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osztályszinten, az 1848-49-es szabadságharc és a 1956-os forradalom emlékét pedig iskolai szinten
ünneplik.

A gimnázium ötlete már 1991-ben felvetıdött, és már novemberben eljuttatták az iskolakoncepciót,
tanterveket a Mővelıdési Minisztériumba. 1992 januárjában az ön-kormányzathoz nyújtották be a
„személyi, tárgyi és financiális feltételek meglétét igazoló anyagokat és a szakhatósági
engedélyeket”.153(153) A tanterveket a Németh László Gimnázium igazgatója térítésmentesen
rendelkezésre bocsátotta, ezeket apróbb változtatásokkal igazította az iskolához a vezetıség: a
háztartási ismereteket elhagyták, a latin nyelv összóraszámát csökkentették, és már elsıben elkezdték a
földrajzoktatást, ugyanakkor idegen nyelvekbıl saját tantervet készítettek. Az 1992/93-as tanévvel
megindult a nyolcosztályos gimnázium, a következı lépés az 1994/95-ös tanévben induló négyosztályos
gimnázium volt.

A hitélet felélesztése érdekében kötelezıvé tették a hitoktatást, és – bár csupán egy évig – etikai oktatás
is folyt. Mint már fentebb említésre is került, az egyházi ünnepeket újra iskolai szinten ünneplik,
továbbá az iskolaév fontos dátuma Szt. Orsolya és Szt. Angéla napja is. 1995-ben az államosítás óta
elıször újra fogadalomtételre került sor. A 14 év fölötti gimnazisták számára lelki napokat,
lelkigyakorlatot szerveznek, a tanárok számára külön lelkigyakorlatot tartanak.154(154)

Az általános iskola, a négy- és a nyolcosztályos gimnázium a mai napig mőködik a soproni óváros
szívében. A tantestület tagjai a katolikus szellemiség szerint tanítanak, azonban az Orsolya rendet nem
képviseli egyetlen tanító nıvér sem. 
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1. Eszmei és történelmi elızmények 

Az iskolák államosításának kérdése érdemlegesen a 19. század folyamán merült fel, ugyanis annak
anyagi, társadalmi és politikai feltételeit a modern (kapitalista) fejlıdés teremtette meg. Annak ellenére,
hogy az egyház és állam szétválasztása, az iskolák állami kezelésbe vétele (szekularizálása) elsısorban
a polgári társadalomra várt volna, végig vitelére tulajdonképpen sehol sem került sor. Mindez nem
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jelenti azt, hogy a polgári átalakulás idején nem találkozunk becsületes, progresszív törekvésekkel,
említésre érdemes kezdeményezésekkel, eredményekkel. (Utalhatunk itt Eötvös József
törvényjavaslatára, az elsı magyar tanügyi kongresszus törekvéseire, Tavasi Lajos javaslatára az
1848-ik, forradalmas évben.155(155)) A dualizmus korában nekilendülı gazdasági-társadalmi fejlıdés –
igaz, felemás módon és szinten – ismét elıtérbe helyezte a polgári átalakulás nélkülözhetetlen
alapfeltételeit, köztük a felekezeten kívüli oktatás kérdését is. Dolgozatunkban egy szőkebb körre
szeretnénk szorítkozni: a tanítóképzés és fenntartó intézményének kérdésére.

Az iskolák államosításának talán legjelentısebb, leghatásosabb polgári elmélete Imre Sándor
(1877–1945) mővelıdéspolitikus, egyetemi tanár nevéhez főzıdik. İ a polgári értelemben vett nemzeti
egység, minden társadalmi jelenség mércéjének megteremtésén fáradozott. „A nevelés egysége azért
szükséges – írta 1912-ben –, hogy az egyesekben fejlıdı társadalmi tudatosságnak azonos lehessen a
tartalma”.156(156) Az egységes nevelıi gondolkodásnak, így az egységes nemzetnevelésnek három
akadályát látta: a nemzetiségi aspirációkat, a szocialisták osztályszemléletét és a felekezeti
különbségeket. Ami az utóbbi tényezıt illeti: „Mindegyik felekezet ragaszkodik saját iskoláihoz és
igyekszik az államiakban is … a maga egyházi érdekeit érvényre juttatni”.157(157) A megoldás egyik
eszköze az lenne, ha az állam képezné a tanítókat, akik azután a felekezeti iskolákban az egységes
nemzeti szellemet árasztanák szét. „Azt óhajtjuk tehát – írta 1917-ben – hogy az elemi iskolai tanítás
szellemének a biztosítása céljából nemcsak a tanítóképzésre, hanem a tanítóképzıintézeti tanárok
képzésére is terjedjen ki az állam gondoskodó figyelme”.158(158) 

41Az iskolák államosításának követelése a sarjadzó magyar munkásmozgalom programjában is
szerepelt. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt alakuló kongresszusa (1890) a népoktatás állami
kezelés alá vételét, felekezet nélküli népiskolák létesítésének kérdését vetette fel. A párt kiemelkedı
egyénisége, Kunfi Zsigmond (1879–1929) azt igyekezett igazolni, hogy „…az állami népoktatás jobb
népoktatást, a felekezeti népoktatás rosszabb népoktatást jelent”. Kimutatása szerint korának 61
egyházi tanítóképzıjében egy növendék képzésének évi költsége 193 koronát, a 27 állami intézetben
ugyanakkor 513 koronát tett ki. Nem esett ugyanakkor abba a hibába, hogy az általa (és párttársai
által) óhajtott változásokat kizárólag iskolai reformoktól, pedagógiai újításoktól várja. „Igazi
népmőveltség, becsületes közoktatás csak demokratikus és szociálisan fejlett államokban lehet
valósággá” – írta 1908-ban. A tanítóképzés jövıjérıl formált elképzelését egyik lényegre törı

mondatával foglalhatjuk össze: „Tiszta elegendı vízzel kell elıbb megtölteni a középponti
vízgyőjtımedencét, csak akkor várhatjuk, hogy elégséges és tiszta víz jı majd a csapokból”.

1918 októberében, a polgári demokratikus forradalom követelései között kitüntetett helyre került az
iskolák államosításának kérdése. A szekularizációt követelık táborában voltak, akik valamennyi
felekezeti intézet átvételét követelték, mások csak a tanítóképzés államosításáig jutottak el. Néhány
idézet a kor sajtójából: „Hassa át az átalakulásnak ez a felforgató szelleme elsısorban a tanítóképzıket,
hogy rövidesen már az új szellemben nevelt tanítók ezrei áradjanak szét az iskolákban.” Vagy: „Mi a
tanítóképzést az ország egyik legfontosabb ügyének valljuk… Omoljanak le végre a felekezeti és
nemzetiségi válaszfalak!” 

1919. március 5-én a református Országos Lelkészszövetség küldöttségének adott nyilatkozatában az
immár miniszter Kunfi Zsigmond kijelentette, hogy legsürgısebbnek „…a tanító- és tanítónıképzı
intézetek államosítását ítéli”. „Az elemi iskolákat, a tanítóképzést kivesszük az egyház kezébıl és az
összes iskolákat államosítjuk” – nyilatkozta Kaposvárott március 18-án. A „Törvényjavaslat a
kisdedóvóképzés, valamint az elemi és polgári iskolai tanítóképzés állami ellátásáról” 1919
februárjában készült el a minisztériumban. A „tanítóképzés állami feladat” – rögzítették le a tervezet
elsı paragrafusában. A volt felekezeti személyzet tagjai, amennyiben hajlandók állami intézményben
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dolgozni, minden további nélkül átvehetık.

Az elsı magyar proletárdiktatúra 1919. március 29-én minden nem állami nevelési és oktatási intézetet
saját kezelésbe vett át (XXIV. számú rendelet). 1919 augusztusában az ellenforradalom – éppen Imre
Sándor néhány napos minisztersége idején – az 42elsık között semmisítette meg az ilyen vonatkozású
intézkedéseket. Döntését könnyebbé tette az a felismerés, hogy a Tanácsköztársaság rendeleteinek
„pártos bélyege” erısen csökkentette azok pedagógiai értékét. Szerinte a megoldás: „Külön kellene
választani a nevelésügyi minisztériumot a politikai pártoktól, s biztosítani a teljes pártatlanságot”. Már
korábban hangoztatta, hogy az iskolák államosításán kívül sok minden egyéb változásnak is történnie
kellene, hogy „… ez az egy változás a tıle várt nagy haszon helyett nagy károk forrása ne legyen”. 

