ni zá ció 
kez de té ig – Eu ró pá ban tör té nel mi leg meg le he tô sen egye dül ál ló an: az or szág sok fe le ke ze tû jel le gé-
nek és a több sé gi val lá si ha ta lom tu laj don kép pe ni hi á nyá nak folyamányaként – majd nem ki zá ró lag 
(a fel sô ok ta tás jó rész ének ki vé te lé vel) fe le ke ze ti el len ôr zés alatt állt, és en nek meg fe le lô en val lá-
si lag meg volt oszt va. 1867 elôtt ugyan is nem mû kö dött kö zü le ti szer ve zés ben sem kö zép is ko la, 
sem ele mi is ko la. Ezen kí vül az egy há zak még a ko ra be li elit kép zés ben oly fon tos jog aka dé mi á kat 
is ke zük ben tar tot ták. Ez azon ban, tud juk, ki vé tel volt a fel sô ok ta tás ko ráb ban ki ala kí tott ál la mi 
mo no pó li u má val szem ben. Ele mi és kö zép szin ten vi szont az ál lam mind két in téz mény há ló za tot csak 
kí vül rôl el len ôriz te, amen  nyi ben mû kö dé si kö rül mé nye i ket tör vé nye sen meg szab ta és oly kor anya gi-
lag is tá mo gat ta. A fe le ke ze ti is ko lák fenn tar tá sát a me gyék és a vá ro sok is se gít het ték, de ma guk 
ilye ne ket köz vet le nül a ki egye zés elôtt nem igaz gat tak. En nek a rend szer nek a kö vet kez mé nyei 
kö zé tar to zott töb bek kö zött az, hogy az is ko lák ok ta tó sze mély ze te vagy leg több ször egye ne sen 
egy há zi sze mély (mint a ka to li kus gim ná zi u mok ban), vagy leg alább az egy há zak al kal ma zott ja (s 
min den képp hí vô je) volt, és hogy az is ko lák messze me nô en sa ját fe le ke ze ti kö zön sé gük ok ta tá si 
igé nye i nek ki elé gí té sé re vol tak be ál lít va. A fe le ke ze ti szeg re gá ció (a val lá si el kü lö nü lés és a más 
val lá sú ak ki zá rá sa) te hát az egész is ko la rend szer ál ta lá nos ren de zô el ve ként mû kö dött, mely sok 
eset ben (pél dá ul a nem ze ti ki sebb sé gi in téz mény ként fel lé pô szerb vagy ro mán pra vosz lá vok, ru tén 
vagy ro mán gö rög ka to li ku sok, er dé lyi lu the rá nus szá szok is ko lá i nál) a nyel vi–kul tu rá lis el szi ge te-
lô dést is fo koz ta vagy fenn tar tot ta. 

Igaz, mind ez alól vol tak bi zo nyos ki vé te lek, el sô sor ban a kö zép is ko lák ban. A gim ná zi um mal 
nem ren del ke zô zsi dók ra és egyéb ki sebb fe le ke ze ti cso por tok ra, va la mint más val lá si szór vá-
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nyok ra néz ve he lyen ként és he lyi leg a szeg re gá ció nem vagy ke vés bé ér vé nye sült. Ezek és egyes 
na gyobb nem ze ti sé gi fe le ke ze tek tag ja i nak (leg ke vés bé a zsi dók nak) per sze ugyan ak kor va ló szí-
nû leg erô sen kor lá toz ta nyil vá nos is ko lá zá si ke res le tét a sa ját is ko la há ló zat – ne ve ze te sen a sa ját 
gim ná zi u mok – hi á nya vagy gyen ge sé ge. A ka to li kus és evan gé li kus szlo vá kok nak, a pra vosz láv 
szer bek nek és ro má nok nak, az uniá tus1 ro má nok nak és ru té nek nek épp úgy, mint a jid dis aj kú 
zsi dók nak, vagy a né met nyel vû cip sz ereknek2 akkul turá ciós ne héz sé gek kel kel lett meg küz de ni ük 
ah hoz, hogy a már 1843 elôtt sok he lyütt (a leg alább rész le ge sen) el ma gya ro sí tott elit kép zé si 
rend szer ben meg áll ják he lyü ket. So kuk nak vi szont 1849 után az át me ne ti el né me te sí tés je len tett 
ha son ló kor lá to zást. Ilyen kö rül mé nyek kö zött pél dá ul ért he tô, hogy az or to dox zsi dó ság szé les 
fe le ke ze ti elit kép zô há ló za ta – a jesívák – szá má ra a ma gyar kö zép is ko lá zás alig ha kép vi selt 
ko moly konkuren ciális erôt 1867 elôt t, bár zsi dók ter mé sze te sen már ek kor is jár tak (fô képp a 
vá ro sok ban) ke resz tény kö zép is ko lák ba.

Mind ez azon ban gyors vál to zás nak in dult a ki egye zés sel meg kez dô dô is ko lai re form és mo der-
ni zá ció so rán, még pe dig több faj ta, elég gé el té rô ok ból.

Egy részt a kö zü le tek ez után ak tív is ko la ala pí tó, il let ve is ko lá kat mû köd te tô vál lal ko zók ként je len-
tek meg az is ko lai pi a con vagy úgy, hogy az ad dig egy há zi ke ze lés ben lé vô in téz mé nyek egy ré szét 
át vet ték, sa ját fel ügye let ük alá von ták vagy úgy, hogy a meg lé vô egy há zi in téz mény há ló za tot újab b, 
fô leg ál la mi és vá ro si, rit káb ban me gyei is ko lák kal egé szí tet ték ki. Ez a fej lô dés ele mi és kö zép szin-
ten egy aránt gyor san meg kez dô dött az 1867-et kö ve tô (s ki vé te le sen már az azt meg elô zô) évek-
ben. Ele mi szin ten az er re vo nat ko zó in dít ta tást az Eöt vös-fé le 1868/18-as nép is ko lai tör vény ad ta, 
amely töb bek kö zött az is ko la ala pí tás jo gát hi va ta lo san is ki ter jesz tet te min den fé le nem egy há zi 
jo gi sze mély re (min de nek elôtt ma gá ra az ál lam ra és a vá ro sok ra), kü lön fé le tár su la tok ra, sôt kva-
li fi  kált ma gán sze mé lyek re is. En nek foly tán az egy há zi (fô leg a ró mai ka to li kus) is ko lák egy ré szét, 
he lyen ként túl nyo mó több sé gét egy sze rû en «el kö zö sí tet ték». Jó pél da er re Pest vá ro sa, mely nek 
köz gyû lé se már 1868. de cem ber 17-én, né hány nap pal a tör vény ki hir de té se után ki mond ta, hogy 
«a vá ros is ko lái töb bé nem róm. kath. fe le ke ze ti ek, ha nem községiek».3 A du a lis ta kor ban nem volt 
rit ka a kö zép is ko lák ál la mo sí tá sa vagy ‘el kö zö sí té se’ sem, fô leg ak kor, ami kor az egy há zak nem 
vol tak már ké pe sek fenn tar ta ni in téz mé nye i ket. Elô for dult az is, hogy egy há zi is ko lák (így pél dá ul 
a hí res sze ge di pi a ris ta gim ná zi um) meg tart va fe le ke ze ti jel le gü ket vá ro si in téz mé nyi stá tuszt is 
nyer tek a he lyi ha tó sá gok anya gi tá mo ga tá sa ré vén.

Ugyan ak kor azon ban a vá ro sok és az ál lam el kezd ték sa ját ele mi és kö zép is ko lai há ló za tu kat is 
ki épí te ni, sok szor azért, hogy a fe le ke ze ti is ko la há ló zat he lyi hi á nya it be pó tol ják, de nem egy szer 
ezek kel kon ku rál va is. Így az ál lam sok fon tos is ko la vá ros ban ala pí tott gyak ran (bár nem min dig) 
érett sé git nyúj tó re ál is ko lá kat, ese ten ként gim ná zi u mo kat, a meg lé vô egy há zi ke ze lés ben lé vô gim-
ná zi u mok vagy al gim ná zi um ok mel lé.4 Ele mi szin ten a kö zü le ti szek tor, – mint ez az 1. táb lá zat ból is 
ki tû nik – gyor san szé le se dett. 1907/08-ra az ös  szes is ko la kö zel ne gye de (22,5 száza léka),5 a tri a no ni 
Ma gyar or szá gon 1929/30-ban már 29,3 száza léka6 volt kö zü le ti jel le gû, bár ez a tí pus so ha nem vált 
több sé gi vé a ré gi rend szer ben. Pi a ci rész ará nya csak az 1939–41 kö zöt ti te rü let bô vü lé sek kel nôtt 

1 Ró má val egye sült s a pá pa fenn ha tó sá gát el is me rô, gö rög rit usú, ke le ti ke resz té nyek, a ma gyar val lá si nó men-
kla tú rá ban gö rög ka to li ku sok.
2 Sze pes sé gi né me tek v. szá szok.
3 Ld.. A ma gyar Szent Ko ro na orszá gai…29*.
4 A du a lis ta ko ron is túl meg ma rad tak egyes ‘nem tel jes’ gim ná zi u mok vagy re ál is ko lák (ún. ‘al gim ná zi um ok’ vagy 
‘al reáliskolák’), me lyek csak négy- vagy hat osz tá lyos kép zést biz to sí tot tak. 1910/11-ben pél dá ul még 24 ‘nem tel jes’ 
ma gya rul ok ta tó gim ná zi um mû kö dött 141 nyolc osz tá lyos, ún. ‘fô gim ná zi um’ mel lett. Ld. MSÉ 1911, 375–378. 
5 Ld. A Ma gyar Szent Ko ro na orszá gai… 30*.
6 MSÉ 1930, 236.

Világosság
2002/8–9

Karády Vik tor:

Sze ku la ri zá ció, 

szeg re gá ció, 

asszimi lá ció



Va l l á s ,  e l m é l e t

63

meg je len tô sen át me ne ti leg (egé szen 48,4 szá za lék ra 1942/43-ban7), hogy ré sze se dé se 1946/47-re 
vis  sza es sen 32,1 szá za lék ra (a «nép is ko lák ban »), il let ve 40,3 szá za lék ra (a köz ben meg ala ku ló «ál-
ta lá nos is ko lák ban »). Igaz azon ban, hogy a kö zü le ti is ko lák át la go san a töb bi nél na gyob bak vol tak 
(s gyak ran jobb fel sze relt ség nek is ör vend tek), így a ta nu ló kö zön ség nek leg több ször arány ta la nul 
na gyobb ré szét fog lal koz tat ták. 1907/08-ban az ele mis ták 308, 1929/30-ban 36 száza léka9, az 1938 
utá ni te rü let na gyob bo dá si kon junk tú rá ban már tény le ges több sé ge (1941/42-ben 56%) járt kö zü-
le ti is ko lá ba. A vis  sza csa tolt te rü le te ken ugyan is a leg több, ko ráb ban egy há zi is ko la az 1919 utá ni 
im pé ri um vál tás fo lya mán az utód ál lam ok ke ze lé sé be ju tott, s a há bo rús át me net éve i ben ezt a kö-
zü le ti stá tuszt leg több jük a ma gyar fenn ha tó ság alatt is meg ôriz te. Az ös  sze om lás után azon ban e 
te kin tet ben 1946/47-re ha nyat lás állt be, s a kö zü le ti szek tor az ál ta lá nos ál la mo sí tás elôt ti év ben 
kö rül be lül csak in téz mé nyes ré sze se dé sé nek meg fe le lô ará nyú ele mis tát fog lal koz ta tott, va gyis a 
nép is ko lá sok 29 és az ál ta lá nos is ko lá sok 42 száza lékát10. Ten den ciálisan min den eset re az ele mi 
is ko lai (épp úgy, mint a kö zép is ko lai) pi ac las sú ál la mo sí tá sa és az ez zel já ró fo ko za tos sze ku la ri zá-
ci ó ja 1867 óta a ré gi rend szer ok ta tá si in téz mény há ló já nak struk tu rá lis jel lem zô jé vé vált.

A sze ku la ri zá ci ós irány vál tást va la me lyest az ele mi és kö zép szin ten a ma gán is ko lák, va la mint 
egyéb nem fe le ke ze ti és nem kö zü le ti leg ala pí tott is ko lák há ló za ta is erô sí tet te. Az 1868-as nép is-
ko lai tör vény – mint er re már tör tént uta lás –, ma gá no sok nak, il let ve egyéb jo gi sze mé lyek nek is 
meg ad ta a le he tô sé get ele mi is ko lák fel ál lí tá sá ra a tör vény ál tal meg sza bott ke re tek kö zött és az 
ál la mi ins pek ció kö te le zett sé ge alat t. In dult is egy sor «ma gán jel le gû», «tár su la ti», «egye sü le ti», 
«ér de kelt sé gi», sôt «kül föl di» ele mi is ko la (s né hány kö zép is ko la). Ezek azon ban so ha sem tud tak 
a meg fe le lô in téz mény há ló za tok ban je len tô sebb pi a ci ré sze se dés re szert ten ni. Mint az 1. és 2. 
táb lá za tok ada tai is mu tat ják, e min den képp mar gi ná lis, bár a töb bi ek nél ál ta lá ban elô nyö sebb ellá-
tottságú és fel sz erelt ségû ele mi is ko lák nak az érin tett ta nu ló kö zön ség 1-2 szá za lé ká nál töb bet nem 
si ke rült le köt ni ük. E ki csiny szek tor ta nu lói fô képp ré teg sze rint ma gas stá tu szú, vi szony lag exk lu zív 
ki vá lasz tá sá val tûnt ki a töb bi ek kö zül, mely min den bi zon  nyal az is ko láz ta tá si költ sé gek kel is ös-
 sze füg gött, mi u tán az ál lam ál tal egy re tö me ge seb ben se gé lye zett ele mi is ko lák az 1908. évi 44. tc. 
ér tel mé ben, ál ta lá nos ság ban in gye nes sé vál tak.11 Az in gye nes ség alól azon ban a kis ma gán szek tor 
rész le ge sen ki vé telt ké pe zett. Bu da pes ten az egye sü le ti és ma gán is ko lák ta nu ló i nak mint egy ne-
gye de még 1941/42-ben is tel jes tan dí jat fi  ze tett. Így ért he tô, hogy kö zön sé gük jó ré sze to vább ra is 
a mû velt s te he tô sebb kö zép osz tály gyer me ke i bôl rek ru tá ló dott. Pél dá ul Bu da pes ten 1939/40-ben 

– ko ráb bi idô szak ról nincs adat – a ma gán nép is ko lák ta nu ló i nak nem ke ve sebb, mint 61 szá za lé ka, 
az úgy ne ve zett egye sü le ti ek nek 44 szá za lé ka köz- és ma gán tiszt vi se lô vagy egyéb ér tel mi sé gi 
apá tól szár ma zott, szem ben az ös  szes fô vá ro si nép is ko lás mind ös  sze 16 száza léká val.12

De a lai cizálódás irá nyá ban ha tott az 1867 után ki épü lô újabb ok ta tá si in téz mény há ló za tok 
fel ügye le ti ha tó sá gok sze rin ti ös  sze té te le is. Mint is me re tes, nem ke ve sebb, mint négy tel je sen 
új faj ta is ko la tí pus lá tott a du a lis ta kor ele jén nap vi lá got s gaz da gí tot ta a négy ele mi nép is ko lai 
osz tályt el vég zô ta nu ló né pes ség kép zé si vá lasz tá sa i nak pa let tá ját. Az elôtt a ne gye dik ele mi után 