A két világháború között alapvetıen alakultak át a magyarországi viszonyok. Túl vagyunk az elsı
proletárállam (korabeli, de nem odaillı szóhasználattal: „bolsevizálás”) 131 napján; még túlságosan
bénító a Trianon okozta fájdalom. Új nemzeti egységre lett légyen szükség, amelynek központi
problémája a visszarendezıdésre irányuló felkészülés. Ilyen körülmények között az iskolák
államosításának ügye is lekerült a napirendrıl. A harmadik egyetemes tanügyi kongresszuson,
1928-ban a „bolsevizálással” szembeni védekezést a tanítóképzésben is szükséges teendınek tartották.
Ennek módszerei: „… a valláserkölcsi nevelés megítélése”, a szociális hajlam s a társadalmi
felelısségérzés és szolidaritás fejlesztése, a nemzeti érzés erısítése. Ami az elsı aspektust illeti, az
kizárja a felekezeti iskolák (benne a tanítóképzık) államosítását; a harmadikhoz viszont idéznénk az
egyik részvevı, Molnár Oszkár (1881–1954) tanítóképzı intézeti tanár szavait: „A magyar tanítói
mőveltségnek a nemzeti mővelıdési anyagból kell sarjadnia, ezért a magyar tanítóképzıi intézménynek
olyan alsó tagozatra van szüksége, melyet egyedül a nacionalizmus táplál.”
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2. A „szellemi földosztás” törvényi rendezése 

A háború után elsırendő feladat lett volna az iskolák hovatartozása terén mutatkozó problémák
megoldása – állította némi túlzással 1947 májusában Ortutay Gyula (1910–1978) vallás- és
közoktatásügyi miniszter. 1945-ben azonban „minden erıt halaszthatatlanul lekötı” politikai
teendıként jelentkezett a köztársaság megteremtése, a radikális földreform. Tárgyunkban a
kezdıhangot Rákosi Mátyás (1892–1971) adta meg 1948 januárjában (addigra jutottak el oda, hogy
„… a közoktatást megtisztítsuk az oda behúzódó reakciós elemektıl”), azt követte 1948 februárjában
Ortutay felszólalása az országgyőlés költségvetési vitájában. Az egyesült munkáspárt (Magyar
Dolgozók Pártja) a köznevelés, a mővelıdés és közerkölcs terén követelte „…az egyházi iskolák
államosítását: az egyház hitoktatási jogának és a papnevelı iskolák egyházi jellegének csorbítása
nélkül”.174(159)

43A két munkáspárt mellett a kormánykoalíció más tekintélyes szervezete, a Független Kisgazdapárt is
az államosítást szorgalmazta (a nagyválasztmány 1948. április 18-i határozata). A párt alapszervezetei
a maguk módján ragaszkodtak a magyar iskolákban a kötelezı hitoktatáshoz, a történelmi értékő
református kollégiumi és katolikus szerzetes középiskolák „vallási jellegükben való meghagyásához”.
Ez még úgy-ahogy teljesíthetınek tőnt, de az már kevésbé, hogy az államosításra csak az „egyházakkal
történı megállapodások” után kerüljön sor.175(160) 

A római katolikus egyház (élén Mindszenty József kardinális, esztergomi érsekkel) a kormány
intézkedéseivel párhuzamosan tette meg a szükséges lépéseket.176(161) A hercegprímás figyelme
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fokozottan kiterjedt a tanítóképzésre. Egy évvel korábban, 1947. április 10-én kérte levélben a
minisztert, hogy „… bárminı lesz is a tanítóképzés-nevelıképzés terén bevezetendı új mód vagy új
rendszer”, az egyház a tanítóképzésnek jogát a maga számára kívánja fenntartani.177(162) Már pedig –
mint a fentiekben láttuk – a tanítóképzés mind a polgári pedagógusoknál, mind a munkásmozgalom
teoretikusainál stratégiai kérdésként szerepelt. Engedékenyebbnek bizonyultak az államosítás
kérdésében a protestáns egyházak. 1948. június 14-én a Református Országos Zsinat elfogadta az
államosítást illetı békés megegyezés szövegét. Korábban, 1948. április 27-én az evangélikus
Egyetemes Egyházi Iroda – a kormány tudtával, de nem a kívánságára – a lutheránus nevelési
intézmények vezetıi, értelmiségei közül harmincat „félhivatalos jellegő megbeszélésre” hívott össze.
Nem kifejezetten az államosításról volt szó, de a hozzászólók közül arra többen is kitértek (például
Kuthy Dezsı nyugalmazott püspök).178(163) Ordas Lajos püspök (1901–1978) június 4-én rendkívüli
közgyőlést hívott egybe az „egyház és állam viszonyának új rendezésére vonatkozó kormányjavaslat”
ügyében. Az intézkedésekre hivatott zsinat összehívásának dátuma – június 14. – már meglehetısen
elkésettnek bizonyult.179(164) A várható (vallás)politikai intézkedés nem hagyta érintetlenül a soproni
gyülekezetet sem. Az 1948. május 18-án tartott képviseleti ülés egyértelmő véleménye az volt, hogy:
„… a végsıkig kitartunk evangélikus iskoláink mellett; azokról semmiképp sem mondunk le; csak az
erıszak veheti el tılünk”.180(165) 

A törvényjavaslatot Ortutay Gyula vallás- és közoktatási miniszter 1948. június 15-én terjesztette az
országgyőlés elé; másnap a képviselık 230:63 arányban fogadták el az 1948:XXXIII. törvénycikket.
Az 1. paragrafus 1. pontja kimondja, hogy a nem állami iskolákat, tanulóotthonokat, óvodákat – az
egyházi célokat szolgáló tanintézetek kivételével – az állam veszi át. Állami alkalmazottak lesznek az
átvett iskolák 44tanszemélyzete, dolgozói (2. paragrafus 1. pontja).181(166) 1948-ban hazánkban hatvan
tanítóképzı intézet mőködött, amelynek 78 százaléka (47) volt felekezeti jellegő. Többségük római
katolikus (31), utánuk következtek a reformátusok (8), az evangélikusok (3); míg a görög katolikusok
és az izraeliták 1-1 tanítóképzı intézet felett diszponáltak. Az államosításkor az állami tanítóképzı
intézeti tanárok, nevelık száma 294, a nem államiaké 663 fı volt. „Az államosítás a mintegy 100 éves
egyházi jellegő tanítóképzést gyökeresen megváltoztatta – írta Rozsondai Zoltán (1902–1996)
minisztériumi osztályvezetı – … Eötvös eredeti terve, a csak állami tanítóképzés, csak 80 évvel késıbb
vált valósággá”.182(167) 1952-ben így volt ajánlatos fogalmazni. Ma talán másként is fel lehet tenni a
kérdést.  
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3. Az államosítás lefolyása a soproni evangélikus tanítóképzıben 

A törvény megszavazása után, még a nyár folyamán egymást követték az átvételrıl, a következı tanév
elıkészítésérıl a minisztériumi, fıigazgatósági és tanfelügyelıi utasítások, rendelkezések. A VKM
9248/1948. számú rendeletének tárgya az oktatási célokat szolgáló egyházi épületek átvételével, az
50400/1948. III. számúé az 1948/49. iskolai év megnyitásával kapcsolatos intézkedés. Figyelmet
érdemlıek voltak a tankerületi fıigazgatósági és tanfelügyelıi utasítások is. Gyakorlati segítséget
nyújtottak az államosított iskolák ingó vagyonának leltárba vételéhez (3164-1948. tfsz.); az
államosított középiskolák újjáépítéséhez (3624-1947-48. sz.); a múlt politikai rendszer képzımővészeti
szimbólumainak eltávolításához (5168-1948. sz.) és a tanév indításához (4112-2-1947-48. sz.).

Még az államosításról szóló törvény országgyőlési elfogadása elıtt kelt a tankerületi fıigazgatóság
6/1948. számú rendelkezése az iskolák átvételének lebonyolításáról. A procedúrának „zökkenéstıl



34

mentesen” kell lezajlania; törekedni kell arra, hogy az esetleg felzaklatott kedélyek lecsillapodjanak; a
nevelıtestület tagjai megnyugtatandók, hogy minden felekezeti tanítót és tanárt hajlandók átvenni állami
szolgálatba.183(168) Az elvégzendık kategóriájába soroltak bizonyos, az államosítást támogató – egy
esetleges „tanítói sztrájk” megakadályozását célzó – nagygyőlés elıkészítését (június 17-ére, a törvény
életbeléptetése napjára). Az újonnan egyesült munkáspárt megyei szervezetei nyújtsanak segítséget a
tanfelügyelıknek, „legyenek résen június 17-én”!184(169)

A törvény rendelkezésével a szombathelyi tankerület 17 felekezeti középiskolája került állami
kezelésbe: kilenc gimnázium, hét tanító- és egy óvónıképzı. Az utóbbiak fele, azaz négy volt soproni
székhelyő tanintézet (Szent Orsolya-rendi tanítónıképzı, Isteni Megváltó Leányai tanítónı- és
óvónıképzı, evangélikus tanítóképzı). A tankerületi fıigazgatóság táviratban értesítette a volt egyházi
tanító(nı)képzık igazgatóit állami megbízásukról. Mintaképp álljon itt a soproni evangélikus
tanítóképzı igazgatójának, Rozsondai Károlynak (1901–1967) szóló értesítés: „A vallás- és
közoktatásügyi miniszter úr 163868/1948. V. sz. rendeletével Igazgató Urat bízta meg a Soproni
45állami tanítóképzı volt evangélikus és a vele kapcsolatos tanulóotthon igazgatói teendıinek
ellátásával… Az iskola és a vele kapcsolatos tanulóotthon dologi ellátmányának valamint az igazgatói
pótdíjának kiutalása iránt a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr egyidejőleg intézkedett”.185(170) Az
átvételt a tankerületi fıigazgatóság hatáskörébe tartozó intézetek közül a körmendi községi gimnázium,
a kıszegi evangélikus leánygimnázium, a soproni evangélikus gimnázium és az evangélikus tanítóképzı

intézet vezetıi fogadták el. A többiek, a katolikus igazgatók a megbízást, egyházi hatóságaik
utasítására hivatkozva, visszautasították.186(171) Sopronban két igazgató mellett 16 tanár, 9
gyakorlóiskolai tanítónı és mintaóvónı tagadta meg az állami átminısítés elfogadását.187(172) Nem volt
ennyire kiélezett a helyzet a protestáns (benne az evangélikus) oktatószemélyzet esetében. A Magyar
Evangélikus Egyház Püspöki Kara tudomásul vette a „megváltoztathatatlan tényt”: az állam az
egyházközségek iskolai vagyonát átvette, a tanítókat állami alkalmazottaknak nevezte ki.188(173)

1948. június 22-én a szombathelyi tankerületi fıigazgatóság megbízottja jelent meg a soproni
tanítóképzı intézetnél, hogy átnyújtsa Rozsondai Károly igazgatói megbízását, majd a VKM
164200/1948. V. 2. számú rendelete értelmében az iskola oktatóit, dolgozóit állami alkalmazottakká
minısítette át; az átvétel „... kellı pontossággal rögzítı számbavételi jegyzék alapján (meg)történt”. A
csatolt nyilvántartás 569 dologi tételt sorolt fel (szertári, sportköri, irodai szerek és hasonlók), valamint
4713 kötet könyvet. Számba vették azokat a tételeket, amelyek az egyház jogos tulajdonát képezték
(vallási tárgyú mővek, a kántorképzést szolgáló hangszerek stb.), továbbá az intézettel szemben
fennálló tartozásokat (építkezés, tüzelıellátás stb.).189(174) A jegyzıkönyvet a soproni evangélikus
tanítóképzı intézet iskolai felügyelıje, Ruhmann Jenı és Rozsondai Károly írta alá, s azt a Dunántúli
Evangélikus Egyházkerület iskolai kisbizottsága július 15-én hagyta jóvá.190(175) 

Mint láttuk, a tankerületi fıigazgatóság – az 1948:XXXIII. törvénycikk 2. paragrafusában foglaltak
szerint – minden oktatót hajlandó volt állami alkalmazásba venni, feltéve hogy letették a hivatali
esküt.191(176) A soproni tanítóképzıben ez az igazgató (Rozsondai Károly) mellett kilenc tanárt (Garai
József, Németh Sándor, Friedrich Károly, Kárpáti László, Sass László, Tolcsvai Nagy Géza, Stettner
Miklós, Kardeván Jenı és Földiné Boros Judit), egy szaktanítót (İrszigety Frigyes) és négy
gyakorlóiskolai tanítót (Kelényi Ferenc, Somogyi Béla, Mühl Alfréd, Major László) érintett.192(177) A
tankerületi fıigazgatóság még az új, immár „állami” tanév megkezdése elıtt megnyugtatta az igazgatót,
hogy – a minisztérium illetékes ügyosztályával történt egyeztetést követıen – a Sopronban
rendelkezésre álló „… államosított 46gimnáziumok, tanítóképzı intézetek és állami általános iskolák
tanári személyzetének egyenletes és szakszerő elosztásáról gondoskodik”.193(178)

1948. június 23-án, tehát az államosítás idején, a gyakorlóiskola összevont I–II. és III–IV. osztályába
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53, az V–VIII. osztályokba 101; a líceum négy osztályába 84, a tanítóképzı IV. és V. évfolyamába 53
tanuló, illetve tanítójelölt járt.194(179) Akkor a tanulóifjúság mintegy 44 százaléka volt evangélikus
(1944–45-ben ez a mutató elérte a 64 százalékot). Rozsondai igazgató magyarázata szerint „Az
evangélikus vallású tanulók százalékos arányának fokozatos csökkenése a háborús években következett
be, amikor a súlyosbodó gazdasági helyzet, majd a tanulóotthon teljes hiánya, a kedvezmények
csökkenése, illetve megszőnése a távolabbi vidékek tanulóit közelebbi iskolákba kényszerítette”. Az is
igaz, hogy a pedagógus pálya nem volt éppen vonzó, kétséges anyagi kilátásai is más irányba tereltek
sok tanulni vágyó, egyébként nevelıi hivatással megáldott tanulót.195(180)

A bizonytalan helyzetre utal 1948–49-ben az intézet hivatalos elnevezésének változása is. Az
államosításig Soproni Ev. Tanítóképzıintézetrıl beszélhetünk; 1948 májusában – a minisztérium
elızetes elképzelése szerint – Állami líceum- és tanítóképzıintézet, Sopron lenne (Rozsondai Zoltán
tájékoztatója196(181)); közvetlenül az államosítás után Soproni Áll. Tanítóképzıintézet; július 27-tıl
Állami tanítóképzıintézet, Sopron (közben, 1948 decemberétıl, mint helyi tanítástervő gimnázium:
Állami Kossuth Lajos Gimnázium); az 1949–50. tanévben Állami I. sz. Pedagógiai Gimnázium,
Sopron.

Rozsondai Károly igazgató 1948. június 12-én írt beszámolójából idézünk: „A tanévzáró ünnepélyen és
a tanítóképesítıvizsgálat záróértekezletén e nagy változásról megemlékeztem, méltatva elıdeink
áldozatkészségét, az egyházunk lélek- és kultúraépítı múltját. E kérdés részletezése nem tartozik
hivatalos felterjesztésem keretébe” – szól a helyettes püspöknek írt levél.197(182) 
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4. Az iskola és az egyház az átalakulás idején 

Kilencven év után természetesen nehéz szívvel tudott megválni egymástól iskolafenntartó és tantestület.
A soproni evangélikus tanítóképzı utolsó képesítıvizsgáján – mintegy búcsúzásként – maga a
Dunántúli Evangélikus Egyházkerület népiskolai bizottságának vezetıje, Hanzmann Károly
(1884–1955) lelkész elnökölt. A június 26-án tartott záróértekezleten nyílt mód arra, hogy az
államosítás tényével bekövetkezett helyzetet – az egyház szempontjából – értékelje. A rövid történeti
visszatekintésében párhuzamot vont a kezdet és a vég között: soproni lelkész állt a képezde bölcsıjénél
(Kolbenheyer Mór198(183)), és most megint „…soproni lelkész az, aki búcsúztatni kénytelen”. 47Nagyon
sokan vannak – mondta –, akiknek fáj az intézet elvesztése.199(184) De nem tehet mást, mint azt kívánni,
hogy „… az államosítás váltsa valóra azt a reményt, amelyet mindnyájan hozzáfőztünk”. Az
egyházkerület püspöke, Kapi Béla (1879–1957) valamivel késıbb, október 9-én búcsúzott el a
tantestülettıl: „Mid ın megköszönöm iskoláink szolgálatában elvégzett értékes munkájukat s személyem
iránt tanúsított szeretetüket és támogatásukat, mostani pedagógusi munkájukra Isten gazdag áldását
kérem”.200(185) A másik fél, a tanítóképzı igazgatósága és tanári testülete augusztus 29-én mondott
„meleg szívvel” búcsút addigi fenntartójának, a Dunántúli Evangélikus Egy-házkerületnek; elköszönve
annak püspökétıl, gyülekezeteitıl, tanügyi szerveitıl. Az egyházkerület „hídépítı, missziói munkájára a
Szent Lélek Isten áldását” kérték.201(186)