7 MSÉ 1943–1946, 256. Az ele mi min den na pi is ko lák ada tai. Az újon nan vis  sza szer zett or szág ré sze ken do mi náns 
volt a kö zü le ti szek tor. Így pél dá ul a vis  sza tért Kár pát al ján 1941/42-ben a 657 ele mi bôl mind ös  sze 32 volt fe le ke-
ze ti jel le gû s a töb bi fô képp ál la mi (620). MSÉ 1942, 209.
8 A ma gyar Szent Ko ro na orszá gai…, 65*.
9 MSÉ 1930, 241.
10 MSÉ 1943–1946, 257 és 259. 
11 1905/06-ban az ál lam a fe le ke ze ti ele mi is ko lák nak csak 58 szá za lé ká nak jut ta tott anya gi tá mo ga tást, míg 
1909/10-ben 79 szá za lé kuk nak s 1914/15-ben már 84 szá za lé kuk nak. Ezek nek az ál la mi szub ven ci ók nak az össz-
ér té ke (be le ért ve a köz sé gi is ko lák nak nyúj tot tat is, de az ál la mi ak el lá tá sát nem) 1905/06 és 1914/15 kö zött 3,8 
mil lió ko ro ná ról nem ke ve sebb re mint 18,9 mil li ó ra nôtt. (A MSÉ adat so rai.) 
12 A fi ú is ko lák ada tai. Ld. BSÉ 1941, 602-603. 
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csak az ‘is mét lô’ vagy ún. ‘gaz da sá gi is mét lô’ osz tá lyok ba lép het tek azok, aki ket szü le ik nem a 
már elit ké pez dék nek szá mí tó gim ná zi u mok ba vagy re ál is ko lák ba küld tek. Az új is ko la tí pu so kat a 
kb. 10–14 éves kor osz tály nak szánt ipa ros és ke res ke dô inas is ko lák, a fel sô nép is ko lák, a pol gá ri 
is ko lák, va la mint a leg utób bi ak ra épü lô, s a 15–17 (ké sôbb 15–18) éves kor osz tályt moz gó sí tó fel sô 
ke res ke del mi is ko lák je len tet ték. Már pe dig mind ezek túl nyo mó an ál la mi vagy más kö zü le ti (fô képp 
köz sé gi) fej lesz tés ered mé nyei vol tak. 1910/11-ben pél dá ul a kö zü le ti szek tor majd nem az ös  szes 
(96%) inas is ko lás nak, a fel sô nép- és pol gá ri is ko lá sok 72 száza léká nak13 és a fel sô ke res ke del mis-
ták 70 száza léká nak14 biz to sí tot ta kép zé sét. Ezek az ará nyok a tri a no ni or szág ban sem mó do sul tak 
je len tô sen, bár a fel sô nép is ko lák idô köz ben meg szûn tek. 1934/35-ben pél dá ul a pol gá ri is ko lák 
66 szá za lé ka volt kö zü le ti és 9 szá za lé ka tár su la ti vagy ma gán kezelés ben.15 1938/39-ben az 51 fi ú 
és lány fel sô ke res ke del mi bôl 39 kö zü le ti, 6 ma gán vagy tár su la ti igaz ga tás alatt állt.16 Az ál la mo-
sí tá si trend te hát az újon nan be ve ze tett ok ta tá si szin te ken és for mák ban a ha gyo má nyos ele mi és 
kö zép is ko láz ta tás nál (ide tar to zik az itt nem rész le te zett ta ní tó kép zés is17) még sok kal erô seb ben 
ér vé nye sült.

Ép pen ezért – a kö zü le ti szek tor do mi nan ci á ja foly tán, mely nem vagy csak ki vé te les tör té nel mi 
kon junk tú rá ban (fel sô és kö zép szin ten a zsi dó tör vé nyek ér vé nyes sé ge alat t) gya ko rolt fel vé te li po li-
ti ká já ban val lá si jel le gû meg kü lön böz te tést (ak kor is csak a zsi dók kal szem ben) – a fe le ke ze ti ala pú 
szeg re gá ció és is ko la vá lasz tá si stra té gi ák ér tel me zé sé re ezek az is ko la tí pu sok nem igen al kal ma sak. 
A sze gre gatív vagy sze lek tív be is ko lá zás fô ter ré nu mát a ré gi rend szer vé gé ig a fe le ke ze ti kö zép is-
ko lák és ele mi nép is ko lák há ló za ta al kot ta. Az elôb bi e ket ko ráb bi ta nul má nya im ban vet tem eb bôl 
a szem pont ból gór csô alá.18 Az utób bi a kat a to váb bi ak ban kell kö ze lebb rôl meg vizs gál nunk.

A FE LE KE ZET SA JÁ TOS IS KO LA VÁ LASZ TÁS 1919 ELÔTT

A ki egye zés kö rü li ki in du ló hely zet ben az ele mis ták is ko la vá lasz tá sát mes  sze me nô en a sa ját fe le-
ke ze ti is ko lák el ér he tô sé ge ha tá roz ta meg. A na gyobb ke resz tény egy há zak tag jai majd nem ki zá ró-
lag – 1–7 szá za lék ki vé tel lel – csak sa ját is ko lá ba já rat ták gyer me ke i ket. A ke vés ki vé tel túl nyo mó 
ré sze azon ban szin tén nem ‘ide gen’ fe le ke zet is ko lá já ba irat ko zott, ha nem va la me lyik ‘kö zel ál ló’ 
vagy egye ne sen ro kon fe le ke ze té be. Így a re gi o ná lis tömb je i ken kí vül élô gö rög ka to li ku sok a ró mai 
ka to li kus is ko lák ba, s a pro tes tán sok – kü lö nö sen a ki sebb sé gi evan gé li ku sok, és az 1867-ben még 
sta tisz ti ka i lag meg sem kü lön böz te tett uni tá ri u sok vagy bap tis ták – egy más is ko lá i ba. Ha a sa ját 
és ‘ro kon’ fe le ke zet is ko lá i ba já ró kat ös  sze von juk, a nem ‘felekezetközeli’ in téz ményt lá to ga tók 
ará nya már min den ke resz tény cso port gye re ke i nél ele nyé szô szint re, más fél szá za lék alá esik. A 

13 MSÉ 1911, 366–367.
14 1911/12-re vo nat ko zó adat. MSÉ 1912, 188. A töb bi ke res ke del mis ta jó ré sze sem a (öt ven kö zöt ti) há rom fe le ke-
ze ti is ko lá ba, ha nem to váb bi 23%-uk a 11 tár su la ti és a 2 ma gán in téz mény ben ta nult. (Ld. uo.) 
15 MSÉ 1935, 308. A pol gá ri is ko lák há ló zat szer ke ze té nek ala ku lá sá ra ld. Asz ta los Jó zsef ré gi, de gaz dag tár sa da-
lom sta tisz ti kai ös  sze fog la ló ját: Asz ta los 1927.
16 MSÉ 1939, 188. A fel sô ke res ke del mik há ló za tá nak szerkeztére és az egyes in té ze tek ala pí tá sá ra néz ve l. Schack 
– Vincze, 1930, kü lö nö sen 354–361.
17 A ta ní tó kép zés ben a kö zü le ti szek tor épp úgy meg je lent, mint a ha gyo má nyos kö zép is ko lák ban, de nem csak, 
hogy nem ju tott több ség re, tér hó dí tá sa ki is ful ladt a ré gi rend szer vé gén. 1910/11-ben pél dá ul a ta ní tó kép zôk di-
ák ja i nak 42 szá za lé ka s még a ta ní tó nô-kép zô ké nek is 24 szá za lé ka ál la mi in té zet ben ta nult. ( MSÉ 1911, 373-374.) 
A Tri a no ni or szág ban 1937/38-ban azon ban a vég zôs fér fi  ta ní tók nak már csak 33, a ta ní tó nôk nek mind ös  sze 12 
szá za lé ka ke rült ki ál la mi képezdébôl.(MSÉ 1938, 293.)
18 Ld. kü lö nö sen a kö vet ke zô mun ká i mat: Karády 2000 és 2001 a (és az utób bi könyv vé gén a szö veg tôl el kü lö ní-
tet ten kö zölt táb lá za ti anya got). 
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mo der ni zá ció kez de tén te hát az ‘ön rekrutá ció’ és a val lá si el kü lö nü lés az ös  szes ke resz tény cso-
port nál tel jes nek mond ha tó.

Más volt már 1867-ben is a hely zet a zsi dó fe le ke zet hez tar to zó kat il le tô en. A zsi dó is ko la rend szer 
egé szé rôl nin cse nek meg kö ze lí tô ada tok sem. A sta tisz ti kai adat gyûj tés ugyan is so ha sem ter jedt ki a 
ha gyo má nyos iz ra e li ta fe le ke ze ti is ko lák ra, mi vel ezek nem vol tak nyil vá nos jog ál lá sú intézmények.19 
En nek foly tán nin cse nek meg bíz ha tó ös  sze írá sok a ko rán ‘zug is ko lák nak’ mi nô sí tett, val lá si ele mi 
is ko lai funk ci ó kat be töl tô, 4–10 éves fi  úk nak szánt héderekre, és az en nél idô sebb fi  úk és fi  a tal fér-
fi  ak fel sô val lá si kép zé sét el lá tó jesivákra. A ha gyo má nyos zsi dó is ko la há ló zat ter je del mé re néz ve 
leg fel jebb a szá zad for du lós nép szám lá lás ok ban még el kü lö ní tett ‘tal mud tanítók’ és egyéb ta ná rok 
szám ará nyai nyújt hat nak becs lé si ala pot. Már pe dig 1900-ban az 1227 zsi dó fér fi  ele mi is ko lai ta ní-
tó és 294 egyéb nyil vá nos is ko lá ban al kal ma zott zsi dó fér fi  ta nár mel lett nem ke ve sebb, mint 932 
tal mud tanítót, 187 zsi dó fér fi  ‘hit ok ta tót’ (e ka te gó ria 47 szá za lé kát) és 989 zsi dó fér fi  ‘ne ve lôt, kor-
re pe ti tort’ (e ka te gó ria 68 szá za lé kát) – mely utób bi ak kö zött szin tén meg hú zód hat tak héder vagy 
jesí va ok ta tók – re giszt rál tak a nép szám lá lá son. A héderek ben azon ban ok tat hat tak a fel tû nô en 
fel duz zasz tott hit köz sé gi al kal ma zot ti gár da tag jai (891 zsi dó fér fi , a ka te gó ria 42 szá za lé ka), és 
ter mé sze te sen rab bik (658) és segé drab bik (102) is.20 E szá mok azt su gall ják, hogy e kor ban még 
min den bi zon  nyal több ‘zug is ko la’ mû köd he tett az or szág ban, mint nyil vá nos zsi dó is ko la, hi szen 
a zsi dó ele mi is ko lai ta ní tók nem je len ték te len ré sze még szám sze rû en is va ló szí nû sít he tô mó don 
nem zsi dó is ko lá ban, pél dá ul a fô vá ro si köz sé gi ele mik ben okta tot t.21 A fel te vést csak meg erô sí ti 
a ha gyo mány ôr zô or to do xia ko ra be li több sé gi szám ere je a mo dern és as  szi mi lá ci ó ra be ál lí tott neo-
ló gi á val szem ben a zsi dó hit köz sé gi hálózat ban.22

A 2. táb lá zat ban jel zett zsi dó is ko lák min den eset re II. Jó zsef tör vény ho zá sa ér tel mé ben ala-
pí tott nyil vá nos jo gú zsi dó ele mik. Ezek szám ará nya 1867/68 fe lé 364 in téz mén  nyel az ös  szes 
is ko la 2,6 szá za lé ka, 1907/08-ban 455 in téz mén  nyel az ös  szes is ko la 2,8 száza léka23. Az iz ra e li ta 
fe le ke ze ti kö zön ség egy je len tôs ré sze 1919-ig, ha idô vel csök ke nô arány ban is, a ha gyo má nyos 
szek tor hoz kö tô dött – sok kal ki sebb volt, mint a zsi dó tan kö te le se ké vagy ta nu ló ké (1907/08-ban 
49%24). A nyil vá nos jo gú zsi dó is ko lák szá ma he lyi leg, ne ve ze te sen a ke le ti or to do xia te le pü lé si he-
lye in, va ló já ban vé gig ele nyé szô ma radt, an  nyi ra, hogy a leg ha gyo má nyo sabb vár me gyék ben – pl. 
Mára maros ban – ilyen is ko lá kat 1919 elôtt nem is alapí tot tak.25 Az or to dox gye re kek jó ré szé nek 
ki ma ra dá sá val, (akik szá má ra tör té nel mi leg ké sôbb kez dô dött, ha ugyan el kez dô dött a soá elôtt 
a ket tôs is ko lá zás gya kor la ta – dél elôtt a nyil vá nos is ko lá ban, dél után és va sár nap s eset leg már 

19 Bá nyai Vik tó ria ki tû nô dis  szer tá ci ó ja, a ko rai ma gyar-zsi dó is ko la ügy re vo nat ko zó leg ala po sabb ku ta tás is csak 
fu tó lag tesz em lí tést a héderekrôl. Ld. Bá nyai 2001.
20 Ma gyar sta tisz ti kai köz le mé nyek 16, 44–48.
21 Így 1910-ben a bu da pes ti ele mi is ko lai ta ní tók pon to san 20 szá za lé ka volt zsi dó (Ma gyar sta tisz ti kai köz le mé-
nyek 56, 750), míg ek ko ri ban (1907/8-as évi adat) mind ös  sze 5 nyil vá nos ele mi volt hit köz sé gi ke ze lés ben a 202 
fô vá ro si ele mi bôl (Ma gyar sta tisz ti kai köz le mé nyek 31, 218-219). Tud ván, hogy a köz sé gi is ko lák ta ní tó szá ma 
in téz mé nyen ként mint egy há rom szor na gyobb volt, mint a fe le ke ze ti e ké (át la go san 12,6 a köz sé gi is ko lák ban 
s csak 4,1 a fe le ke ze ti ek ben), a zsi dó ta ní tók nagy ré szé nek is köz sé gi (vagy eset leg ma gán jel le gû) is ko lák ban 
kel lett mû köd nie. (Bu da pest szé kes fô vá ros sta tisz ti kai év köny ve, ez után BSÉ 1909–1912, 382). Ha ezt az ér ve-
lést az or szá gos szá mok ra ki ter jeszt jük, azt le het fel té te lez nünk, hogy az 1900-as évek ben még több volt a 
tal mud tanító s min den bi zon  nyal héder és más nem nyil vá nos tal mud isko la is, mint egyéb nyil vá nos zsi dó is ko la 
és ilyen ben ok ta tó zsi dó ta ní tó. 
22 Fej tô–Ze ke 2000, 90.
23 Ld. A ma gyar Szent Ko ro na orszá gai…, 27* és 30*.
24 Uo., 65*.
25 Ld. Er re néz ve Karády 1997b, kü lö nö sen 27–31 és Karády 1997a, kü lö nö sen 262-263. A ki egye zés elôtt még egy 
sor vár me gyé ben nem is volt nyil vá nos zsi dó ele mi, így Hont ban , Turócban, Zó lyom ban, Tor ná ban, Ugoc sában, 
Szol nok ban, Krasznában, a Haj duk erület ben és Kô vár-vi dé ken. Má sutt, pl. Ung ban (938 zsi dó tan kö te les sel) vagy 
Szepes ben (656 zsi dó tan kö te les sel) csak egy- e gy nyil vá nos zsi dó is ko la mû kö dött. Ld. Barsi 1868, 234–237.
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haj nal ban is a tal mud tó rá ban, a héder ben vagy igen gyak ran magánú ton26), a zsi dó ele mis ták cso-
port sa já tos ará nyai so ká ig el ma rad tak a töb bi tôl. A hi va ta los sta tisz ti kák rend re ki mu tat ták, hogy 
a zsi dó tan kö te le sek egyes na gyobb val lás fe le ke zet nél ki sebb szá za lé ka sze re pelt a nyil vá nos jo gú 
is ko lák ta nu lói kö zött. Az el ma ra dás még a múlt szá zad vé gén is je len tôs nek bi zo nyult: 1895-ben a 
zsi dó tan kö te le sek nek csak 80 szá za lé ka járt ele mi be, szem ben a re for má tu sok 82, a ka to li ku sok 
87 vagy az evan gé li ku sok 90 száza léká val.27 A zsi dó or to do xia és a neo ló gia sok vi hart ka va ró el-
len té te az is ko lai fron ton egy ér tel mû en objek tiváló dot t, amen  nyi ben a nyil vá nos jo gú zsi dó is ko lák 
rend re csak neo lóg, mér sé kel ten ha gyo má nyos, vagy ese ten ként a ‘nyu ga ti’ rab binikus or to do xi át 
kö ve tô (te hát haszid be fo lyás tól men tes) hit köz sé gek ben ala kul tak. Ezek vi szont is ko lá i kat a töb bi-
ek nél job ban el tud ták lát ni (pl. könyv tá rak kal, szak ta ní tók kal, ta ní tói fi  ze tés sel, osz tály ter mek kel, 
mû ve lô dé si mo ti vá ci ó val – ami az iga zo lat lan hi ány zá sok és az ‘is mét lôk’ mi ni má lis ará nyá ban is 
kife jezôdöt t28), an nak el le né re – vagy ta lán ép pen ami att –, hogy ta nu ló lét szá muk lát vá nyo san 
ala cso nyabb nak bizonyult29).