Az 1947–48-as tanév záróünnepségének igazgatói elıadásából félreérthetetlenül kiderült, hogy a
fenntartóváltás csak napok kérdése: „Ma, június 15-én az a helyzetünk, hogy soproni evangélikus
tanítóképzı intézetünk – amely ez év október 3-án ünnepelné felavatásának 90 éves fordulóját – a most
záruló iskolai évvel megszőnik, s állami intézetté alakul”. Az igazgató szerint a háború, a bombázások,
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a csonka tanévek eseményei iskolájuk vonatkozásában – nem csekély túlzással – eltörpülnek a
„hitfelekezeti iskolák államosításának” ténye mellett. A szekularizáció kérdésében Rozsondai elıször
vallása elveihez igazodott. Az egyházi és világi hatalmat nem szabad összezavarni, mondta; az egyházi
hatalom ne avatkozzon idegen hatáskörbe, ne érvénytelenítse a hatóságok törvényeit. Krisztusi igéket
idézett János evangéliumából és lutherit az Ágostai Hitvallásból: „Az én országom nem e világból való.
– Ily módon tesznek különbséget a mieink mind a két hatalom kötelességei között és kötelezik az
embereket arra, hogy mind a kettıt tiszteletben tartsák és elismerjék, hogy mind a kettı Isten adománya
és jótéteménye”.202(187) A szociális kérdések iránt érzékeny, a gyakorlati életben otthonos igazgató más
oldalról is közelített a problémához.203(188) Az érem egyik oldalán ott vannak a nagy hírő evangélikus
„skólák” (Fasor, soproni líceum), a keresett népiskolák (Gyır, Debrecen); a másikon az elmaradott, a
nem kellıen pénzelt vidéki kisiskolák. „Elszorult a szívem – emlékezett vissza az igazgató –, amikor
egy-egy lelkes, tehetséges, hivatásszeretettıl égı volt tanítványomat ilyen, se úr, se paraszt sorsban
küszködni láttam. Tanított, nevelt, egyháztársadalmi, kántori, levitaszolgálatot204(189) végzett, igét
hirdetett, sokszor egymaga egy faluban, s volt olyan, aki a papját hetekig nem látta” (az igazság
kedvéért azt is hozzátette, hogy sok helyütt az állami tanító sem volt különb társadalmi, anyagi
helyzetben; rájuk is érvényes Ady minısítése: „…az Élet alágyőrtje, a tanító”). Rozsondai akkor még
hitte – nincs okunk 48kételkedni, hogy igaz szívvel és ıszintén –, hogy az „ország újjáépítésében oly
nagy eredményeket felmutató” népi demokrácia a nevelés és oktatás ügyét is képes lesz sikeresen,
korszerően megoldani (kissé szabadon ismét Ady Endrét idézte: „… végre megkapja szegény
Magyarország a felszabadító magyar tanítót”).205(190) 

1948. július 1-jén az evangélikus tanítóképzı intézet utolsó tanévzáró értekezlete már a kész tény
igazgatói bejelentésével kezdıdött, miszerint „… az 1948:XXXIII. tc. alapján az intézetet
államosították”, annak felekezeti jellege a tanítóképesítı vizsgálat záróértekezletével „történeti vonalon
lezártnak tekinthetı”. Az igazgató „Isten iránti hálával, a jövıbe vetett bízó hittel” néz elébe az
iskolapolitikában, közelebbrıl a Soproni tanítóképzı életében beállt fordulatnak.206(191)
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A tanítóképzı épülete az államosítás idején: Sztálin tér 53. szám (az egykori és mai Deák tér)

Az új, most már „állami” tanév kezdetén a júniusban átvett tanárok közül hiányzott Garai József, akit
szeptember 10-én a tanítónıképzı igazgatásával bíztak meg. A tantestület állandó tagjai mellett a
Berzsenyi Dániel Gimnázium hét oktatója, s két nyugdíjas, volt képzıs pedagógus segített az órák
ellátásában. A hitoktatás két evangélikus, egy-egy római katolikus és református lelkész teendıje
maradt. A 107 tanuló 49elhelyezésére a Vörös Hadseregtıl visszakapott Sztálin (volt Deák) téri
épületben öt tanterem állt rendelkezésre, valamint egy-egy fizikai szertár és rajzterem.207(192) Ami pedig
az új állami tanítóképzı tanulóinak szociális összetételét illeti: a növendékek 39 százaléka volt
mezıgazdasági dolgozó vagy kisbirtokos származású; egyaránt 18,2 százaléka munkás, kisiparos,
alkalmazott; 25 holdnál nagyobb birtokot bérlı gyermeke kettı (1,8 százalék), pedagógus származású
három fı (2,8 százalék).208(193) Megítélésünk szerint ez a társadalmi tagozódás is igazolja Rozsondai
Zoltán minisztériumi osztályvezetı szavait: a tanítóképzık tanulóifjúsága „… mindenkor a szegény,
egészséges, érintetlen társadalmi rétegek feltörı tanulói voltak”.209(194) A soproni fiúképzıben is.

2007. LXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / ISKOLÁINK EGYKORON / Varsányi Péter István: Volt egyszer
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történetéb ıl / I. Az evangélikus tanítóképz ı állami kezelésbe vétele / 5. Igazgatóként a
változás sodrában 

5. Igazgatóként a változás sodrában 

Feltőnı, hogy az igazgató, Rozsondai Károly a tanítóképzı lezárult múltjáról egy évvel az iskola
megszőnése után írt tanulmányában („Képek a soproni tanítóképzı történetébıl” 210(195)) meg sem említi
az intézet állami státuszba vételét. Bár lelkész családból származott, elemi iskolai tanulmányait a
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Brassó megyei Zajzon (ma: Zizin) állami tanintézetében kezdte és végezte. Már az államosítás után,
1949-ben vallja egyik önéletrajzában: „Tanulmányaimat mindvégig állami iskolákban… folytattam;
anyám is állami alkalmazott volt”.211(196) Gimnáziumi stúdiumokra – tekintettel a nagyon hamar
csonkán maradó család anyagi helyzetére – nem gondolhatott; mihamarabb kenyérkereseti lehetıséget
kínáló pályát kellett választania. Kolozsvárra került, az állami tanítóképzıbe. Pedagógus pályáját
1919–20-ban kezdte az ugyancsak Brassó megyei Tatrang (ma: Tărhungeni) evangélikus iskolájában.
Repatriálásukat követıen (1920), a Polgári Iskolai Tanárképzı Fıiskola matematika-fizika-vegytan
szakának elvégzése után, 1925 szeptemberében – az „anyagi okok és az elıbbrejutás bizonytalansága
miatt” – vállalta el a soproni evangélikus tanítóképzıben kínálkozó tanári állást.

Az államosítás tényének elfogadása két szempontból is érthetı lehet Rozsondai Károly esetében.
Egyrészt – miként a fentiekbıl következik – neveltetése, tanulmányainak intézményi háttere; másrészt
politikai elkötelezettsége motiválhatta. A háború után, 1945-ben a Független Kisgazdapárt tagja, a
városi szervezet pedagógus tagozatának elnöke volt. Márpedig ez a párt vállalta – a két munkáspárt
mellett – a legaktívabb szerepet az iskolák állami átvételében. 1948. június 3-án a soproni kisgazda
szervezet pedagógus szakcsoportjának tagjai alakuló ülésükön a felekezeti iskolák szocializálása mellett
döntöttek. Azt remélték, hogy „… a demokrácia ezzel nem akadályozza a vallásos életszemlélet
fenntartását és gondozását”.212(197) Egyértelmő, hogy e szakcsoport vezetıje, Rozsondai Károly sem
fogadhatott el, képviselhetett más politikai alternatívát. Különben nehéz lenne elképzelnünk, hogy a
koalíciós pártok megbízásából 50az „iskolák államosításával kapcsolatban” falvakba járjon meggyızni
(önéletrajza, 1949. március 17-én).213(198) 

Az sem lehet közömbös a kérdés megítélésében, hogy milyen lehetett a tanítóképzı igazgatója és
egyházi fennhatóságának viszonya az államosítás elıtt. Némi fényt vet erre az a tanévzáró beszéd,
amelyet a XXXIII. törvénycikk parlamenti elfogadása és kihirdetése elıtt egy nappal mondott a
tanulóifjúság, tanártársai és a szülık elıtt. A teljes egészében ránk maradt beszéd érdekessége, hogy
vannak benne olyan mondatok vagy mondatrészletek illetve megállapítások, amelyeket – valószínő az
erısebb fogalmazás miatt – végül is nem mondott el.
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Ketten a tanítóképzı tantestületébıl: Rozsondai Károly igazgató és dr. Kárpáti László tanár

A „hívı egyház” Isten kezébıl veszi a történelmet, a saját történelmét, „ezt a forradalmat, a népi
demokráciát” is – utalt korának politikai változásaira. (Amit eredetileg hozzágondolt: ha az egyház úgy
érzi és hirdeti, hogy méltatlanság esik rajta, hogy büntetés sújtja, akkor tudnia és vallania kell
„keresztyén alázattal”, miszerint „saját bőneiért bőnhıdik, azért amit és ahogyan tett és azért, amit nem
tett”.) Nem vonja kétségbe, hogy tapasztalható volt egyháza részérıl bizonyos igyekvés „szociális
elgondolások, demokrácia-féleségek” terén; az azonban nem volt átfogó, eléggé áldozatos magatartás.
51Ezt részben az egyház szegénységére, meglehetısen maradi társadalomszemléletére vezette vissza.
Szerinte az egyház nem tudott, vagy nem mert, esetleg nem is akart – „…a bibliai keresztyénség
lelkiségével kellı idıben és kellı tempóban” – a szociális fejlıdésnek elébe menni (pedig ezt a
lehetıséget a „történelmi fejlıdés tálalta” az egyház elé). Egy finom gesztus az elkövetkezı
iskolafenntartó irányába: a tanítóképzı intézet 1945-ben megszőnt volna, ha a kultuszkormányzat nem
biztosítja a fennmaradását fizetéskiegészítéssel, dologi államsegélyekkel (az elhagyott mondat: „Olyan
nagy megértést tapasztaltunk a kormány részérıl, amely a legmelegebb hálára kötelez.”). Az
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kétségtelen, hogy az evangélikus egyház az iskoláinak államosításával veszít „területe szélességében”
(világi hatalom és lehetıségek), viszont így hozzáfoghat – „nagyobb hangsúllyal és fokozott
lelkiismeretességgel” – a lelki feladatoknak, a „… keresztyén élet mélységi munkájának”.214(199)

„Az iskolák államosításának jelentıségét ma már más körülmények között világíthatjuk meg, mint két
hónappal ezelıtt” – vonta meg 1948. augusztus 26-i körlevelében ennek az oktatáspolitikai változásnak
a mérlegét a tankerületi fıigazgatóság. Szerintük az értékelésnél a nemzetgazdasági, a társadalmi és
kulturális felemelkedést; a „demokráciánkban követett tervszerőséget” kell felbecsülni.215(200) Mindazt,
ami 1947–1948-ban, a fordulat során történt, vagyis amit jelentékeny politikai változásnak
minısíthetünk. Az államosítás elméleti klasszikusai viszont óva intettek attól, hogy az oktatásügyre
túlságosan is rátelepedjen a politika. Eötvös József – ezt elkerülendı – a felekezeti és államival
szemben a községi iskolákat preferálta. „Külön kellene választani a nevelésügyi minisztériumot
(áttételesen: a nevelésügyet) a politikai pártoktól – írta 1919-ben Imre Sándor –, s biztosítani a teljes
pártatlanságot”. A társadalmi beilleszkedést állami oktatási intézetekben kezdı Rozsondai Károly a
szocializálás kérdésében ezeknek a klasszikusoknak az elveit követhette. Csupán egyetlen, de közel sem
elhanyagolható tényezıt hagyott figyelmen kívül. Azt, amire Kunfi Zsigmond 1908-ban így
figyelmeztetett: „… becsületes közoktatás csak demokratikus és szociálisan fejlett államokban lehet
valósággá”. Az a társadalmi berendezkedés, amely a fordulat éve (1948) után Magyarországon
kialakult, mindennek volt mondható, legkevésbé demokratikusnak és szociálisan fejlettnek.
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1. A hitoktatás kiszorítása az iskolából

Az iskolák államosítása elıtt – a közhangulat megnyugtatása céljából – a sajtóban is igyekeztek
hangoztatni, hogy a várható fenntartóváltásnak nincsenek vallásellenes tendenciái. „A kormány
ismételten kijelenti – írta 1948. május 29-én a Soproni Újság – hogy az államosítás után is feltétlenül
fenntartja a kötelezı vallásoktatást. Tehát szó sincs a fakultatív vallásoktatás bevezetésérıl”. 216(201) Az
már valamit sejtetett, hogy az 1948:XXXIII. törvénycikk erre a kérdésre külön nem tért ki.

52A hittantanítás az átvett iskolákban egyelıre valóban folytatódott, a hitoktatók személyét – a
tankerületi fıigazgatóság utasítását követıen – egyházi hatóságaik jelölték ki; azt viszont tartoztak
bejelenteni a vallás- és közoktatási miniszternek. Az 1948-49-es tanévben a tanítóképzıben ezt a
teendıt hét oktató látta el: négy evangélikus (Teleki Béla, Sümeghy József, Várallyay János, Magassy
Sándor), két római katolikus (Horváth Kis Ambrus, Blazovich Ágoston) és egy református (Maller
Kálmán). Az adott tanévben a hitoktatásban részesülık számszerő adatai a következık szerint
alakultak:

a gimnázium V. osztályában 19 tanuló

a líceum II. osztályában 10 tanuló
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III. osztályában 19 tanuló

IV. osztályában 17 tanuló

A tanítóképzı V. évfolyamában 7 tanuló

Összesen: 72  tanuló

Az átmenetileg pedagógiai gimnáziummá lett intézet 108 tanulójából 1949 szeptemberében

katolikus hittanra járt 58  (53,7 %)

evangélikus hittanra járt 27  (25 %)

református hittanra járt 4  (3,7 %) fı.

Tizenkilencen (17,6 %) nem kívántak vallásoktatásban részesülni.217(202)

Az Elnöki Tanács 1949:5. számú törvényerejő rendelete mondta ki, hogy a vallástan tanulása nem
kötelezı, bár heti két órában rendkívüli tárgyként szerepelhet a tantervben.218(203) Az oktatáspolitika
célja az lehetett, hogy az hitoktatásban részvevık számát lehetıleg az alsó határértékre szorítsák le.
1950 áprilisában a gyıri tankerületi fıigazgatóság az iránt érdeklıdött, hogy az iskolákban az év elején
hittanra jelentkezett tanulók hány százaléka morzsolódott le. A soproni intézetben a legnagyobb
létszámcsökkenés az I. osztályban volt (59 %), következett a IV. osztály (38 %), a III. osztály (23 %)
és a II. osztály (12 %).219(204) Másfél év múlva Rozsondai Károly igazgató azt jelentette – most már az
egyesített Gyır-Sopron Megyei Tanács Oktatási Osztályának –, hogy „… a tanítóképzıben és a
gyakorlóiskolában hittantanítás nincs”. A nevelımunka területén is bekövetkezett a (világnézeti)
fordulat: „A nevelık saját munkaterületük: az oktatás és nevelés terén harcolnak a klerikálizmus ellen,
mert a materialista értelmezéső tanítási anyagot és nevelımunkát végzik” – jelenti az igazgató.220(205)

Ez már a dialektikus materializmus, a tudományos szocializmus, illetve az élezıdı osztályharc, a
fokozódó éberség sztálini elméletének kezdeti idıszaka. Az oktatási osztály 1955 szeptemberében
közölte az iskolákkal a hittanbeíratások rendszabályait. 53Ezeken a napokon az igazgató tartózkodjon
az iskolájában; a beírások végzésére lehetıleg „megbízható nevelıket” osszon be! „A rendes beíráskor
nézzük ki a párttagokat; kérjük a párttagsági adatokat… Durva adminisztrációs beavatkozás ne
legyen!” – szólt a „pártszerő” és a képmutató figyelmeztetés. Ami az utóbbi szempontra vonatkozik:
javítóvizsgás csak akkor iratkozhat hittanra, ha a megmérettetésen eredményesen túljutott; vidékrıl
bejárni szándékozót csak úgy vehetnek fel az iskolába, „ha hittanra nem jelentkezik!”. Azokat a
pedagógusokat, akik az egyházvezetést tájékoztatják a beírásokról, „elbocsájtják” (így!). „Pedagógus
gyermek nem járhat hittanra. Elbocsájtják.”221(206) A megváltozott kor a pedagógusoktól új
viszonyulást követelt meg: tetszett, nem tetszett, be kellett állni a sorba – amennyiben egyáltalán
tanítani akartak.
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A tanítóképzı épülete 1951 októberétıl 1957-ig (egykori Sztálin, mostani Deák tér)