A zsi dó ele mik há ló za tá nak itt vá zolt szer ke ze te jó részt ma gya ráz ni en ge di a zsi dók is ko la vá lasz-
tá sá nak a kez de tek tôl fog va meg je le nô sa já tos sá ga it. Sok he lyütt nem volt nyil vá nos jo gú zsi dó 
is ko la a kö zel ben, vagy nem volt olyan kön  nyen el ér he tô az ér de kelt fe le ke ze ti kö zön ség szá má ra, 
mint a ke resz tény fe le ke ze tek gye re kei szá má ra a sa ját vagy ‘ro kon’ is ko lák. A zsi dó ta nu lók sok szor 
mint egy ‘struk tu rá lis kény szer bôl’ csak ke resz tény is ko lák ban ré sze sül het tek vi lá gi ele mi kép zés ben, 
ha ta nul má nyi igé nye i ket a ha gyo má nyos fe le ke ze ti ne ve lés kö te lé ke in kí vül akar ták ki elé gí te ni. 
Így ért he tô, hogy már 1867/68-ban kö zel ti ze dük ‘ide gen’ is ko lá ba járt. Rá adá sul a más is ko lá ba 
já ró zsi dó ta nu lók kö ze leb bi vizs gá la ta nem mu tat ki ré szük rôl kü lö nö sebb fe le ke ze ti pre fe ren ci át, 
le szá mít va azt a tényt, hogy a zsi dó ta nu lók el zár kóz tak a ki zá ró lag ki sebb sé gi nyel ve ken ok ta tó 
is ko lák lá to ga tá sá tól, az az in kább csak ma gyar vagy né met is ko lák ba irat koz tak be. En nek kö vet-
kez té ben pra vosz láv is ko lá ban egy ál ta lán nem ta lál ni ek ko ri ban zsi dó ta nu ló kat (mint ahogy más 
ke resz tényt is csak ki vé te les eset ben30), de az ös  szes töb bi ben igen. Leg több jük ró mai ka to li kus 
(63%), re for má tus (23%) és evan gé li kus (9%) is ko lá kat látoga tot t.31 Eb ben a meg osz lás ban pon to-
sabb elem zés nél kül is jól ki raj zo lód nak azok az or szá gos fe le ke ze ti és nem ze ti sé gi erô vi szony ok, 

– eze ket a fe le ke ze ti is ko lák há ló za ta i nak nagy ság rend jei is jel zik –, me lyek az as  szi mi lá ci ó ra kész 
zsi dó ta nu lók szü le it is ko la vá lasz tá suk ban veze thet ték.32

Az ed di gi uta lá sok egy ben ar ra a fon tos tény re is rá mu tat nak, hogy a ke resz tény is ko lák rit kán 
zár kóz tak el zsi dók fel vé te lé tôl, leg alább is sok kal ke vés bé, mint más, nem ‘ro kon’ ke resz tény ta nu lók 

26 A fent jel zett szá mú ‘tal mud tanító’ egy ré sze min den bi zon  nyal ma gán ta ní tó ként (vagy így is) te vé keny ke dett.
27 A szá mí tás adat bá zis ára ld. MSÉ 1896, 417.
28 Mind er re néz ve az objek tivált ada to kat l. A ma gyar Szent Ko ro na orszá gai…, 48*, 60*, 70*, 72*, 73*, 77*, 79*, 
88*–89*. Ld. még újab ban Karády 2002.
29 1907/08-ban csak 41 egy osz tály ta ní tó ra esô ta nu ló val, szem ben a 62-es or szá gos át lag gal. Ld. A ma gyar Szent 
Ko ro na orszá gai…, 50*. En nek kö vet kez té ben a zsi dó is ko lák ban az ös  szes ele mis ta 1,8 szá za lé kát ta lál ni 1907/08-
ban, de a tan erôk 2,6 szá za lé kát, míg az is ko lák nak 2,8 szá za lé ka tar to zott zsi dó hit köz sé gek hez. Ld . uo. 60*. Mind 
a zsi dó is ko lák, mind a zsi dó ta ní tók szá ma te hát a ta nu ló szám hoz ké pest az át lag nál sok kal na gyobb volt.
30 Ös  sze sen 34 más val lá sú járt ek ko ri ban gö rög ke le ti is ko lá ba a 39.591 pra vosz láv ta nu ló mel lett. Az ös  szes 
kö zött ez volt te hát a mes  sze leg zár tabb fe le ke ze ti is ko la há ló zat. Ld. Barsi 1868, 38.
31 Ld. uo.
32 A ka to li kus do mi nan cia itt min den bi zon  nyal an nak ter mé ke, hogy a ró mai egy ház is ko lái a neo lóg zsi dó ság 
te lep he lye in – Nyu gat- és Kö zép-Ma gyar or szá gon va la mint a Fel vi dé ken – majd nem min de nütt el ér he tôk vol tak, 
míg a töb bi fe le ke ze té sok kal ke vés bé. Így ér tel mez he tô fô képp a re for má tu sok vi szony lag gyen ge ál ta lá nos 
képvisel tettsége, hi szen a ma gyar re for má ció a Ti szán tú lon kon cent rá ló dott, ahol a nyil vá nos is ko lá zást el uta sí tó 
ha gyo mány tisz te lô zsi dó or to do xia is. Ugyan ak kor a re for má tu sok arány ta lan pre fe ren ci á ja az evan gé li ku sok kal 
szem ben az zal köt he tô ös  sze, hogy is ko lá ik mind ma gyar nyel vû ek vol tak, míg ez ek ko ri ban az evan gé li kus is ko lák 
ki sebb sé gé re állt csak – már pe dig a zsi dó as  szi mi lá ció fô vo na la el sô sor ban (ha e kor ban még nem is min de nütt 
egy ér tel mû en) ma gyar irá nyult sá gú volt.
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be fo ga dá sá tól. Ezt úgy le het ér tel mez ni, hogy a pro tes tán sok és ka to li ku sok, va la mint a pra vosz lá-
vok és a ‘nyu ga ti’ ke resz té nyek kö zöt ti ri tu á lis és tár sa dal mi tá vol ság, mely a múlt szá zad má so dik 
fe lé ben sok konfl  ik tus hely ze tet te rem tett – kü lö nö sen a ve gyes há zas sá gok en ge dé lye zé se és az 
ezek bôl szü le tett gye re kek ‘el ke resz te lé se’ ré vén –, a köl csö nös is ko lai szeg re gá ci ó ban is preg náns 
ki fe je zést nyert. A zsi dók kal va ló hit be li ide gen ség per sze sok kal ra di ká li sabb volt, s ezt az an ta go-
niz must a ke resz tény anti ju daiz mus ha gyo má nyos, majd az 1875 után zás zlót bon tó po li ti kai an ti sze-
mi tiz mus új faj ta ide o ló gi ai töl tet tel is el lát ta. Zsi dók és ke resz té nyek kö zött azon ban – ta lán ép pen 
a sza ka dék ként fel fo gott ri tu á lis tá vol ság mi att – nem volt kom petí ció. El len ke zô leg, a zsi dók irán ti 
nyi tott sá got egyes egy há zi ha tó sá gok a té rí té si mun ka ré szé nek fog hat ták fel. A zsi dók ol da lá ról 
pe dig a ke resz tény is ko lák lá to ga tá sa az as  szi mi lá ci ós kö ze le dés stra té gi ai lé pé sé nek szá mí tott, sôt 
a ‘nor má lis’ tár sa dal mi kö zeg be va ló fel vé tel és be fo ga dás so kak ál tal már a re form kor óta ke re sett 
ak tu sá nak. En nek le gi tim vol tát he lyi leg csak erô sít het te a nyil vá nos zsi dó is ko la hi á nya.

Min den eset re ezek a vi szo nyok min den ér de kelt szá má ra meg vál toz tak a kö zü le ti is ko lák fo-
ko za tos tér hó dí tá sá val, mely nek a 2. táb lá zat már csak elô re ha la dott ál la po tát tük rö zi, az ele mi 
is ko lai pi ac meg osz tá sá nak a XX. szá zad ele jé re ki ala kult hely ze té nek kap csán. A sa ját vagy ro kon 
is ko lák ban va ló el szi ge te lô dés ko ráb bi mér té ke egyik cso port szá má ra sem volt töb bé fenn tart ha tó. 
Hos  szú tá von te hát min den fe le ke zet nél meg fi  gyel he tôk az is ko lai sze ku la ri zá ció fo lya ma tai. Ezek 
azon ban igen csak kü lön böz tek egy más tól, nem be szél ve ar ról, hogy a tri a no ni te rü let cson ku lás sal 
az is ko lai pi ac vi szo nyai gyö ke re sen át ala kul tak. En nek kö vet kez té ben az 1919 elôt ti és utá ni tren-
de ket kü lön kell ér tel mez nünk.

A du a lis ta kor ban há rom faj ta vi sel ke dés min ta bon ta ko zik ki a 2. táb lá zat szá ma i ból.
Az el sô re a leg na gyobb és a vi szony lag leg szé le sebb is ko lai há ló zat tal ren del ke zô, ugyan ak kor 

több sé gük ben az ‘ural ko dó’ (ma gyar vagy né met) nem ze ti sé gi kli en tú rák ra tá masz ko dó ró mai ka-
to li ku sok, re for má tu sok és evan gé li ku sok nyúj ta nak kis sé el té rô mó don pél dát. Ezek nél az is ko lai 
sze ku la ri zá ció ugyan a szá zad ele jé tôl fo ko za to san nö vek szik, de csak las san, an  nyi ra, hogy a 
nagy több ség 1918-ig sa ját is ko lá ban ma rad. Az ön szeg re gá ció – ta lán pa ra dox mó don – az evan gé-
li ku sok nál a leg na gyobb, s ma rad fenn leg erô seb ben (a ta nu ló kö zön ség kö zel négy ötöd ré szé nél). 
En nek okát va ló szí nû leg a ma gyar or szá gi Lu ther -kö ve tôk re gi o ná lis és nyel vi meg osz tott sá gá ban, 
il let ve kon cent rá ci ó já ban kell ke res ni. A leg alább har mad részt né met s má sik har ma dá ban szlo vák 
lu the rá nus ság jó részt re gi o ná lis nyel vi töm bök ben élt, me lyek ben a gyer me kek sa ját is ko lá ba já rá sa 
a nyel vi alap kul tú ra rep ro duk ci ó ját is biz to sí tot ta, el zár va az érin tet te ket a majd nem ki zá ró lag ma-
gya rul ok ta tó ál la mi vagy köz sé gi is ko lák tól. Min den eset re a há rom ‘ural ko dó’ stá tu sú ke resz tény 
fe le ke zet nek az 1903/04 utá ni év ti zed ben si ke rült nö vel ni sa ját is ko lá i nak nyers ta nu ló szá mát (a 
ka to li kus is ko lák 1%-ot nyer tek), vagy vi szony lag cse kély (a re for má tu sok nál 5%-os, az evan gé li-
ku sok nál 6%-os) vesz te ség gel áll ni el len a sze ku la ri zá ci ós nyo más nak.

A má so dik min ta a ‘ki sebb sé gi’ gö rög fe le ke ze tek re jel lem zô. Ezek nél a fe le ke ze tek nél az 
‘ön kép zés’ a szá zad ele jén még ál ta lá nos és jó részt (a pra vosz lá vok nál majd nem ki zá ró lag) nem 
ma gyar egy há zi is ko la há ló zat ke re té ben zaj lik. De a kö zü le ti is ko lák tér nye ré se is sok kal gyor sabb 
itt, kü lö nö sen a gö rög ka to li ku sok nál, akik nél a kö zü le ti is ko lák ba já rók ará nya a szá zad el sô év-
ti ze de i ben meg dup lá zó dott, míg a pra vosz lá vok nál több mint tíz szá za lék kal nôtt. Az uniá tu sok 
is ko lai szukresz cen ciájá nak 1903/04 és 1913/14 kö zött tel je sen a kö zü le ti is ko lák ba kel lett ke rül nie, 
de kö zel ugyan an  nyi csa lád át is irá nyí tot ta gyer me ke it egy há zi is ko lák ból közületiekbe.33 Nyers 
ta nu ló szá ma i kat te kint ve a gö rög ka to li kus és a pra vosz láv is ko lák egy aránt el vesz tet ték ko ráb bi 
kö zön sé gük 11–12 szá za lé kát az 1903/04 utá ni év ti zed ben majd nem tel je sen a kö zü le ti szek tor 

33 A két év szám kö zöt ti év ti zed ben az uniá tus ta nu lók nyers szá ma nagy ság ren di leg az 1/B táb lá zat sze rint 13.756-
al nôtt, míg a kö zü le ti is ko lák ba já ró uniá tus ta nu ló ké 26.636-ról 52.265-re emel ke dett.

Világosság
2002/8–9

Karády Vik tor:

Sze ku la ri zá ció, 

szeg re gá ció, 

asszimi lá ció



Va l l á s ,  e l m é l e t

68

ja vá ra. Ezt a vál to zást ta lán rész ben (bár bi zo nyo san nem tel je sen) a Lex Appony i nak (1907) le het 
tula j doní tani.34 Errenézve azon ban még hi á nyoz nak az ok nyo mo zó rés zletku tatá sok.35

A har ma dik min tát a ki sebb pro tes táns szór vá nyok és a zsi dók tes te sí tik meg, amen  nyi ben a 
szá zad ele jé tôl fog va ta nu ló ik ma ga sabb há nya da járt kö zü le ti, mint sa ját is ko lá ba, s ez a há nyad 
egy re nö ve ke dett 1918-ig. Ezek re a cso por tok ra te hát egy ér tel mû en az is ko lai sze ku la ri zá ció volt 
jel lem zô, lett lé gyen ez stra té gi ai vagy ‘struk tu rá lis’ okok ból.