1950-ben – stílusosan „termelési értekezleten” – fogalmazták meg a tanítóképzı tanárai felajánlásaikat,
vállalásaikat a világnézeti nevelés terén is. A földrajz tanárnıje például az „egyházi reakció” elleni
küzdelem jegyében hospitálni fog a gyakorlóiskola „evangélikus tanulói óráin”, hogy ott biztosíthassa a
„megengedett feltételek megtartását”.222(207) Az igazgató az ugyanazon „reakció” ellen a hitoktatás
„szemmeltartásával és a 54tanulók elfoglaltságának irányításával” fog küzdeni.223(208) Hogy ez
mennyire volt igazodás a megváltoztathatatlannak tőnı ideológiai követelményekhez, ma nehéz
eldönteni. Akárcsak azt, hogy ez a „termelési felajánlás” mennyire volt önkéntes, s mennyire annak a
kornak ismert és kivédhetetlen kényszere. Mi vihette Rozsondai Károlyt arra, hogy a város egy másik
igazgatójával, valamint a szülıi munkaközösség vezetıjével igyekezzen rábeszélni Ziermann Lajos
evangélikus esperest, hogy „…úgy ı, mint lelkésztársai fenntartás nélkül támogassák a népi
demokráciát a szocializmust építı terveinek megvalósításában”. A „származásánál és neveltetésénél
fogva is demokrata” lelkipásztor224(209) diplomatikus válasza: „…hivatalos mőködésében a magyar
állam és az evangélikus egyház által a közelmúltban megkötött egyezményben lefektetett
szempontokhoz mindenben alkalmazkodik”.225(210) Az igazgató kényszerhelyzetére talán bizonyítékként
szolgálhat az a fıigazgatósági utasítás, miszerint minden hónapban két alkalommal is jelentést kellett
küldeni azokról a kérdésekrıl, amelyek az egyház és iskola viszonyát érintik.226(211)
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2. Harc a klérus „reakciója” ellen

Mindszenty József hercegprímást 1948 karácsonya elıtt vették ırizetbe A politikai döntést széles körő
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társadalmi aktivizálás elızte meg: tiltakozó mozgalom szervezése a „társadalmi támogatottság”
bizonyítására és hasonlók.227(212) A kampány hullámai a Soproni tanítóképzıt is elérték. A letartóztatás
után, 1949. január 17-én bizalmas leirat érkezett a szombathelyi tankerületi fıigazgatóságtól:
„Fokozott éberségre hívom fel Igazgató Úr figyelmét! Le kell lepleznünk Mindszentyék azon ügynökeit
is, akik ma még az egyes iskolák körül, vagy bent az iskolában illegálisan szervezik a gyermekeket”
(Szívgárda, Mária kongregáció). Az iskolában viszont – lévén korábban protestáns intézet – csak az
evangélikus ifjúsági belmissziói egyesület mőködött, „más vallásos ifjúsági egyesület nem” – válaszolta
Rozsondai Károly január 18-án. Az intézet egyéb felekezető (római katolikus, református) hitoktatói
mindig tudatában voltak az iskola protestáns jellegének és „… kizárólag a hittanórák rendes ellátását
tartották feladatuknak”.228(213)

Az adott kor politikai vezetése készséggel favorizálta az ügyük melletti „spontán” megnyilvánulásokat,
de nem bízott semmit a véletlenre. A Mindszentyellenes akciót a minisztérium indította el, azt a
tankerületi fıigazgatóság transzponálta az iskolákhoz.229(214) A tanítóképzı tantestületétıl elvárt,
január 17-én született nyilatkozat pontos és teljes szövege így hangzik: „Mi, a soproni állami líceum és
tanítóképzıintézet, továbbá állami Kossuth Lajos gimnázium nevelıtestülete megnyugvással és
helyesléssel fogadtuk Mindszenty Józsefnek, a magyar reakció vezérének különbözı bőnügyek miatt
55történt letartóztatását. A törvényes kormányzat ellen, a nagybirtokosokért, gyárak és bányák volt
tulajdonosaiért és a Habsburg-ház trónra juttatásáért harcoló fıpap nem a vallást védte, hanem a nép
érdekei ellen vétkezett. Vétkének méltó büntetését kérjük. Mi készséggel csatlakozunk a magyar
dolgozók tömegmozgalmához, mely a reakció vezérének példás megbüntetését és a még meglévı

reakciósok felkutatását várja és követeli.”

A „megnyugvást” sugárzó, a helyeslı, a csatlakozó, a „példás büntetést” és további letartóztatásokat
követelı irományt a teljes tantestület aláírta.230(215) Az öt nap múlva tartott szülıi értekezleten a
munkaközösség alelnöke – természetesen „belsı késztetésbıl” – kérte az igazgatót, hogy felettes
hatóságai útján „… tolmácsolja a szülık köszönetét a kormánynak, hogy a Mindszenty-féle ügy erélyes
megoldásával az iskolákat a szükséges nyugalomhoz segítette”.231(216) Nem feladatunk a per
koncepciós jellegével, az összeállított vádak igazságtartalmával foglalkozni. Csupán egyetlen kérdésre
keressük a választ: alá kellett-e mindenkinek írnia ezt a propagandisztikus irományt vagy lehetett volna
más alternatíva is? 

A soproni állami leánygimnázium igazgatója 1948. december 15-én kénytelen volt jelenteni a
tankerületi fıigazgatóságnak, hogy a Mindszenty-kérdésben a tanári kar állásfoglalását ketten nem írták
alá: a római katolikus hitoktató és az egyik tanárjuk. A „… tanárnı rendkívül vallásos, nem
csatlakozhatott elhatározásunkhoz, mert nem tudja a politikus és egyházi személyiség között a kívánt
határvonalat megvonni”. Különben „ıszintén és becsületesen híve demokratikus köznevelésünknek”,
igen jól képzett, mővelt és értékes nevelı. Ezzel a pozitív véleménnyel a tankerületi fıigazgató is
egyetérthetett, amire Szávai államtitkárnak küldött felterjesztésébıl következtetünk. Nem javasolta a
pedagógus „végelbánás alá vonását”, elégségesnek tartaná az azonnali áthelyezést – büntetésbıl –
Sopronból Csornára vagy Nagykanizsára.232(217) 
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3. Az eszmevilág változása

A fordulat után – amint az várható volt – szakmailag jól képzett, mővelt, harcos szellemő pedagógusok
képzése lett a cél, mert „…csak ilyen emberekre bízhatja rá népi demokráciánk a munkásosztály,
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szegényparasztság és a haladó értelmiség gyerekeinek nevelését”.233(218) Ennek érdekében átformálásra
várt a jövendı tanulók társadalmi bázisa is. 1949. február 18-án kelt a tanfelügyelıség 3137. számú
ajánlása, hogy az iskola igazgatósága különös gonddal forduljon az iskola székhelyén vagy környékén
lévı munkástelepülések (gyárak, bányák) általános iskolái felé. „Lássák a dolgozók, hogy a népi
demokrácia kultúrpolitikája az ı gyermekeik közül akarja toborozni az értelmiség utánpótlását”.234(219) 

56Az 1949. április 1-jén tartott nevelıtestületi ülés alap- (ha úgy tetszik: kötelezı) irodalma  „A
Szovjetunió kommunista (bolsevik) pártjának története” volt. Az egy esztendeje még evangélikus
tanintézet értekezlete „örömmel” nyugtázta, hogy a dialektikus és történelmi materializmus – mint
tudományos módszer és világnézet – „… a magyar életben és intézetünk tanulói között is egyre
népszerőbbé válik”. Némi kétkedéssel fogadhatjuk az igazgató optimizmust sugárzó értékelését,
miszerint a testület tagjai a dialektikus és történelmi materializmus „… elméleti felépítését jól ismerik
és igyekeznek azt a gyakorlatban is megvalósítani”. A tanárok körében „egyhangú állásfoglalás”
született arról, hogy az oktató és nevelı munka egész területérıl számőzik azokat a „téves
beállításokat”, amelyeket a múlt rendszer használt fel a marxizmus-leninizmus két kategóriája, a
dialektikus és a történelmi materializmus ellen.235(220) 

A tanári kar hangulatát hitelesen azonban közel sem ezek a jegyzıkönyvek, jelentések tükrözik. Idézet
Rozsondai Károly, a tankerületi fıigazgatóságnak 1950. április 25-én írt tájékoztatójából: „…a
nevelıtestület tanulási, tanítási munkája hajszolt és nyugtalan; ez nem teszi lehetıvé a tanulmányi
színvonal és lemorzsolódás kérdéseiben való elmélyült munkásságot”.236(221) Ez hihetıbbnek tőnik,
mint a marxista-leninista felkészültség deklarálása. Maradjunk stílszerőek és fogadjuk el azt a marxi
tételt, miszerint a lét határozza meg a tudatot, jelen esetben a munkaköri hangulatot, légkört. 1949
januárjában a tizennégy fıs tantestület átlagkeresete 681 forint volt (a legalacsonyabb 435, a
legmagasabb az igazgatóé, a pótlékkal kiegészítve 1007 forint).237(222) Az sem lehetett hangulatjavító,
hogy 1948 februárjától mindennemő rendezvényt legalább két héttel korábban kellett bejelenteni a
szabadmővelıdési felügyelınek; 1949 februárjától még a szülıi értekezletek idejét (év, hó, nap, óra
pontossággal) is tudatni kellett a területileg illetékes rendırhatósággal.238(223) 1953 novemberétıl
gondosabban kellett vezetni a tanulókról készült feljegyzéseket, az úgynevezett „kádernaplókat”.239(224)