A zsi dók és a pro tes tán sok kö zött ugyan is vá lasz tó vo na lat húz az a tény, hogy az elôb bi ek nek 
szé les, sa ját nyil vá nos jo gú in téz mény há ló za tuk volt, s emel lett va ló szí nû leg nagy ság ren di leg nem 
ki sebb szá mú or to dox ‘zug is ko lá juk’ is. Ez zel szem ben a pro tes táns szór vá nyok nem (bap tis ták) 
vagy alig (uni tá ri u sok) ren del kez tek a XX. szá zad ele jén sa ját is ko lák kal. Tud juk, hogy az utób bi ak 
a du a liz mus ko rá ban egye ne sen le épí tet ték (vagy nem bír ták fenn tar ta ni) ko ráb ban vi szony lag 
nagy szá mú s nagymúltú is ko lá i kat, lát ha tó an ép pen az zal pár hu za mo san, ahogy ta nu ló ik a kö zü-
le ti szek tor in téz mé nye i be irat koz tak át. 1870-ben még 103 uni tá ri us is ko la mû kö dött, igaz mind 
Erdély ben36 (kö zöt tük 46 Ud var hely, 13 Ma ros és 9 Kükül lô me gyé ben). 1892-ben csak 50 ma radt 
(eb bôl mind ös  sze 14 Ud var hely ben, 14 Maros-Tordában és 8 Kis-Küküllôben)37, 1910-re vi szont már 
csak 3438. A du a lis ta kor ban ez volt az egyet len fe le ke ze ti is ko la há ló zat, amely ha son ló an sú lyos 
vesz te sé ge ket köny velt el. A töb bi ek is ko lá i nak szá ma a vizs gált negy ven év alatt vagy stag nált 
(mint a ró mai ka to li ku so ké), vagy csak eny hén, egy ti zed kö rü li nagy ság rend ben csök kent. (A leg-
na gyobb vesz te ség (13,5% a re for má tu so kat érte.39) Az uni tá ri u sok és a bap tis ták sze ku la ri zá ci ó ja 
egye ne sen ös  sze füg gött te hát az zal, hogy ta nu ló ik sok he lyütt (a bap tis ták min de nütt) ‘ide gen’ 
is ko lá ba kény sze rül tek el ér he tô sa ját in téz mé nyek hí ján. (Az is ko la szá mok ala ku lá sá ra lásd az 
1. táb lá zat ös  sze fog la ló ada ta it.) Fel tû nô azon ban, hogy a du a lis ta kor ban mind két pro tes táns 
szór vány pref er en ciálisan a kö zü le ti szek tor ban is ko láz ta gye re ke it, és nem vagy leg alább is csak 
sze rény (az uni tá ri u sok ele nyé szô) mér ték ben a kö zel ál ló pro tes táns is ko lák ban. Ha ugyan mind két 
cso port nál fel té te lez he tô bi zo nyos sze ku la ri zá ci ós in dít ta tás, va ló szí nûbb, hogy a kö zü le ti szek tor 
elôny ben ré sze sí té se gyak ran a konkuren ciális fe le ke ze ti prozeli tiz mus, té rí tôi buz ga lom el ke rü lé sét 
cé loz ta. El kép zel he tô, hogy ez a ma gya rá za ta (a 2/G táb lá zat sze rint), an nak a tény nek, hogy az 
uni tá ri u sok – ha ös  szes sé gük ben rit kán is –, gyak rab ban küld ték gyer me ke i ket ka to li kus vagy más 
‘ide gen’ fe le ke ze ti is ko lák ba, mint a hoz zá juk a ri tu á lis és tár sa dal mi tér ben kö zel ál ló re for má tus 
vagy evan gé li kus is ko lák ba.

Lát ha tó an más volt a zsi dó ság hely ze te, amely nek nem csak, hogy szá mos is ko lá ja volt, de egy ben 
bi zo nyít ha tó an ké pes lett vol na egy sok kal na gyobb há ló zat ki épí té sé re és fenn tar tá sá ra is. Ez ki de-
rül a fen tebb idé zett ada tok ból a zsi dó ele mik jobb anya gi do tá ci ó ját il le tô en. Ugyan ezt valószínûsítí 

34 Az 1907-es XXVIII. tc. kö te le zô vé tet te a ma gyar nyelv ok ta tá sát a nem ze ti sé gi (nem ma gyar ok ta tá si nyel vû) 
is ko lák ban, meg szab va, hogy „a nem ma gyar anya nyel vû gyer mek a ne gye dik év fo lyam bevégeztév el gon do la ta it 
ma gya rul élô szó val és írás ban ért he tô en ki tud ja fejezni”.
35 A két nem ze ti sé gi egy ház is ko lá i nak ta nu ló szá ma már 1903/04 és 1907/08 kö zött is je len tô sen csök kent, az 
uniá tu soké 121.057-rôl 114.233-ra (az az ke rek 6 szá za lék kal), a pra vosz lá vo ké 137.925-rôl 133.582-re (te hát 3,3 
szá za lék kal). A uniá tu soknál a ‘vesz te ség nél’ (6.824) job ban emel ke dett a kö zü le ti is ko lák ban já rók szá ma (7.339), 
míg a pra vosz lá vok nál a vesz te ség (4.343) a kö zü le ti is ko lák ban meg je le nô hit tár sak több le tét (2.407) erô sen 
meg ha lad ta. Ld. MSÉ 1904, 364., uo. 1908, 349. A sze ku la ri zá ci ós (s min den bi zon  nyal as  szi mi lá ci ós) in dít ta tá sú 
át áram lás a kö zü le ti szek tor ba te hát a jó részt ru szin és ro mán uniá tu soknál már a Lex Apponyi elôtt is erôs volt, 
míg a ro mán és szerb több sé gû pra vosz lá vok nál (ta lán a szer bek ha tá ro zot tabb el len ál lá sa foly tán) ez a trend 
ek kor még jó val gyen géb ben ér vé nye sült.
36 L. A kir. val lás és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter je len té se a kor mány nak az 1870-es év re, Bu da pest, 1871, 374.
37 L. MSÉ 1993, 308.
38 L.MSÉ 1911, 348.
39 Uo. Va ló já ban 1892-ig a re for má tu sok ki vé te lé vel min den fe le ke ze ti is ko la há ló zat nôtt, a men  nyi sé gi csök ke nés 
csak azu tán állt be.
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az a tény is, hogy a zsi dó is ko lák ta nu lói 1908 elôtt a töb bi nél sok kal ma ga sabb arány ban vol tak 
tan díj kö te le zet tek és át la go san je len tô sen na gyobb ös  sze gû tan dí jat fi  zet tek. 1905/06-ban a zsi dó 
ele mis ták 72,5 szá za lé ká nak volt tan dí ja a fe le ke ze ti is ko lá sok 42 szá za lé kos át la gá val szem ben. A 
fi  ze tôk be irat ko zá si díj áta lá nya ek ko ri ban 112 fo rint, szem ben a 71 fo rin tos fe le ke ze ti át lag gal, míg 
tan díj át la guk 22 ko ro na, szem ben a mind ös  sze 3 ko ro nás fe le ke ze ti átlag gal.40 Így, ha ugyan szá mos 
tan díj men tes is akadt a zsi dó is ko lák ban, ezek leg több jé ben (95%) fe jen ként át la go san leg alább 
10 ko ro na (vagy en nél több) tan dí jat szed tek, míg ugyan ez csak a fe le ke ze ti is ko lák 8 szá za lé ká nál 
for dult elô.41 A zsi dó hit köz sé gek te hát sem mi kép pen nem anya gi kény szer bôl re du kál ták, il let ve 
tar tot ták töb bé-ke vés bé szin ten is ko lá ik szá mát, ahe lyett, hogy ta nu ló ik szá má hoz iga zít va meg-
emel ték vol na. Sok kal in kább azért, mert po ten ci á lis is ko lai kö zön sé gük tö me ge sen az ‘el ve gyü lést’ 
biz to sí tó kö zü le ti, va la mint nem rit kán (a 2/J táb lá zat sze rint a du a lis ta kor vé gén már 12%) az egyéb 
fe le ke ze ti, il let ve – ugyan sok kal rit káb ban, de a töb bi fe le ke zet nél két-há rom szor gyak rab ban – az 
egye sü le ti és ma gán jel le gû is ko lá kat vá lasz tot ták. Kö ze leb bi elem zés sel szo ro sabb ös  sze füg gést 
is meg le het ál la pí ta ni a zsi dó is ko lák ala pí tá sa i nak, il let ve meg szün te té sé nek rit mu sa és az as  szi-
mi lá ci ós esé lyek kon junk tu rá lis ala ku lá sa kö zött. Az an ti sze mi ta fe szült ség kor sza ka i ban nôtt a 
zsi dó is ko lák szá ma, míg a vi szo nyok eny hü lé sé vel in kább csökken t.42

IS KO LA VÁ LASZ TÁS ÉS IS KO LAI SZEG RE GÁ CIÓ A TRI A NO NI OR SZÁG BAN

A du a lis ta rend szer ös  sze om lá sa ért he tô en az is ko lai pi ac ra di ká lis le csök ke né sé hez és egy ben 
szer ke ze ti át ren de zô dé sé hez is ve ze tett. Mint az 1. táb lá zat ból ki tû nik, a tri a no ni or szág ban egyes 
fe le ke ze ti is ko la há ló za tok gya kor la ti lag meg szûn tek, vagy csak tö re dé ke ik ben ma rad tak fenn (az 
uni tá ri u so ké, a pra vosz lá vo ké és a gö rög ka to li ku so ké) – per sze az érin tett né pes sé gek kel egye-
tem ben –, má sok ko ráb bi mé re tük har ma da kö rü li szint re, vagy az alá csök ken tek (az ál la mi, az 
evan gé li kus, a zsi dó és a tár su la ti va la mint a ma gán szek tor). A vi szony lag leg ke ve sebb vesz te sé-
get a re for má tu sok szen ved ték el, amen  nyi ben ko ráb bi is ko la szá muk mi nô sí tett több sé gét (57%) 
meg ôriz ték, míg a töb bi is ko la fenn tar tó (így a ka to li ku sok és a köz sé gek) szin tén meg tart hat ták 
há ló za tuk kö zel fe lét.

Az ös  sze om lott ko ráb bi is ko la rend szer azon ban 1919 után új fej lô dés nek in dult, mely nek szám-
sze rû sa já tos sá ga it (is mét csak az 1. táb lá zat sze rint) kön  nyen ös  sze le het fog lal ni. A ré gi rend szer 
utol só ne gyed szá za dá ban, 1946/47-ig az ös  szes fe le ke ze ti is ko la há ló zat men  nyi sé gi leg stag nált 
vagy to vább gyen gült, a ró mai ka to li kus egy ház is ko lá i nak ki vé te lé vel, me lyek szá ma 1925/26 és 
1937/38 kö zött 15 szá za lék kal nôtt. A kö zü le ti szek tor azon ban – mind az ál la mi, mind a köz sé gi 
is ko lá kat il le tô en – en nél sok kal je len tô sebb ex pan zi ót köny velt el. Va ló szí nû sít he tô en jó részt a 

40 L. A ma gyar Szent Ko ro na orszá gai…, 85*.
41 Uo. 84*.
42 Így pél dá ul 1868/69-ben, a ki egye zé ses eu fó ria és az an ti sze mi ta agi tá ció kez de te elôt ti idô ben még csak 364 
zsi dó is ko la mû kö dött. Tíz év vel ké sôbb, az 1875 után meg in du ló zsi dó el le nes szer vez ke dés után már 447, 1881-ben, 
az an ti sze mi ta agi tá ció el sô te tô pont ján 469 (mi u tán 1880-ben meg in dí tot ták a ha zai po li ti kai an ti sze mi tiz mus el sô 
nagy ha tá sú or gá nu mát a hirhedt 12 Röpi rat-ot). Az 1882-83-as tisza es zlári rá ga lom per ki vál tot ta krí zis hely zet el sô 
évé ben már 510 s má so dik évé ben pe dig 516 zsi dó is ko la volt. Az ez után kö vet ke zô év ti zed ben, mely alatt az 1884-es 
vá lasz tá son 17 kép vi se lô vel a par la ment be is be ju tó an ti sze mi ta agi tá ció tisza virágzását él te, tör té nel mi csúcs pont-
já ra ju tott a zsi dó is ko lák szá ma is, 1891-ben 578- cal. A kö vet ke zô, e szem pont ból bé ké sebb év ti ze dek ben sok zsi dó 
is ko la fel osz lott, vagy át ala kult köz sé gi vé s így 1907/08-ra 455 in téz mén  nyel a zsi dó ele mik há ló za tá nak nagy sá ga 
le sül  lyedt a ne gyed szá zad dal ko ráb bi szint re, hogy az tán a du a lis ta kor vé gé ig még to vább rit kul jon (1914/15-ben 
már csak 371 in té zet tel). L. A ma gyar Szent Ko ro na orszá gai…, 27* és MSÉ éves ada tai. Az is ko la ala pí tá sok pon tos 
kö rül mé nye it ér de mes len ne ok nyo mo zó eset tör té ne ti ku ta tá sok kal is meg vi lá gí ta ni.
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Kle belb s berg és utó dai ál tal foly ta tott ak tív kul túr po li ti ka je gyé ben nem ki sebb, mint 31–32 szá za-
lé kos nö ve ke dés sel 1925/26 és 1937/38 kö zött. Még gyor sabb (73%) volt ugyan ek kor a tár su la ti, 
va la mint ma gán is ko lák szá má nak emel ke dé se. A tri a no ni or szág ban te hát az is ko lai sze ku la ri zá ció 
di na mi ku san fej lô dött to vább, ugyan ak kor azon ban – hí vei szá má nak meg fe le lô en – a leg na gyobb 
is ko la fenn tar tó nak szá mí tó ka to li kus fe le ke ze ti há ló zat bô vü lé se sem állt le.

Az át me ne ti te rü let na gyob bo dá sok epi zód sze rû en mó do sí tot ták ezt a tren det az ál la mi szek tor 
hir te len fel duz za dá sá val (amen  nyi ben a vis  sza csa tolt or szág ré sze ken több he lyütt majd nem tel jes 
ál la mi is ko lai mo no pó li um volt), va la mint a fe le ke ze ti há ló za tok min den bi zon  nyal né pes ség ará-
nyos erô sö dé sé vel. Ki vé telt csak a zsi dó há ló zat ké pez e te kin tet ben: an nak el le né re, hogy a zsi dó 
né pes ség kö zel meg dup lá zó dott, alig 20 szá za lék kal emel ke dett a hit köz sé gek nyil vá nos jo gú is ko-
lá i nak szá ma. Ezt egy részt (fô képp az észa ki és ke le ti ré sze ken) a ha gyo má nyos kép zé si rend szer 
to vább élé sé vel, más részt, ez zel ép pen el len té te sen (el sô sor ban a vá ro sok ban), az el vi lá gi a so dott 
zsi dó ság kö zü le ti is ko lá zá si ke res le té nek fej lô dé sé vel le het ma gya ráz ni. Meg jegy zen dô, hogy az 
1945-ös ös  sze om lást kö ve tô (és az ál la mo sí tást meg elô zô) év re csak az ál la mi há ló zat köny velt 
el to váb bi szá mot te vô (38 szá za lé kos) nö ve ke dést 1937/38-hoz ké pest. Az ál la mo sí tás te hát egy 
már gyor san ki bon ta ko zó sze ku la ri zá ci ós fo lya ma tot ál ta lá no sí tott, il let ve zárt le, hi szen a kö zü le ti 
szek tor ek ko ri ban már amúgy is az ös  szes is ko la 37 szá za lé kát tar tot ta kéz ben (míg 1937/38-ban, 
ugyan azon a tri a no ni te rü le ten még csak 31 szá za lé kát fel ügyel te).

A 2. táb lá zat ból ki ol vas ha tó, hogy a ke resz tény fe le ke ze ti cso por tok be is ko lá zá si gya kor la ta, 
bár igen csak egyen lôt le nül, de mes  sze me nô en kö vet te a kö zü le ti is ko la kí ná lat bô vü lé sé vel já ró 
sze ku la ri zá ci ós kész te tést, a zsi dó ké azon ban egy ál ta lán nem.

A ka to li kus kö zön ség re a gált leg ke vés bé a kö zü le ti há ló zat bô vü lé sé re, ami ért he tô, hi szen a 
sa ját há ló za tuk is je len tô sen ki szé le se dett. Az ál la mi is ko lák ka to li kus kö zön sé gé nek ará nya épp-
olyan arány ban nôtt (3–5 szá za lék kal 1920 és 1937/38, il let ve 1946/47 kö zött), aho gyan a ka to li kus 
is ko lák szá ma csök kent. En nek el le né re a ró mai ka to li kus ta nu ló né pes ség több sé ge mind vé gig sa ját 
is ko lá ba járt (ki vé ve a má so dik vi lág há bo rú alat ti meg na gyob bo dott te rü le ten), an nál in kább, mi vel 
a ‘ro kon’ uniá tus fe le ke zet igen ke vés in téz mén  nyel ren del ke zett és a töb bi fe le ke zet is ko lá i ba ka-
to li ku sok rit kán kény sze rül tek. Nem igen akad tak ugyan is olyan te le pü lé sek, ahol csak pro tes táns 
vagy zsi dó is ko la lett vol na, de ka to li kus nem. Ugyan ak kor a ka to li ku sok, ha bár ös  szes sé gü ket 
te kint ve mar gi ná li san is, de a töb bi na gyobb val lá si cso port tag ja i nál gyak rab ban vol tak je len az 
egye sü le ti és a ma gán jel le gû is ko lák ban.

Ér de mes fel fi  gyel ni ar ra a tény re, hogy az is ko lai sze ku la ri zá ció, ugyan mér sé kel ten, de még a 
vi lág há bo rúk kö zöt ti ‘rek lerikalizálódás’ éve i ben is to vább fej lô dött az im már ab szo lút több ség ben 
lé vô, és sa ját is ko lák kal is egy re job ban el lá tott fe le ke zet nél. Rész le ges bu da pes ti ada ta ink ból úgy 
tû nik, hogy a ‘sa ját’ is ko láz ta tás si ke re leg in kább a lá nyo kat érin tet te43, és va ló szí nû leg a ka to li kus 
kö zép osz tály gyen gébb ne mé nek el ve gyü lé sét kí ván ta meg aka dá lyoz ni a köz sé gi is ko lá kat ‘vá lo ga tás 
nél kül’ meg töl tô, ‘hoz zá juk nem va ló nak’ ítélt tan ulóközön séggel44 (‘pro lik kal’, zsi dók kal, protestán-
sokkal…). Minden nek tisz tá zá sá ra azon ban to váb bi ok nyo mo zó ku ta tá sok szük sé ge sek.

43 Fel tû nô ugyan is, hogy a fô vá ros ban, amely re néz ve nem- és val lás sa já tos be is ko lá zá si ada ta ink is van nak a 
kü lön bö zô tí pu sú is ko lák kö zön sé gé rôl, egye dül a ka to li ku sok nál ta pasz tal ha tó, hogy fe le ke ze ti, az az lé nye gi leg 
‘sa ját’ is ko lá ba fô képp csak lá nyok jár tak, pél dá ul 1925/26-ban 1.780-an mind ös  sze 253 fi  ú val szem ben, 1932/33-
ban 1588-an 201 fi  ú val szem ben, 1940/41-ben 1.496-an 284 fi  ú val szem ben. (BSÉ ada tai.) 
44 Az elô zô jegy zet ben jel zett be is ko lá zá si kü lön bö zet ka to li kus fi  úk és lá nyok kö zött pon to san meg ta lál ha tó 
– ne ga tív homológiá val – a köz sé gi is ko lák ka to li kus ta nu lói kö zött, ahol nagy ság ren di leg a lá nyok szá ma min dig 
an  nyi val ma radt el a fi  ú ké mö gött, amen  nyi vel töb ben vol tak a lá nyok a fe le ke ze ti szek tor ban. Mind ez a 3/B és 
3/C táb lá za tok ös  sze ha son lí tá sá ból is ki ol vas ha tó.
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A két nagy pro tes táns fe le ke zet is ko lai sze ku la ri zá ci ó ja sok kal gyor sabb ütem ben foly ta tó dott a 
vi lág há bo rúk kö zött, bár kis sé el té rô ‘szer ke ze ti’ adott sá gok mel lett. Az evan gé li ku sok sok kal több 
is ko lát (né pes sé get is) vesz tet tek az országc sonkítás sal, mint a re for má tu sok. En nek az el to ló dás nak 
is kö vet kez mé nye, hogy 1920/21-ben 10 szá za lék kal több re for má tus ta nu ló járt ‘sa ját’ is ko lá ba, mint 
a du a lis ta kor vé gén, az evan gé li ku sok nál ép pen for dít va, va la mi vel ke ve sebb. Ezek után azon ban 
a kö zön ség fo ko za tos át irá nyu lá sa a kö zü le ti szek tor ba mind két cso port nál to vább foly ta tó dott, s 
az evan gé li ku sok nál ki fe je zet ten fel gyor sult. A ‘sa ját’ és a kö zü le ti is ko la há ló zat kö zöt ti moz gás ra 
itt is jel lem zô, hogy nagy já ból ugyan an  nyi ta nu ló irat ko zik át az utób bi ba, mint amen  nyit el ve szít az 
elôb bi. A vég ered mény azon ban csak an  nyi ban tér el a ka to li ku sok fej lô dés me ne té tôl, hogy a pro-
tes tán sok végülis ke vés bé áram lot tak át a kö zü le ti szek tor ba, amen  nyi ben a ‘sa ját’ is ko lát el ha gyók 
gyak rab ban men tek egy más is ko lá i ba (fô képp itt is az evan gé li ku sok), de a nem ro kon – ka to li kus 

– szek tor ba is. Az ál la mo sí tás elôt ti év ben a re for má tu sok nak már több mint 6 szá za lé ka, az evan gé-
li ku sok nak nem ke ve sebb mint 13 szá za lé ka járt más fe le ke zet in téz mé nyé be. A pro tes tán sok te hát 
nyi tot tabb és vál to za to sabb is ko la vá lasz tá si stra té gi á val él tek, amely re ta lán sok szor rá is vol tak 
szo rít va is ko lá ik szét szórt sá ga és (az evan gé li ku so kat érin tô) vi szony la gos rit ka ság foly tán. Itt is 
fi  gye lem re mél tó foly to nos ság ra gad ha tó meg a tri a no ni te rü le ten a sze ku la ri zá ci ós fo lya mat ban a 
ré gi rend szer vé gé ig, ami 1937/38 után is erô tel je sen foly ta tó dott.

A tri a no ni or szág ban szór ván  nyá zsu go ro dott gö rög ka to li ku sok (uniá tu sok) és pra vosz lá vok 
(gö rög ke le ti ek) tu laj don kép pen a pro tes tán sok hoz ha son ló fej lô dé si utat jár tak be. Az is ko lai 
sze ku la ri zá ció ná luk is erôs volt az el sô vi lág há bo rú után, a má so dik vi lág égés alatt vis  sza csa-
tolt te rü le tek hir te len meg nôtt né pes sé ge már majd nem tel je sen kö zü le ti kép zés ben ré sze sült. 
Ná luk azon ban, min den bi zon  nyal ép pen szór vány hely ze tük nél fog va (és a gö rög ke le ti is ko lák 
ele nyé szô szá ma mi att) a más fe le ke ze ti is ko lák hasz ná la ta a töb bi ek nél gyak rab ban for dult elô, 
ahogy er rôl a 2/B és 2/F táb lá zat is ta nús ko dik. A di ver zi fi  ká ció te hát nem csak a kö zü le ti, ha nem 
a töb bi val lá si in téz mé nyek elô nyé re is tör tént, va ló szí nû leg asze rint, hogy me lyek vol tak leg kön-
 nyeb ben el ér he tôk az ér de kel tek szá má ra. Min den eset re mind két gö rög rí tu sú val lás hí ve i nek 
csak ki sebb sé ge ke rült 1919 után sa ját is ko lá ba.

A ki sebb pro tes táns fe le ke ze tek re mind ez fo ko zot tan ér vé nyes. Eze ket a du a lis ta kor ban is a 
leg erô seb ben jel le mez te a szekuláris is ko la vá lasz tás. A bap tis ták tech ni kai és szer ke ze ti okok ból 
nem jár tak sa ját is ko lá ba, hi szen nem fej lesz tet tek ki sa ját is ko la há ló za tot, az uni tá ri u sok va ló-
szí nû leg egy szer re pre fe ren cia és kény sze rû ség mi att rit kán ke rül tek sa ját ne ve lô in téz mény be. 
A tri a no ni or szág ban azon ban mind két cso port is ko lai sze ku la ri zá ci ó ja a ko ráb bi nál ala cso nyabb 
szint rôl in dult to vább, s ez nagy sta tisz ti kai in ga do zá sok kal (hi szen csak né hány szá zas vagy 
ez res nagy ság ren dû szór vá nyok ról van szó) ala kult úgy, hogy a kor szak egé sze alatt az érin-
tett ta nu lók több sé ge kö zü le ti, egy ki sebb sé ge pe dig egyéb pro tes táns, il let ve (az uni tá ri u sok) 
ka to li kus in téz ményt lá to ga tott. Itt is egy igen nyi tott, szét szórt, sem mi képp sem ön is ko lá zá si 
pre fe ren ci á ra épü lô vá lasz tá si mo dellt érünk te hát tet ten.

Mint leg több ször, a zsi dó is ko la stra té gia 1919 után is tel je sen el tért a töb bi tôl, s ez nem meg le-
pô a ‘ke resz tény kur zus’ kez det tôl fog va an ti sze mi ta lég kör ében. Fen tebb tár gyal tuk, hogy a zsi dó 
vá lasz tá sok ra 1919 elôtt egy ér tel mû en az is ko lai as  szi mi lá ció volt jel lem zô an  nyi ra, hogy a du a lis ta 
kor ban már az ér de kelt ta nu ló né pes ség több sé ge a kö zü le ti is ko lák pad ja it kop tat ta, míg egy je len-
té keny ki sebb ség ke resz tény, egy ki sebb cso port pe dig tár su la ti és ma gán jel le gû is ko lá ba járt. A 
to váb bi ak ban a zsi dó iskoválasztá sokat azon ban sa já tos ket tôs ség, az assz im iláns és a dis sz im iláns 
ma ga tar tás egy ide jû ter je dé se jel lem zi, leg alább is 1937/38-ig. Ed dig ugyan is fenn ma rad, sôt bô vül 
va la me lyest, a ke resz tény és nem kö zü le ti is ko lák irán ti zsi dó ke res let. Ugyan ak kor azon ban egy re 
töb ben jár nak sa ját is ko lá ba is, már a for ra dal mak utá ni rend szer vál tás kez de te óta. Te kint ve, hogy 
a zsi dó ság a tri a no ni te rü let el csa to lá sok kal is ko lá i nak még né pes sé gé nél is ma ga sabb há nya dát 
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vesz tet te el (az 1. táb lá zat szer in t45), a sa ját is ko lák kö zön sé gé nek hir te len vi szony la gos meg nö ve ke-
dé se 1917/18 és 1920/21 kö zött (2/J táb lá zat) leg in kább csak a fe hér ter ror ral sú lyos bo dó an ti sze mi ta 
krí zis hely zet re va ló dis sz im ilán s, ‘be zár kó zá si’ re ak ci ó ra adott vá lasz ként ér tel mez he tô. Ez vi szont, 
ok kal, nem veszt het te el ak tu a li tá sát, an  nyi ra, hogy 1937/38-ban már a zsi dó ta nu lók kö zel fe le 
járt sa ját in téz mény be. Ezt a ten den ci át csu pán a bé csi dön té sek kö vet kez mé nyei mó do sí tot ták 
va la me lyest, hi szen a vis  sza csa tolt te rü le tek zsi dó ta nu ló né pes sé gét is az ál la mi is ko lák ma gas 
arány ban va ló lá to ga tá sa jel le mez te.

Az is ért he tô, hogy a há bo rús var ga be tû s a nép ir tó nyi las rend szer ös  sze om lá sa után, ami 
a kom mu nis ta as  szi mi lá ció kez de ti fá zi sát is je len tet te, a túl élô ül dö zöt tek gye re ke i nek már ész-
re ve he tô en na gyobb há nya da for dult a kö zü le ti is ko lák fe lé, az zal pár hu za mo san, hogy szü le ik 
kö zül is egy re töb ben ta lál tak élet pá lyát a köz hi va tal és a nó men kla tú ra ber ke i ben. Itt azon ban fel 
kell fi  gyel nünk egy pa ra do xon ra. A zsi dó is ko lai ke res let nö ve ke dé se 1946/48-ban (1937/38-hoz 
ké pest) a kö zü le ti is ko lák iránt egy részt nem volt mas  szív (7%), más részt csak rész ben tör tént 
a ‘sa ját’ is ko lá zás ká rá ra (3,5%). A zsi dó ke res let a soá után el sô sor ban a ke resz tény is ko lák tól 
for dult el. Ez utób bi már a há bo rú és a zsi dó tör vé nyek éve i ben be kö vet ke zett, an  nyi ra, hogy 
1941/42 óta a zsi dó ta nu lók rit káb ban jár tak más fe le ke zet is ko lá i ba, mint 1937/38-ban (ah ogy 
ezt az 1/J. táb lá zat mu tat ja), míg ke res le tük a ‘sa ját’ is ko la iránt alig csök kent, s 1945 után is az 
érin tett kö zön ség kö zel fe lét moz gó sí tot ta. Ez utób bi azon ban to vább mi nô sí ten dô ered mény, hi-
szen az ül dö zé sek után a leg több zsi dó ele mi meg szûnt (er re néz ve ld. az 1. táb lá za tot). A ‘sa ját’ 
is ko lá zás szin ten tar tá sa en nek foly tán csak több faj ta, itt bô veb ben nem tár gyal ha tó je len ség-
kö teg gel ma gya ráz ha tó.

Idô köz ben a be is ko lá zan dó, zsi dó val lá sú ként re giszt rált gye re kek szá mát a tö meg gyil kos sá gok 
tra gi ku san meg ti ze del ték. De ugyan ilyen irány ba ha tot tak a bor zal ma kat kö ve tô ki ván dor lá sok, az 
1938-ban ki bon ta ko zó, majd 1944-ben Bu da pes ten ab szo lút tör té nel mi csúcs ér ték ét el érô, és az 
utá na kö vet ke zô évek ben (1948-ig be zá ró lag) to vább ra is erô tel jes ki té ré si moz ga lom.46 Rá adá sul 
a gye rek szám a zsi dó tör vé nyek hat éve alatt a sú lyos bo dó de mog rá fi  ai vál ság hely zet, va la mint a 
nép ir tás kö vet kez té ben meg rit kult. Ha son ló ha tá sú nak bi zo nyult még az is, hogy a túl élô zsi dó ság 
túl nyo mó ré sze Bu da pes ten kon cent rá ló dott, ahol már a vi lág há bo rúk kö zött is je len tô sen meg nôtt 
a nyil vá nos jo gú zsi dó is ko lák szá ma: ezek be fo ga dó ké pes sé ge a szám sze rû en le csök kent igé nye-
ket im már bô ven ki tud ta elégíteni.47

A mag a ssz in tû zsi dó is ko lai dis  szi mi lá ció (el kü lö nü lés) fel tét elei te hát Bu da pes ten erô tel je sen 
fenn ma rad tak a rend szer vál tás utá ni át me ne ti idôk ben, ha vi dé ken már nem is. A fô vá ro son kí vü li 
zsi dó ság de por tá lá sa a leg több hit köz ség vég le ges pusz tu lá sát és a hit köz sé gi in téz mé nyek jó 
ré szé nek, így az is ko lák nak a meg szû né sét is ma ga után von ta.