A proletárdiktatúra gépezete mőködni kezdett…

1948. október 29-én – túl vagyunk az államosítással járó megrázkódtatáson – megalakulhatott a
„demokratikus” Magyar Diákok Nemzeti Szövetségének iskolai szervezete. Elsı és kitüntetett
feladatuknak tekintették a Szovjetunió Kommunista Ifjúsági Szövetsége (Komszomol) fennállásának
30. évfordulójáról való megemlékezést.240(225) Egy évvel késıbb a Sopron megyei tankerületi
fıigazgatóság körlevélben érvelt az újonnan és (kötelezıen) bevezetett idegen nyelv tanulásának
indokoltsága és elınyei mellett: „A Szovjetunióhoz való viszonyunknak egyik legjobb kifejezıje az
orosz nyelv tanulásának népszerősége. Megismertetni a megvalósult szocializmus hazáját, a
Szovjetuniót 57tanulóifjúságunkkal, hőségre és szeretetre nevelni a magyar ifjúságot a felszabadítónk, a
Szovjetunió iránt, legszebb feladata a magyar nevelınek”.241(226)

Az 1950–51. évi tanévnyitó értekezleten – Darvas József (1912–1973) miniszter tájékoztatásához
híven – fogalmazta meg Rozsondai Károly igazgató az intézetre váró politikai teendıt: munkájukat „…
a Szovjetunió ideológiai, politikai, nevelési és oktatási vonatkozású példamutatásával, de nem utolsó
sorban Rákosi Mátyás vezetésével” kezdik és végzik.242(227) Erre épülhettek a szaktanárok munkatervei
is. A rajztanár megfogadta, hogy „a szovjet mővészet elveit beviszi az oktatónevelı tevékenységébe”; a
tornatanár a „szovjet testnevelési anyagot tanulmányozza”; a pedagógia oktatója pedig arra tett ígéretet,
hogy az újonnan megjelenı szovjet pedagógiai munkákat elolvassa, azokat az értekezleteken ismerteti,
tanári munkájában felhasználja; a földrajztanárnı „a Szovjetunióban elért természetátalakítási
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eredmények”-rıl fog óráin tájékoztatni.243(228) 1948 novemberében igazgatói jelentés tudatta a város
polgármesterével, hogy a november 7-i szocialista forradalom emlékünnepélyén 14 tanárral és 161
tanulóval vettek részt (akkor ez az „internacionalista” ünnep vasárnapra esett!). Az 1949. évi
pedagógusnap kiemelkedı mozzanata pedig a „Szovjethısök” (így!) várkerületi emlékmővének
megkoszorúzása volt.244(229) 

Az 1950-es évek politikai korlátoltságának mintapéldánya az egyik, 1952. november 15-én kelt
hivatalos megkeresés. A soproni postaigazgatóság személyzeti munkatársa kér információt a
gyakorlóiskola tanítónıjérıl (a nevek nem, a jelenség a fontos): „Kérem az Igazgató elvtársat, hogy
/…/né aki az I. sz. általános isk. tanítóképzıben tanítónı, egy részletes információt küldeni
szíveskedjék. Az információ térjen ki nevezett egyéni és politikai magatartásáról, Párt és
Szovjetunióhoz való viszonyához, valamint munka és munkatársaihoz való viszonyára. Az információ
férje káderanyagának lezárásához szükséges, ezért kérem az elvtárs mielıbb válaszát”.245(230)
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4. Ünneprıl ünnepre

Az állami státuszba vétel átalakította az ünnepek hagyományos szisztémáját, szokásait is. A vallási
karakterő megemlékezéseket igyekeztek a politikaiakkal (nemzetköziekkel és azokból sarjadzó
hazaiakkal) felváltani.246(231) Jézus születésének keresztény ünnepét, a karácsonyt negligálni még nem
lehetett, de átformálni, egyéb tartalommal megtölteni igen. „Az idei karácsonyt valamennyi
demokratikus erı összefogásával akarjuk megünnepelni” – szólt a tankerületi fıigazgatóság eligazítása
1948-ban. A „demokratikus erık” fogalmán a szülıi munkaközösséget és a Magyar Nık Demokratikus
Szövetségét (MNDSZ) értették. Természetesen az iskolában „… semmi-féle más karácsonyi ünnepély
58rendezése nem engedhetı meg”.247(232) A következı év karácsonya viszont már mindenrıl szólt, csak
annak igazi tartalmáról nem. Az igazgatók a tankerület vezetésétıl – dolguk megkönnyítésére –
részletes beszédvázlatot kaptak. Fel kellett sorolni azokat az eredményeket, amelyek Magyarországon
1949 „nyugodt, bizakodó” karácsonyához vezettek; valamint azt, hogy mit hozott a magyar népnek, a
magyar gyermekeknek a népi demokrácia elmúlt négy éve, a kommunista párt vezetése, a 3 éves terv.
„Hasonlítsa össze 1949 karácsonyi hangulatát a fasiszta terror éveinek karácsonyával!”248(233)

1952-ben munkanappá nyilvánították december 26-át (cserében a „dolgozók” megkapták május 2-át).
Ide kívánkozik a tanítóképzı 1954. április 15-i hirdetménye: „Most érkezett távbeszélı közlés
értelmében az április 19-i, hétfıi mulasztás igazolatlan mulasztásnak tekintendı”.249(234) Abban az
évben húsvét április 18-19-re esett…

1948. március 15-ét – a forradalom és szabadságharc centenáriumáról lévén szó – Kapi Béla püspök
még az eseményhez illı dolgozat irattatásával kívánta megünnepelni (a téma: „Nemzetiségi béke a
Duna medencében a múltban és a jövıben”);250(235) az aradi kivégzések századik évfordulóján azonban
Rajk és „bandája” elítéltetése a tanulóifjúság által fontosabb volt a tizenhárom tábornok emléke elıtti
tisztelgésnél.251(236) Ez a nemzeti ünnepségsorozat az évek múlásával újabb és újabb tartalommal
bıvült (nota bene: politizálódott!). 1951. június 3-án minisztertanácsi határozat látott napvilágot a
pákozdi csata emlékének megörökítésérıl (szeptember 29.): a gyızelem a „honvédsereg születése
napja” lett, a Néphadsereg pedig a „honvédsereg eszmei örököse”.252(237) A Gyır-Sopron Megyei
Tanács Oktatási Osztálya 1955 márciusában utasításba foglalta, hogy a március 15-i ünnepségeken az
iskolák tiltakozzanak a „német militarizmus feltámasztása ellen”.253(238)

A soproni tanítóképzı intézet állami idıszakára két „jelentıs” születésnapi megemlékezés is esett.
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1949. december 21-én volt Joszif Visszarionovics Dzsugasvili (Sztálin) (1879–1953) hetvenedik, 1952.
március 9-én Rákosi Mátyás hatvanadik születésnapja. A tanítóképzıben már 1949 februárjában
megfigyelhetık az ünnepi elıkészület jelei. A február 11-én tartott nevelési értekezleten az igazgató a
„haladó hagyomány alapvetı mővei”-bıl azokat ismertette, amelyekkel a könyvállományt
„felfrissítették” (kiemelten J. V. Sztálin: „A leninizmus kérdései” címőt).254(239) A falakon megjelentek
az új rendszerre jellemzı dekorációk: „életünk irányítóinak, politikai vezetıinek” képmásai, Lenin,
Sztálin és Rákosi „tanításai”.255(240) Novemberben a nevelıtestület „sztálini munkafelajánlása” is
megszületett;256(241) készültek azok a díszítı elemek, amelyek az iskola 59épületeit tehetik méltóvá a
„nagy Sztálin születésnapjának megünneplésére”.257(242) December 20-án, a jeles nap elıestéjén,
tantestületi értekezleten értékelték a tanulók „sztálini munkafelajánlásait” (dolgozatok, egyesek és
osztályok teljesítményei).258(243) 