45 Az 1920-as nép szám lá lás sze rint az iz ra e li ta val lá sú né pes ség az 1910-es nek 52 %-a volt, míg a zsi dó nyil vá nos 
jo gú is ko lák nak csak mint egy 36 %-a ma radt meg. Gonda 1992, 323–325.
46 A zsi dó fe le ke zet el ha gyá sá nak a gya ko ri sá gá ra vo nat ko zó becs lés re ld. Karády 2001 b, 263–295, kü lö nö sen 
271–272.
47 1937/38-ban Bu da pes ten 11 zsi dó ele mi mû kö dött (ld. BSÉ 1939, 446) 1.837 ta nu ló val (ld. MSÉ 1938, 276). 
Ezek az in té ze tek lát ha tó lag mind meg ma rad tak 1946/7-ben (a nép is ko lá kat és a köz ben meg ala kí tott ál ta lá nos 
is ko lá kat ös  sze ad va – ld. MSÉ 1943–1946, 256, 258), csak ta nu ló szá muk csök kent le, ért he tô en mint egy fe lé re, 
986-ra (1945/46-os adat – ld. BSÉ 1943–1946, 184). Ugyan ak kor az 1946/47-ben vi dé ken még mû kö dô 15 zsi dó 
ele mi és ál ta lá nos is ko lá nak 1.502 ta nu ló ja volt 1945/46-ban (ld. MSÉ 1943–1946, 257, 259). Az egy zsi dó is ko-
lá ra esô át la gos ta nu ló szám 1945 után (99) így is meg ha lad ta az 1937/38 évit (77). Más szó val a nép ir tás után 
már csak a leg na gyobb von zás kö rû hit köz sé gi is ko lá kat tar tot ták fenn, el sô sor ban a vá ro sok ban, így Bu da pest 
mel lett (11 nép- és ál ta lá nos is ko la), Deb re cen ben (2), Sze ge den, Pé csett, Mis kol con 1-1, a töb bi tíz szét szór va 
ki sebb hely sé gek ben. (MSÉ 1943–46, 256 és 258).

Világosság
2002/8–9

Karády Vik tor:

Sze ku la ri zá ció, 

szeg re gá ció, 

asszimi lá ció



Va l l á s ,  e l m é l e t

73

A FE LE KE ZE TI IS KO LÁK ÖN SZEG RE GÁ CI Ó JA ÉS A BU DA PES TI KI VÉ TEL

Ed dig fô képp or szá gos ada to kat tár gyal tunk, ho lott az is ko lai pi ac fel ügye le ti ha tó sá gok sze rin ti 
fel osz tá sa, s az en nek meg fe le lô sze ku la ri zá ci ós és szeg re gá ci ós le he tô sé gek ra di ká li san el tér tek 
Bu da pes ten és vi dé ken. Rö vi den szám ba kell te hát ven nünk a fô vá ros ki vé te les hely ze tét.

Mint már er re tör tént uta lás, a ko ráb ban túl nyo mó an ka to li kus pes ti is ko la há ló za tot 1868-ban, 
a nép is ko lai tör vény meg ho za ta la után rög tön ‘el kö zö sí tet ték’, s ez zel a nem so ká ra (1873) egye sült 
Bu da pest is ko lá i nak nagy ré sze köz sé gi igaz ga tás alá ke rült. Már 1870-ben a 45 it te ni nép is ko lá ból 
30 vá ro si ke ze lé sû volt.48 1892-ben 8 ál la mi és 111 vá ro si nép is ko la állt szem be 44 egyéb, köz tük 
15 ma gán és egye sü le ti iskolá val,49 te hát az is ko la há ló zat sze ku la ri zá ci ó ja négy ötöd részt a du a-
lis ta kor ele jén lé nye gé ben meg va ló sult. Ez a hely zet a ké sôb bi ek ben már nem is igen mó do sult, 
amen  nyi ben pél dá ul 1929/30-ban pon to san olyan ki sebb sé gi volt (alig 18%) a fe le ke ze ti is ko lák 
ará nya, mint negy ven év vel azelôt t50. Ez a vi lág há bo rúk kö zöt ti év ti ze dek ben le zaj lott (s fen tebb 
már szin tén érin tett) ka to li kus is ko lai rek lerikalizá ció, il let ve – zsi dó ol da lon – is ko lai dis  szi mi lá ció 
fej lô dé se ellenére51 a ké sôb bi ek ben sem ha lad ta meg az egy ötöd részt52. A bu da pes ti ele mi is ko lai 
pi ac te hát a mo der ni zá ció kez de té tôl a ré gi rend szer vé gé ig négy ötöd részt nem fe le ke ze ti, s több 
mint két har mad részt köz sé gi igaz ga tás alatt állt.

Ezek az ada tok per sze egy ben ar ra is utal nak, hogy vi dé ken a fe le ke ze ti szek tor nak vi szony lag 
sok kal erô sebb nek, a kö zü le ti (ne ve ze te sen a köz sé gi) is ko la há ló zat nak pe dig gyen gébb nek kel lett 
len nie az ed dig elem zett or szá gos át lag nál. A 3. táb lá zat azt mu tat ja be, hogy a kü lön bö zô val lá sú 
ele mis ták men  nyi re el té rô mér ték ben hasz nál ták a köz sé gi is ko lá kat Bu da pes ten.

El sô pil lan tás ra is kön  nyû meg gyô zôd ni ar ról, hogy a meg lé vô kü lönb sé gek cse ké lyek, egy igen-
csak szûk zó ná ra kor lá to zód nak, hi szen – ért he tô en, a köz sé gi há ló zat túl sú lyá ból ki fo lyó lag – min-
den fe le ke ze ti cso port gye re ke i nek túl nyo mó több sé ge (leg alább há rom ötö de) lát ha tó an min dig is 
köz sé gi is ko lá ba járt. Az is ko lai sze ku la ri zá ció és fe le ke ze ti el ve gyü lés te hát a fô vá ro si is ko lai pi ac 
do mi náns mo dell je ma radt a ré gi rend szer vé gé ig, kü lö nö sen, ha a val lá si sze lek ci ót szin tén nem 
gya kor ló egye sü le ti, tár su la ti és ma gán is ko lá kat is gon do lat ban szám ba ves  szük.

Há rom fé le mi nô sí tést meg kí ván azon ban ez az ál ta lá no san ér vé nyes meg ál la pí tás.
Szig ni fi  káns az el té rés – mint er rôl már volt szó –, a fi  úk és a lá nyok is ko la hasz ná la ta kö zött, de 

csak a ka to li ku sok nál, amen  nyi ben a ró mai egy ház hoz tar to zó fi  úk az ös  szes nél át la go san a leg-
gyak rab ban hasz nál ták a köz sé gi is ko lá kat, míg a lá nyok in kább a köz sé gi is ko lák ba vi szony lag 
leg rit káb ban be irat ko zó cso por tok kö zé so rol ha tók. Más fe le ke zet nél nin csen rend sze res kü lönb ség 
e szem pont ból fi  úk és lá nyok kö zött. Te kin tet tel azon ban az egész fô vá ro si ele mis ta né pes ség ben 
vé gig ér vé nye sü lô (1911/12-ben 60, 1929/30-ban már 65%) ró mai ka to li kus több sé gre53, ez a diszk-
re pan cia az összdiák ság ban is erô sen meg fi  gyel he tô.

Ha pro tes tán sok és ka to li ku sok kö zött nincs ál ta lá nos és fô képp je len tôs el té rés, a pro tes táns 
fi  úk majd nem min den mé rés sze rint – az evan gé li ku sok min dig – szig ni fi  kán san rit káb ban jár tak a 
köz sé gi is ko lák ba, mint ka to li kus tár sa ik. A kü lönb ség okát rész le te sebb vizs gá lat tal min den bi zon-

48 A kir. val lás és köz ok ta tá si mi nisz ter je len té se a kor mány nak az 1870-ik év re, 374.
49 MSÉ 1893, 306.
50 MSÉ 1930, 236.
51 A fe le ke ze ti szek tort Bu da pes ten túl nyo mó an a ka to li ku sok és a zsi dók kép vi sel ték, a kor szak vé gén pél dá ul, 
1940/41-ben, 20 il let ve 9 is ko lá val, szem ben a re for má tu sok és az evan gé li ku sok mind ös  sze 2-2 és a pra vosz lá-
vok 1 ele mi jé vel. MSÉ, 1942, 210.
52 1940/41-ben 20 %-kal (ld. MSÉ 1942, 210), 1945/46-ban már csak 17 száza lékal (ld. MSÉ 1943–1946, 256 és 
258).
53 MSÉ 1909-1912, 385 és uo. 1930, 478.
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 nyal a két faj ta is ko lai kö zön ség tár sa dal mi ré teg szer ke ze té ben kell ke res ni. Köz tu dott ugyan is, hogy 
a (ne megy szer tan díj kö te les) fe le ke ze ti és (a gyak ran költ sé ges) ma gán is ko lá kat pref er en ciálisan 
a kö zép osz tály és a pol gár ság gyer me kei lá to gat ták, míg a köz sé gi ek me rí tô há ló ja a nép tö me gek 
gyer me ke it is vá lo ga tás nél kül fel fog ta. 1945/46-ban a köz sé gi is ko lák ta nu ló i nak több sé ge (62%) 
mun kás vagy al tisz ti ka te gó ri ák tól szár ma zott, szem ben a fe le ke ze ti is ko lák kö zön sé gé nek mind-
ös  sze 16 száza léká val54. Már pe dig a cse kély fô vá ro si re for má tus és evan gé li kus, még in kább a 
szór vány uni tá ri us né pes ség osz tály pro fi l ja a he lyi ka to li ku so ké nál va la mi vel min dig ‘pol gá ribb’ 
volt (fô képp a köz hi va tal no ki ele mek vi szony lag gya ko ribb je len lé te folytán55), s ez a fen ti nem túl 
mar káns el té rés nek is köz vet len for rá sa le he tett.

A har ma dik sa já tos ság is mét a zsi dó kat kü lö ní ti el a fô vá ro si is ko lai pi a con. Itt ugyan is, a 
vá ra ko zás sal (és a ta nu ló kö zön ség töb bi ré szé vel) el len tét ben, a zsi dó ta nu lók már a du a lis ta 
kor ban is vi szony lag egy re gyak rab ban jár tak sa ját és más, nem köz sé gi is ko lá ba. Ez az ‘is ko lai 
dis  szi mi lá ció’ a vi lág há bo rúk kö zött ál lan dó su ló an ti sze mi ta köz han gu lat ban, majd a fa si zá ló dás-
sal ki ala ku ló krí zis hely zet ben ért he tô en itt is (akár csak or szá go san) fel erô sö dött. Ezt a fej lô dést 
azon ban mi nô sí te ni kell. Ha ugyan 1919 után fo ko za to san egy re ke ve sebb zsi dó ta nu ló lá to ga tott 
Bu da pes ten kö zü le ti is ko lát, azért még a soá után is, 1945/46-ban, a túl élôk há ro mö töd nyi több-
sé ge ilyen ben volt talál ható…

Ezek után, mint egy vizs gá la tunk le zá rá sa gya nánt, amely az is ko lán ke resz tül meg va ló su ló szeg-
re gá ci ós, ön szeg re gá ci ós és sze ku la ri zá ci ós je len sé gek ös  sze füg gé se i vel fog lal ko zik, ér de mes jel-
le mez ni a fe le ke ze ti ele mik nek tu laj do nít ha tó be is ko lá zá si po li ti ka és a fe lé jük irá nyu ló fe le ke ze ti 
ke res let kö zös ered mé nye it. Ezek az önrekrutá ció mér té ké ben fe je zôd nek ki leg egy sze rûb ben, ahogy 
a 4. táb lá zat mu tat ja. Az önrekrutá ció szint je egy ben az il le tô is ko la há ló zat más fe le ke ze ti ek elôt ti 
zárt sá gát vagy – ne ga tív homológiában – nyi tott sá gát is jel zi. Mi vel egyes fe le ke ze tek kö zött az 
is ko lai ‘át já rás’ ri tu á lis kö zel sé gük foly tán prob lé ma men tes volt, a táb lá zat zá ró jel ben meg ad ja az 
‘ön rekrutá ció’ szám ará nyai kö zött a ‘ro kon’ fe le ke ze tek ta nu ló i val együt te sen szá mí tott arány szá-
mot is. (Saj nos ez a jel zés rend szer csak a szá zad ele jé tôl fog va áll ren del ke zés re, mi vel ko rább ra 
ilyen ada to kat pub likus or szá gos for rá sok ban nem ta lál tam).

A 4. táb lá zat szá mai is majd nem egy sé ges be is ko lá zá si mo dellt mu tat nak, mely nek do mi náns 
ele me a ki zá ró la gos – leg több ször a ta nu ló kö zön ség ki lenc ti ze dét meg ha la dó – önrekrutá ció. Bi-
zo nyos ti pi kus fej lô dé si irá nyo kat, il let ve fe le ke zet sa já tos el té ré se ket azon ban ezek az igen csak 
szo ros és pár hu za mos ered mé nyek is ma guk ba rej te nek.

 Min de nek elôtt rend sze res – bár nem nagy ság ren di, csak né hány szá za lé kos – kü lönb ség van 
egy részt a ka to li kus és a pra vosz láv, más részt az ös  szes töb bi fe le ke ze ti is ko la ‘zárt sá ga’ kö zött. 
A gö rög rí tu sú fe le ke ze ti is ko lák, ame lyek a du a lis ta kor ban túl nyo mó an allogén nyel vû ek vol tak (s 
ez kü lö nö sen vo nat ko zik a pra vosz lá vok ra), gya kor la ti lag csak sa ját vagy ro kon fe le ke zet ta nu ló it 
ok tat ták. Min den bi zon  nyal allogén jel le gük foly tán nem is igen irá nyult fe lé jük más faj ta kereslet.56 

54 BSÉ 1944–46, 186.
55 1910-ben pél dul Bu da pes ten az ak tív fér fi  ak kö zött a ró mai ka to li ku sok nak mind ös  sze 9,5 szá za lé ka tar to zott a 
köz szol gá lat ok és sza bad fog lal ko zá sok tág ka te gó ri á já ba, míg a re for má tu sok 13,6 szá za lé ka, az evan gé li ku sok 
13 és az uni tá ri u sok 22,6 szá za lé ka. A szá mí tá sok adat bá zi sát ld. BSÉ 1913–1920, 45. 1935-re pon to sabb adat bá-
zis se gít sé gé vel le het fel mér ni a ma gán- és köz tiszt vi se lôi va la mint a sza bad fog lal ko zá sú ér tel mi sé gi ka te gó ri ák 
egé szét. Ezek ará nya a ró mai ka to li ku sok nál a leg ala cso nyabb 16 ,3 szá za lék kal, de a re for má tu sok nál 23,1, az 
evan gé li ku sok nál 27,2 és az uni tá ri u sok nál már 34,5 szá za lék volt. (A szá mí tá sok for rá sá ra ld. BSÉ 1941, 52.)
56 1910/11-ben az 1436 gö rög ke le ti is ko lá ból 1.217 ro má nul és 211 szer bül ok ta tott s csak 8 ma gya rul. A 1.754 
gö rög ka to li kus is ko lá ból vi szont már egy je len tôs ki sebb ség (702) ma gyar volt. A gö rög egy há zak nem ma gyar 
is ko lá i nak vi szont alig volt olyan ta nu ló ja, aki nek az ok ta tás nyel ve ne anya nyel ve lett vol na. Így pél dá ul a ro mán 
pra vosz láv is ko lák ta nu ló i nak csak 1,2 szá za lé ka volt nem ro mán, míg a szerb pra vosz láv is ko lák ban mind ös  sze 
0,7 szá za lék nem szerb anya nyel vû. A szá mí tás adat bá zis ára ld. MSÉ 1911, 348.  
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A ró mai ka to li kus is ko lák nál ilyen faj ta kul tu rá lis ‘ki zá rás’ nem igen áll ha tott fenn, hi szen ezek túl-
nyo mó an ma gyar és csak egé szen kis részt más, fô képp szlo vák és né met nyel vû ek vol tak, de ez 
utób bi a kat is – a szá zad ele jé tôl fog va – fo ko za to san elmag yarosí tot ták.57 A ka to li kus ‘ön rekrutá ció’ 
te hát egyér tel mûb ben fe le ke ze ti be zár kó zás ra utal, mint a gö rög rí tu sú is ko lák nál.

A más val lá sú ak iránt leg nyi tot tab bak nak egy ér tel mû en a pro tes táns fe le ke ze tek és – a du a lis ta 
kor ban – a zsi dó hit köz sé gek is ko lái bi zo nyul tak.

A pro tes tán sok kö zött is ki tû nik e te kin tet ben a ki csiny uni tá ri us há ló zat, amely pad ja i nak 
leg alább ne gyed ré szé ben min dig más val lá sú, sôt tíz-egy né hány szá za lé ká ban még csak nem is 
‘ro kon’ fe le ke ze tû ta nu lók nak biz to sí tott he lyet. Az uni tá ri u sok ‘nyi tott sá ga’ min den bi zon  nyal egy-
szer re ma gya ráz ha tó a ‘li be rá lis egy ház’ tény le ge sen ma gas ren dû befo gadókészségév el és egyes, 
az Er dély ben össz pon to su ló is ko lák von zás kör ében élô allogén cso por tok as  szi mi lá ci ós igé nye i vel, 
me lyek (nem ok nél kül) az uni tá ri us kap cso lat tal vél ték a leg ki sebb költ ség gel – és a leg gyen gébb 
el len ál lást ki vált va – meg va ló sí ta ni gyer me ke ik ma gyar akkul turá cióját. Ha son ló stra té gia a zsi dók 
és más allogének ré szé rôl a re for má tus is ko lák más val lá sú ak ál ta li ke re sett sé gét is meg nö vel het te. 
Az evan gé li kus is ko lák vi szont ép pen gya ko ri né met (szász) jel le gük bôl kö vet ke zô en, (mely nek ará-
nyai azon ban szin tén gyor san csök ken tek a szá zad for du ló után)58 vonz hat tak ‘né met szó ra’ éhes 
el té rô nyel vû és más val lá sú ta nu ló kat (szász kör nye zet ben pél dá ul zsi dó kat és ro má no kat), bár 
per sze eze ket sem tömege sen.59

Is mét más képp kell ér té kel ni a zsi dó is ko lák vi szony la gos nyi tott sá gát a du a lis ta kor ban, mely-
 lyel a to vább ra is szá mot te vô an ti sze mi ta diszk ri mi ná ci ó nak ki tett zsi dó ság in téz mé nyei – ha csak 
mar gi ná li san is – sok he lyütt pref er en ciális vá lasz tá sok tár gyai let tek. A 4. táb lá zat ból jól ki ol vas-
ha tó, hogy a szá zad ele jé tôl a du a lis ta rend szer vé gé ig a zsi dó is ko lák fo ko za to san egy re több nem 
zsi dót fo gad tak be. Ha a ‘zárt sá got’ a ro kon fe le ke ze tek ta nu ló it is be le ért ve szá mol juk, 1913/14-tôl 
1917/18-ig for má li san a más val lá sú ak fe lé (az uni tá ri u sok mö gött, de a re for má tu so kat meg elôz ve) 
8–9 szá za lék nyi ke resz tény kö zön ség gel a két leg nyi tot tabb is ko la há ló zat egyi két ké pez ték. A je len-
ség gyö ke re it va ló szí nû sít he tô en egy szer re kell ke res ni a zsi dó is ko lák jó mi nô sé gi kí ná la tá ban és 
ab ban, hogy a ke resz tény kö zön ség egyes ré te ge i ben a tisza es zlári rá ga lom per utá ni krí zis elül té vel 
las san csök ken tek a zsi dó el le nes fenn tar tá sok.

Egyes vá ro sok ban ez a zsi dó von zó erô még a kö zü le ti vagy más fe le ke ze ti is ko lák kö zön sé gé re 
is ha tott. Nagy ka ni zsán pél dá ul, ahol a 10 dip lo más ta ní tó val mû kö dô zsi dó is ko lá ban egy ok ta tó ra 
mind ös  sze 20 ta nu ló eset t, ami a ko ra be li vi szo nyok kö zött rend kí vül jó (az át lag nál mint egy há rom-
szor ked ve zôbb) ta ní tói el lá tott ság nak mi nô sült, 1911/12-ben 10 szá za lék, 1912/13-ban 14 szá za lék, 
1913/14-ben már 16 szá za lék volt a ke resz tény (majd nem ki zá ró lag ka to li kus) di á kok aránya.60 Ko ráb bi 
évek re is van nak ada tok ar ra néz ve, hogy egyes ma gas szin ten ok ta tó zsi dó is ko lák mi lyen von zó-
erôt gya ko rol tak a he lyi ke resz tény közön sé gre.61 A nagy részt neo lóg hit köz sé gek ál tal fenn tar tott 

57 1910/11-ben az 5.225 ró mai ka to li kus is ko lá ból már mind ös  sze 6,5 szá za lék volt nem ma gyar, kö zöt tük 4,7 
szá za lék szlo vák és 1,7 szá za lék né met. A szá mí tás adat bá zi sát ld. MSÉ 1911,348.
58 1910/11-ben az 1293 evan gé li kus is ko lá nak már csak 25 szá za lé ka volt né met és 12 szá za lé ka szlo vák. Még is, az evan-
gé li kus há ló zat ban ma radt fenn ed dig re a leg több né me tül ok ta tó in téz mény, hi szen ek ko ri ban a 321 né met evan gé li kus 
is ko la mel lett már csak 89 né met ka to li kus és 26 más (fô leg köz sé gi) né met is ko la mû kö dött. MSÉ 1911, 348.
59 1910/11-ben a né met nyel vû evan gé li kus is ko lák ta nu ló i nak 4,5 %-a nem né met anya nyel vû volt, míg pél dá ul a 
szlo vák evan gé li kus is ko lák ta nu lói kö zött csak 0,7 % volt más mint szlo vák nyel vû. MSÉ 1911, 348.
60 Ld. Karády 2000, 93–117, kü lö nö sen 96.
61 Mar cza li Hen rik ír ja ap já ról, az 1852-ben meg vá lasz tott mar ca li zsi dó rab bi ról, hogy ô a he lyi zsi dó is ko lá nak 
«né hány év alatt olyan hírt szer zett, hogy csak nem az egész me gyé bôl azok a ke resz té nyek, akik gyer me ke i ket 
jó ta ní tás ban és ne ve lés ben akar ták ré sze sí te ni, oda küld ték ôket. Mint hogy hé ber ol va sást és írást is ta ní tot-
tak, is ko la idô alatt pe dig ba jos volt a gye re ke ket el kül de ni, a ke resz té nyek ví gan együtt ta nul tak a zsi dók kal, és 
több ször elô for dult, hogy nem zsi dó nyer te a dí jat hé ber írá sért.» (Mar ca li 2000, 25.)
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s a szá zad elôn már ki zá ró lag ma gya rul ok ta tó nyil vá nos jo gú zsi dó ele mik – épp úgy, mint a töb bi 
zsi dó isko la62 – ve ze tôi nyil ván öröm mel vet ték a ke resz tény kö zön ség meg je le né sét in té ze te ik ben, 
hi szen ez lát vá nyo san iga zol ta vis  sza as  szi mi lá ci ós erô fe szí té se ik si ke rét, az im már nem csak egy-
ol da lú kö ze le dést, il let ve ‘el ve gyü lést’.

A tri a no ni or szág ban, az is ko lai pi ac tel jes át ren de zô dé se el le né re, a fe le ke ze ti is ko lák 
önrekrutá ciójá nak mér té ke alig vál to zott (4/B táb lá zat). A foly to nos ság a du a liz mus ko rá val 
tel jes mind a ró mai ka to li kus egy ház, mind a pro tes tán sok gya kor la tá ban, ha bár a re for má tus 
is ko lák 1-2 szá za lék kal ‘zár tab bak’ 1919 után, mint an nak elôt te. A vi lág há bo rúk kö zöt ti fej lô-
dés so rán min den est re mind há rom nagy ke resz tény is ko la há ló zat (a ka to li kus, a re for má tus 
és az evan gé li kus) las san és igen mér sé kel ten ugyan, de va la mi vel több más val lá sút kezd 
be fo gad ni, mint az elôtt. Ez, pa ra dox mó don, el lent mond az ‘újrak lerikalizálódás’ té zi sé nek. A 
‘nyi tás’ az evan gé li ku sok nál 1945/46-ra lát vá nyos sá vá lik. A szór ván  nyá zsu go ro dott uniá tus 
(gö rög ka to li kus) há ló zat ra is vo nat ko zik ez a ten den cia, de csak ak kor, ha a ‘ro kon’ ró mai 
ka to li ku sok je len lét ét is ko lá ik ban nem ves  szük szám ba. Ér de kes mó don a zsi dó is ko lák nyi-
tott sá ga lát ha tó an túl éli az el len for ra da lom hó nap ja i ban kul mi ná ló dó an ti sze mi ta krí zist, de az 
1920-as évek kö ze pé tôl kezd ve ke resz tény kö zön sé gük még is gyor san ki vo nul, an  nyi ra, hogy a 
zsi dó tör vé nyek és az in ten zív fa si zá ló dás éve i ben – ért he tô en – gya kor la ti lag már nem jár nak 
ke resz té nyek zsi dó ele mi be.

Ta nul má nyunk há rom faj ta na gyobb ös  sze füg gést mu ta tott ki az ele mi is ko lai pi a con.
El sô sor ban egy ér tel mû en tisz tá zó dott az, hogy az is ko lai sze ku la ri zá ció már a nem zet ál la mi 

mo der ni zá ció ele jén, mint egy a ki egye zés pil la na tá ban el kez dô dött és a ré gi rend sze ren ke resz tül 
na gyobb meg sza kí tá sok nél kül foly ta tó dott. Má sod sor ban ez a fej lô dés ugyan meg osz tot ta és 
egy re na gyobb mér ték ben a kö zü le ti szek tor fe lé te rel te a kü lön bö zô val lá sú ta nu ló kat (Bu da pes-
ten már a du a lis ta kor ban is több sé gü ket), ez zel azon ban nem vál to zott lé nye ge sen a fenn ma ra dó 
fe le ke ze ti is ko la há lók mesz  sze me nô en ön szeg re gá ci ós jel le ge. Vé gül ér de mes nem el fe lej te ni, 
hogy a fe le ke ze ti is ko lák sem vol tak her me ti ku san zár tak a más val lá sú ak elôt t. A szeg re gá ció és 
ön szeg re gá ció pán cél ja it, ha ezek fenn is ma rad tak a fe le ke ze ti ele mik ben, egyes tör té nel mi kon-
junk tú rák ban min den irány ban (még a zsi dó is ko lák vo nat ko zá sá ban is) át le he tett tör ni, de csak 
ke ve sek nek, te hát anél kül, hogy kér dé ses sé vált vol na az egy há zi is ko lák ‘maguk nakvalóságá nak’, 
ki fe lé va ló zárt sá gá nak írat lan, de a ré gi rend szer leg vé gé ig (az 1948-as tel jes ál la mo sí tá sig) szi go-
rú an be tar tott sza bá lya.

Az is ko lai pi ac szo ci a liz mus elôt ti fej lô dé sét te hát egy szer re jel le mez te a fo ko za tos (és Bu da pes-
ten ko rán do mi náns sá vá ló) sze ku la ri zá ció, emel lett a fe le ke ze ti há ló zat zárt sá gá nak s az eh hez 
kap cso ló dó nagy fo kú szeg re gá ci ó nak a fenn ma ra dá sa.

62 Ép pen Nagy ka ni zsán mû kö dött a szá zad vé gé tôl egy érett sé git nyúj tó zsi dó fel sô ke res ke del mi is ko la. Eb ben 
a di ák ság 58 szá za lék nyi több sé ge még az 1920-as évek ben is ke resz tény volt. Karády 2001 b, 97–98. 1910-ben 
a zsi dó pol gá rik ta nu ló i nak szin tén 9 szá za lé ka ke resz tény volt. MSÉ 1911, 364.
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1. Táblázat: Az elemi iskolák száma fenntartók szerint  

a mindenkori magyar országterületen  (1865–1946, válogatott években)

 1865/663  1869/7064  1891/9265  1910/1166  1925/2667 1937/868  1942/4369  1946/7 70

Állami  – –  824  2.906  974  1.287  4.855  1.781 

Községi  –  479 (428)  1.932  1.33971  63272  82773  857  809

Római katolikus  5.184  5.217 (4.971)  5.508  5.225  2.486  2.856  3.451  2.752 

Görög katolikus  1.295  2.058 (1.238)  2.169  1.757 74  13175  13976  18677  128

Görög keleti  824  1.604 (971)  1.815  1.436  45  28  19  15

Református  1.987  2.450 (1.952)  2.381  1.83478  1.044  1.08479  1.617  1.007

Evangélikus  1.148  1.397 (1.117)  1.441  1.293  404  395  466  333

Unitárius ?  (103)  50  34  380  1  24  1

Magán, egyesületi  –  –  19  290  82  142  15681  14882 

Zsidó  410  490 (467)  574  416  151  145  175  26

Összesen  10.848 11.144 (2.654)  16.901  16.530  6.438  6.899  11.806  7.016

63 A kir. val lás és köz ok ta tá si mi nisz ter je len té se a kor mány nak az 1870-ik év re, XXI. Er dély nél kü li adat, bár a 
for rás ezt – fél re ért he tô en – nem jel zi. 
64 Uo. 374–375. Zá ró jel ben az Er dé lyen kí vü li Ma gyar or szág szá mai, az 1865/66- tal va ló ös  sze ha son lít ha tó ság 
vé gett.
65 MSÉ 1893, 808–809.
66 MSÉ 1911, 348.
67 MSÉ 1926, 221.
68 MSÉ 1938, 276.
69 MSÉ 1943–46, 256.
70 MSÉ 1943–1946, 256 és 258. Nép is ko lák és ál ta lá nos is ko lák együt t. 
71 6 vár me gyei is ko lá val együt t.
72 3 vár me gyei is ko lá val együt t.
73 1 vár me gyei is ko lá val együt t.
74 3 ör mény ka to li kus is ko lá val együt t.
75 9 egye sült ró mai és gö rög ka to li kus is ko lá val együtt
76 8 egye sült ró mai és gö rög ka to li kus is ko lá val együt t.
77 10 egye sült ró mai és gö rög ka to li kus is ko lá val együt t.
78 7 egye sült pro tes táns is ko lá val együt t.
79 5 egye sült pro tes táns is ko lá val együt t.
80 1 bap tis ta is ko lá val együt t.
81 5 ún. ‘hit val lá sos’ is ko lá val együt t.
82 50 ún. ‘hit val lá sos’ is ko lá val együt t.