Az ünnepi készülıdésben minden igazgató megkapta a teljesen ismeretlen szovjet költı, D.
Motuszovszkij versét: „Az esküben nemcsak a búcsú sajgott,/ de gyızelmünk hite is benne volt,/ benne
– amit majd Sztálin valósít meg,/ és benne, mirıl Lenin álmodott” („Sztálin esküje Lenin halálakor”).
Az igazgatóknak szánt beszédvázlat (silabusz) meglehetısen laposra és közhelyszerőre sikeredett: „A
világ dolgozói ünnepelnek, ünneplik Sztálinnak a haladó emberiség bölcs tanítójának és vezetıjének
hetvenedik születésnapját. A Szovjetunió népei és a hatalmas Szovjetunió által felszabadított, a
szocializmus megvalósításának útjára lépett népi demokráciák – köztük hazánk is – szeretettel, hálával
és büszkeséggel tekintenek rá, szeretettel és reménykedéssel néznek rá azok a népek is, amelyek
nyögnek még a kizsákmányolás, az elnyomás igájában és várják felszabadításukat”.259(244) 

A „nagyszerő” alkalmon, december 21-i ünnepségen a megjelenés „mindenkire (a bejárókra is!)
kötelezı” volt. Elızı délután az intézet ifjúsága „kötelezı kivonuláson” vett részt, azon „a nevelık
megjelenése is kívánatos”-nak minısült.260(245) A tanítás a soha meg nem ismétlıdı napon szünetelt.
Viszont a karácsony sem maradhatott ki az ünnepségek „méltó” sorából. Az igazgató beszéljen arról a
lelkes szeretetrıl – ajánlotta egy újabb beszédvázlat –, amellyel a magyar dolgozók „…a Béke
táborának nagy vezérét, Sztálin elvtársat ünnepelték 70. születésnapján. Ennek a lelkes ünnepnek a
hangulata teszi még szebbé, gazdagabbá idei karácsonyunkat”. Az iskola december 23-i karácsonyi
ünnepe így nem annyira a Megváltó megszületésének boldogságára, inkább „az ötéves terv
perspektívájára épült”.261(246) Nehéz eldönteni, kire nézve volt ez méltatlanabb: a keresztény egyházak
nagy örömnapjára, vagy a politikai rendszerbe beilleszkedni kényszerülı iskolai vezetésre.

Valamelyest szerényebb méretekben és körülmények között emlékeztek meg „Sztálin legjobb magyar
tanítványa”, Rákosi Mátyás hatvanadik születésnapjáról (ajánlatos volt ugyanis, hogy a Gazda
hetvenedik születésnapi ünnepségeinél mérsékeltebb rendezvényeket tartsanak). Rákosi Mátyás – a
Rosenfeld családban – 1892. március 9-én született a Bács-Bodrog vármegyei Adán. Az elıkészületek
a hatvanadik születésnapra már 1951-ben megkezdıdtek: a Révai József vezetésével alakult bizottság
kilenc pontos forgatókönyvet állított össze. Ebbıl számunkra kettı fontos: március 9-én kultúrmősorral
színesített pártnapokat, iskolai ünnepségeket kell tartani (4. pont); illetve Rákosi Mátyás tanulmányi
versenyt írnak ki, Rákosi Mátyás-ösztöndíjat alapítanak (5. pont). Az iskolai ünnepségek tartásához
húszezer példányban mősoranyag is készül.262(247)

60A felkészülési program 5. pontja értelmében a minisztertanács kiírta a Rákosi Mátyás tanulmányi
versenyt, amelyre a középiskolák felsı két osztályának tanulói nevezhettek. „A versenyben részt vevık
legyenek annak tudatában, hogy a Rákosi elvtárs nevét viselı versenyben való részvétel nagy
kitüntetés” – szól az 1952. március 29-én kelt kiírás. Az elsı évben csak magyar irodalomból és
matematikából volt vetélkedés, amire a tanítóképzıbıl négy, illetve két tanuló nevezett.263(248) A
tanítóképzı „emlékezetes” ünnepségérıl nem maradtak fenn feljegyzések.264(249)



47

Az 1950-es években (gyakorlatilag 1956-ig) a magyarországi ünnepségeket is a szovjet himnusszal
kezdték, csak azután következhetett – egy idıben – a Köztársasági induló („Elnyomás, szolgasors/ Ez
volt a rend ezer évig…”), késıbb a Himnusz. Ez egyértelmő kifejezıdése volt annak, hogy mindenben
az elsı proletárállam, a nagy Szovjetunió a példakép, az akkori tettekben az etalon. Ez az igény és
gyakorlat – nem biztos, hogy természetes vagy éppen önkéntes alapon – leszivárgott a mindennapi élet
pórusaiba is. A sztálinizmus szellemisége mindaddig ott lakozott az intézet falai között – mint ahogyan
az egész országban is –, amíg a Generalisszimusz élt. Idézet az igazgató munkatervébıl: „Az
ügykezelés és a tanulmányi vezetés alkalmait éberségem fokozásával kihasználom” (1950. április
7.);265(250) beszédrészlet az 1950. évi tanévzáró értekezletrıl: „A nagy Sztálin tanítása szerint minél
reménytelenebb az imperialisták helyzete, annál veszettebben támad az ellenség…”266(251); a
történelemtanár egyik „szaktárgyi” ígérete: „Különös figyelemmel kell lenni Sztálin személyének
tárgyalására, úgy hogy mindig más-más oldalról mutassuk be világtörténelmi nagyságát” (1950.
december 20.).267(252)

Hogy ezek az eszmék, deklarált tanok mennyire váltak a tanárok ıszinte hitévé, meggyızıdésévé, az
erısen kérdéses. A dolgok ellenkezı voltára apró, de félreérthetetlen jelek utaltak. Nem lehetett ugyanis
nem észrevenni osztályfınök biológiatanárunk leplezetlen örömét a sztálini dogmatizmus korában
„megfellebbezhetetlen” Liszenko-elmélet bukásakor;268(253) vagy pedagógiatanárunk elejtett
félmondatát azokról a „felszabadítókról”, akik – „jótéteményük” után – elfelejtenek hazamenni. Ezek
azonban csak szubjektív, egyéni emlékeknek minısíthetık. Az SZKP XX. kongresszusa (1956. február)
szóba került ugyan nevelıtestületi értekezleten (június 26.), de történelmi jelentısége akkor éppen csak
megérinthette az intézet tanárainak tudatát („A 61nevelıtestület a maga hatáskörében… küzd a
személyi kultusz káros hatásai ellen és a szocialista törvényesség érvényre juttatásáért”).269(254)

Az 1956–57-ik iskolai évben már csak egy osztály maradt a tanítóképzıben. Az októberi történések
idején pedig csak a három soproni diák tartózkodott a városban. November 4-e után két tanár (Tolcsvai
Nagy Géza és Jandek Gusztáv) hagyta el a családjával az országot. Az anyakönyvben hat tanuló neve
után került a bejegyzés: „november 4-én külföldre távozott”. Írhattunk volna nyolcat is, de ketten még a
tanítás januári kezdetéig visszatértek. Rájuk is vonatkozott a megyei tanács oktatási osztályának 1957.
április 13-án kelt határozata, miszerint azok a tanulók, akik március 1-ig visszatértek az iskolába,
tanulmányaikat a többi tanulóval azonos módon folytathatják és fejezhetik be.270(255) Soproni
tanítóképzıs tanár ellen 1957 ıszétıl kezdıdıen fegyelmi vizsgálat vagy eljárás nem indult. Kecsegtetı
lenne ezt Jóború Magda miniszterhelyettes érvelésével magyarázni: „Mindazokban az iskolákban s
egyéb oktatási intézményekben, ahol megvolt a tantestületben a szocializmus ügyét meggyızıdéssel
támogató pedagógusok csoportja, sikerült az iskola rendjét megırizni, az ifjúságot helyes irányba
terelni” (1957. április 18.),271(256) de a soproni tanítóképzı tantestülete, tizenkilenc növendéke, a
gyakorlóiskola tanítói és tanulói ezen a körön kívül estek.

Talán nem lesz érdektelen végül az utolsó évfolyam elköszönésének néhány mozzanatát is megemlíteni.
Az osztály szalagavatójára – minden ünnepélyességtıl mentesen – 1957 egyik hideg januári reggelén,
az osztályfınöki órán került sor (vigalomról vagy hasonló rendezvényrıl szó sem lehetett, még
érvényben volt az éjszakai kijárási tilalom). A ballagás 1957. május 22-én, az érettségi vizsgálatok
június 18–19-én zajlottak. A búcsúbankettet az intézet utolsó diákjai az akkori Turistaházban tartották.
Idézet egy – azóta megszőnt – helyi lapban megjelent visszaemlékezésbıl: „A sikeres matúra felett
érzett örömünkben, a megszokottnál némileg jobb kedvre hangolódott osztálytársaink egy részére a
reggel a rendırkapitányságon köszöntött – holott randalírozásról szó sem lehetett. Egyszerően a bankett
idejére már fokozódott a munkás-paraszt állam ébersége”.272(257)
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