Világosság
2002/8–9

Karády Vik tor:

Sze ku la ri zá ció, 

szeg re gá ció, 

asszimi lá ció



Va l l á s ,  e l m é l e t

78

2. táblázat: Az elemi iskolások Magyarországon az iskolák fenntartói 

és vallás szerint (1867/68 és 1946/47 között, válogatott években)83

2/A – Katolikusok

Közületi84 Saját felekezeti Rokon felekezeti85 Más felekezeti egyéb86 összesen Nyers szám

1867/68 – 99,2 0,4 0,4 – 100,0 549.150

1903/4 30,1 66,8 0,4 1,5 1,2 100,0 949.134

1910/11 34,3 62,6 0,4 1,5 1,2 100,0 1.051.098 

1913/14 37,2 60,0 0,3 1,3 1,2 100,0 1.067.718 

1917/18 37,8 59,2 0,3 1,5 1,2 100,0 978.236

1920/21 36,6 59,7 0,2 1,6 1,9 100,0 573.140

1929/30 37,0 57,0 0,5 3,4 2,1 100,0 613.386

1937/38 39,5 56,7 0,4 1,5 1,8 100,0 652.397

1941/42 48,2 48,7 0,3 1,3 1,5 100,0 929.052

1946/47 40,5 55,0 0,5 2,2 1,7 100,0 707.991

2/B – Görög katolikusok

1867/68 – 93,0 6,5 0,5 – 100,0 70.285

1903/4 16,6 75,4 5,9 1,5 0,6 100,0 160.462

1910/11 25,7 66,1 5,9 1,9 0,4 100,0 168.462

1913/14 30,0 62,3 5,6 1,7 0,4 100,0 174.218

1917/18 34,7 56,0 6,7 2,3 0,3 100,0 129.166

1920/21 21,7 56,8 13,9 6,4 1,3 100,0 16.869

1929/30 27,6 45,6 18,7 5,6 2,4 100,0 23.993

1937/38 30,6 45,3 16,8 4,9 2,3 100,0 28.097

1941/42 90,4 5,4 2,7 1,2 0,2 100,0 256.461 

1946/47 37,5 35,9 18,0 7,0 1,6 100,0 33.191

83 For rás: MSÉ, ki vé ve az 1867/68 év re. Ez utób bi ra lásd Barsi 1868, 296-297. Az 1918 utá ni ada tok a tri a no ni 
te rü let re, az 1941/42-es ada tok az át me ne ti leg meg növekedett or szág ra vo nat koz nak.
84 Ál la mi, vár me gyei és köz sé gi is ko lák.
85 Ró mai ka to li ku sok nál a gö rög ka to li ku so kat, a gö rög ka to li ku sok nál a ró mai ka to li ku so kat és a gö rög ke le ti e ket 
(pra vosz lá vo kat), a gö rög ke le ti ek nél a gö rög ka to li ku so kat, a pro tes tán sok nál a töb bi pro tes tán so kat vet tem 
‘ro kon’ fe le ke zet tag ja i nak.
86 Ma gán, tár su la ti, egy le ti, ér de kelt sé gi is ko lák.
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2/C – Reformátusok

Közületi84 Saját felekezeti Rokon felekezeti85 Más felekezeti egyéb86 összesen Nyers szám

1867/68 – 99,0 0,3 0,7 – 100,0 139.069

1903/4 25,6 70,6 0,7 2,4 0,7 100,0 255.272

1910/11 31,2 65,0 0,7 2,3 0,8 100,0 273.461

1913/14 33,7 62,4 0,8 2,3 0,8 100,0 2.75.183

1917/18 33,7 62,3 0,8 2,6 0,6 100,0 258.246

1920/21 23,1 72,8 0,8 2,5 0,9 100,0 168.126

1929/30 27,6 68,0 0,7 2,6 1,1 100,0 185.113

1937/38 31,1 64,7 0,7 2,5 1,0 100,0 201.067

1941/42 41,0 55,5 0,7 2,0 0,7 100,0 314.044

1946/47 35,2 57,8 2,0 4,2 0,9 100,0 227.218

2/D – Evangélikusok

1867/68 – 97,7 0,8 1,5 – 100,0 89.945

1903/4 16,5 79,3 1,0 2,2 1,0 100,0 151.689

1910/11 21,6 74,2 1,1 2,1 1,0 100,0 157.907

1913/14 23,8 72,4 1,1 1,9 0,8 100,0 157.155

1917/18 23,5 72,8 1,0 2,1 0,6 100,0 146.660

1920/21 25,6 68,9 1,8 2,4 1,2 100,0 56.981

1929/30 29,9 63,1 2,7 2,8 1,5 100,0 53.567

1937/38 31,7 60,7 3,2 3,1 1,3 100,0 54.137

1941/42 42,2 51,0 2,7 2,7 1,3 100,0 72.810

1946/47 37,6 48,1 8,2 4,9 1,2 100,0 52.679

2/F – Görögkeletiek

1867/68 – 98,2 0,5 1,3 -– 100,0 40,322

1903/4 25,1 72,7 0,5 1,5 0,2 100,0 189.669

1910/11 32,6 65,1 0,4 1,6 0,3 100,0 188.897

1913/14 35,6 62,2 0,3 1,6 0,3 100,0 192.105

1917/18 36,9 60,0 0,4 2,3 0,3 100,0 128.895

1920/21 34,2 49,8 0,02 15,4 0,4 100,0 2.924

1929/30 44,3 41,2 0,01 13,9 0,5 100,0 3.136

1937/38 60,9 26,3 0,04 12,0 0,7 100,0 2.667

1941/42 98,2 0,8 0,03 0,9 0,01 100,0 78.034

1946/47 69,8 12,9 3,7 13,0 0,6 100,0 2.664
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2/G – Unitáriusok

Közületi84 Saját felekezeti Rokon felekezeti85 Más felekezeti egyéb86 összesen Nyers szám

1867/6887 – – – – – – – 

1903/4 72,1 22,4 2,5 2,6 0,4 100,0 7.113

1910/11 77,8 17,8 1,8 1,9 0,7 100,0 7.552

1913/14 80,1 14,7 1,9 2,2 1,1 100,0 7.583

1917/18 80 ,0 15,9 1,9 1,9 0,3 100,0 6.819

1920/21   67,7 13,2 12,7 2,4 4,0 100,0 424

1929/30 73,1 7,3 10,7 5,7 3,1 100,0 420

1937/38 70,1 4,8 17,4 5,4 2,3 100,0 351

1941/42 69,2 24,6 4,7 1,4 0,2 100,0 6.394

1946/47 61,7 2,1 21,0 12,0 3,2 100,0 467

2/I – Zsidók

1867/68 – 91,8 8,2 – 100,0 28.166

1903/4 47,7 36,7 13,0 2,6 100,0 86.307

1910/11 52,3 33,3 12,2 2,2 100,0 94.131

1913/14 54,6 32,1 11,5 1,8 100,0 96.013

1917/18 53,0 32,7 12,5 1,8 100,0 89.426

1920/21 41,4 43,6 12,4 2,6 100,0 37.753

1929/30 37,2 47,7 12,5 2,6 100,0 27.700

1937/38 34,5 49,0 14,7 1,8 100,0 22.859

1941/42 60,0 31,6 7,5 0,8 100,0 58.625

1946/47 41,5 45,5 7,6 5,5 100,0 5.687

2/J – Baptisták88

1913/14 66,2 – 21,8 11,7 0,3 100,0 1.076

1917/18 68,2 – 19,5 11,9 0,5 100,0 1.033

1920/21 50,9 – 37,3 11,2 0,4 100,0 676

1929/30 46,2 – 31,7 21,2 0,9 100,0 907

1937/38 51,7 – 32,3 15,3 0,7 100,0 1.436

1941/42 75,0 – 18,8 5,6 0,6 100,0 4.143

1946/47 53,1 – 29,7 15,5 1,6 100,0 2.108

87 Nincs adat.
88 A fe le ke zet gyen ge szám ere je foly tán (mind ös  sze 777 is ko lás sal 1910/11-ben) a ko ráb bi évek ada tai nin cse nek 
szám bavéve.
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3. Táblázat: A községi iskolákba járó elemisták százaléka 

Budapesten felekezetek szerint (1890/91–1945/46, válogatott évek)

3/A – Fiúk és lányok együtt89

1890/1 1894/5 1943/4

Rómaikatolikus 88,2 90,4 89,5

Evangélikus 69,4 78,7 82,3

Református 89,8 92,3 93,0

Unitá–rius90 – – 93,6

Izraelita 80,6 82,6 58,7

Összesen91 85,4 87,8 86,6

Nyersszám92 32.212 38.890 49.840

3/B – Fiúk

1902/3 1911/2 1925/6 1932/3 1936/7 1940/1 1945/6

Rómaikatolikus 97,3 97,8 95,8 95,5 95,3 94,3 92,4

Evangélikus 82,8 86,9 84,3 86,2 87,1 84,9 80,7

Református 93,6 96,3 94,2 92,9 94,3 94,3 91,9

Unitárius 94,0 90,3 89,8 88,5 96,2 100,0 94,7

Zsidó 93,1 84,6 68,2 68,8 69,6 63,7 59,4

Más93 85,7 90,3 92,6 95,8 88,9 85,0 94,0

Együtt 93,6 93,7 90,4 90,6 88,9 90,6 89,5

Nyersszám 29.178 31.271 24.160 22.227 26.322 26.037 19.260

3/C – Lányok

1902/3 1911/2 1925/6 1932/3 1936/7 1940/1 1945/6

Rómaikatolikus 83,5 87,6 86,6 88,8 89,3 88,7 80,5

Evangélikus 79,6 86,8 83,8 86,3 88,0 85,3 82,1

Református 89,9 93,6 86,5 93,2 94,5 93,1 87,9

Unitárius 94,0 98,3 91,8 89,6 89,7 91,3 92,5

Zsidó 89,6 85,8 74,1 68,5 71,5 63,6 61,3

Más94 71,4 85,4 83,5 92,9 91,0 88,9 86,0

Együtt 85,3 87,6 85,2 85,0 87,6 86,6 89,5

Nyersszám 31.167 30.230 23.413 27.227 25.416 25.085 18.850

89 Ezek re az évek re csak együt tes ada tok van nak a fi ú- és lány ta nu lók ra néz ve.
90 Nincs adat 1890/91-re és 1894/95-re.
91 A for rás ban nem rész le te zett gö rög ka to li ku sok (uniá tu sok), pra vosz lá vok (gö rög ke le ti ek) és egyéb, Bu da pes-
ten rit kán kép vi selt ki sebb val lás cso por tok be szá mí tá sá val.
92 Az ös  szes fô vá ro si ele mis ta, a for rás ban nem rész le te zett gö rög ka to li ku sok (uniá tu sok), pra vosz lá vok (gö rög-
ke le ti ek) és egyéb, Bu da pes ten rit kán kép vi selt ki sebb val lás cso por tok be szá mí tá sá val.
93 Gö rög ka to li ku sok (uniá tu sok), pra vosz lá vok (gö rög ke le ti ek) és más Bu da pes ten rit kán kép vi selt ki sebb val-
lá si cso por tok.
94 Gö rög ka to li ku sok (uniá tu sok), pra vosz lá vok (gö rög ke le ti ek) és más, Bu da pes ten rit kán kép vi selt ki sebb val-
lás cso por tok. Össz lét szá muk 1911/12-ben a ko ra be li 61.962 ele mis ta kö zött mind ös  sze 461, alig 0,7 % volt. (Ld. 
BSÉ 1909–1912, 385.)

Világosság
2002/8–9

Karády Vik tor:

Sze ku la ri zá ció, 

szeg re gá ció, 

asszimi lá ció



Va l l á s ,  e l m é l e t

82

4. táblázat: A saját és a rokon felekezetû tanulók számaránya 

a felekezeti iskolákban (1903/04-1946/47, válogatott évek)95

4/A – 1919 elôtti terület

1903/4 1907/8 1910/11 1913/14 1915/16 1917/18

Rómaikatolikus 96,6 (97,8) 96,8 (97,9) 96,7 (97,9) 96,6 (97,8) 96,6 (97,7) 96,4 (97,6)

Görögkatolikus 94,7 (98,6) 94,8 (98,4) 94,3 (98,0) 94,6 (97,9) 94,0 (97,8) 93,2 (96,5)

Görögkeleti 98,2 (99,5) 98,1 (99,3) 98,1 (99,4) 97,9 (99,4) 98,1 (99,4) 97,9 (99,2)

Evangélikus 93,4 (94,6) 93,2 (94,4) 93,0 (94,2) 93,0 (94,3) 93,0 (94,5) 92,3 (93,8)

Református 92,9 (93,6) 92,2 (93,0) 91,6 (92,5) 91,6 (92,6) 91,3 (92,1) 90,1 (91,8)

Unitárius 75,5 (90,1) 77,5 (87,3) 73,9 (86,6) 70,8 (83,9) 72,3 (86,8) 75,3 (89,0)

Zsidó 94,5 93,7 93,1 92,6 91,7 91,0

4/B – Trianoni terület96

1918/1919 1919/1920 1920/1921 1921/1922 1922/1923 1923/1924

Rómaikatolikus 97,6 (98,3 97,6 (98,2) 97,4 (98,0) 97,4 (98,0) 97,4 (98,1) 97,1 (98,0)

Görögkatolikus 86,1 (95,6 86,3 (98,2) 85,9 (95,6) 84,9 (95,6) 85,1 (96,1) 81,1 (96,5)

Evangélikus 92,4 (94,4 91,9 (94,0) 90,7 (93,3) 90,0 (93,3) 90,2 (92,9) 89,7 (92,7)

Református 92,8 (93,6 92,9 (93,6) 92,1 (92,9) 91,8 (92,7) 91,5 (92,4) 91,0 (92,0)

Zsidó 92,7 93,5 93,3 92,8 92,6 93,4

Unitárius – – – – – –

1929/1930 1934/1935 1937/1938 1940/194197 1941/194298 1946/194799

Rómaikatolikus 96,9 (98,0) 96,9 (98,0) 96,8 (98,0) 96,3 (97,8) 96,4 (97,8) 94,8 (96,3)

Görögkatolikus 79,2 (96,3) 79,5 (96,0) 80,3 (95,9) 80,0 (96,4) 79,8 (96,4) 74,1 (96,3)

Evangélikus 90,4 (93,5) 90,6 (93,9) 90,3 (93,9) 90,0 (94,0) 89,5 (93,9) 79,9 (87,1)

Református 91,0 (92,2) 91,5 (92,7) 91,2 (92,6) 91,1 (92,5) 91,0 (92,5) 91,5 (93,1)

Zsidó 96,3 98,0 97,8 99,6 99,7 99,8

Unitárius – – – 76,8 (92,1) 77,8 (92,0) –

95 Az el sô szám a sa ját fe le ke zet ta nu ló i ra, a má so dik – zá ró jel be tett  – szám a sa ját és ro kon fe le ke ze tek ta nu ló i ra 
együtt vo nat ko zik. A ‘ro kon’ fe le ke ze tek meg ha tá ro zá sát ld. fen tebb a 85. jegy zet ben.
96 Az uni tá ri u sok és a gö rög ke le ti ek (pra vosz lá vok) nél kül, te kint ve, hogy ezek csak ele nyé szô szá mú is ko lát tar tot tak 
fenn a tri a no ni te rü le ten. 1929/30-ban csak egy uni tá ri us és 40 (fô képp szer b) pra vosz láv is ko la mû kö dött (de az 
elôb bi ek ta nu ló i nak össz lét szá ma mind ös  sze 70, az utób bi a ké is csak 1389 volt). Ugyan ak kor (for dí tott gya ko ri sá gi 
sor rend ben) az is ko la szám a gö rög ka to li kus nál már 129, a zsi dók nál 157, az evan gé li ku sok nál 400, a re for má tu sok nál 
1.094 és a ka to li ku sok nál 2.812 volt. Ld. MSÉ 1930, 241–242. Pa ra dox mó don a gö rög ke le ti is ko lák ta nu ló szá ma az 
idô vel egy re csök kent – 1937/38-ban 745-re (ld. MSÉ 1938, 280), kü lö nö sen az 1939 után meg na gyob bo dott te rü le-
ten: 1941/42-re a pra vosz láv is ko lák már csak 674 ta nu lót ok tat tak. Észak-Er dély vis  sza csa to lá sá val ért he tô en az 
uni tá ri us is ko lák ta nu ló szá ma is meg emel ke dett, 1941/42-re 2.018-ra. (Ld. MSÉ 1942, 213.) 
97 A bé csi dön té sek kel meg na gyob bo dott te rü let.
98 U. a.
99 Az ál ta lá nos is ko lá sok és a min den na pi nép is ko lák ta nu lói együt t.
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