
Csörték – dokumentumok tükrében 

37IV. folyam VI. évfolyam 2015/II. szám

Variációk a „B - listára”

(tim Közművelődési lap. II. évf. 1. szám 1991. január, [8])

1922

„Azok a tanítók, akik ma az iskolákban van-

nak, úgy meg vannak rostálva, különféle fegyelmi 

és egyéb bizottságokon keresztül, azok már keresz-

tül estek mindenféle vizsgálaton és amolyan vizs-

gálaton, (derültség) ,a tehát, amikor a tekintélyek 

rombolásáról beszélünk, elsősorban ott kell meg-

szüntetni a gyermekeknél a tekintély-rombolást, 

mert azt látjuk, hogy azok a tanítók, – tisztelet a 

kivételnek – akik szépen és idejekorán alkalmaz-

kodni tudtak, (Úgy van! balfelől) most is, a vörös 

uralom alatt is, a Károlyi-forradalom alatt is, akik 

szélkakasként megtalálták a maguk orientálódá-

sát, azok ott vannak. (Úgy van! balfelől.) Hiszen 

kellene, hogy a gyermek előtt az a tanító legyen a 

legfőbb tekintély és mintaképe az elvhűségnek és… 

(Egy hang a baloldalon: A jellemszilárdságnak!) …a 

jellemszilárdságnak, úgy van, t. képviselőtársam.”

(Részlet Kéthly Anna első parlamenti 

beszédéből. 1922. július 25 Nemzetgyűlési 
Napló OSZK 16.844/407).

1947

„A magyar nép csak akkor lesz igazán támasza s 

részese a demokráciának, ha az új magyar művelt-

ségben a maga tömegeivel személy szerint is jelen 

lesz, a ha műveltségünk vezető helyein az ő legjobb 

fi ai állnak majd…Köznevelésünk jövője nemcsak 

attól függ, hogy milyen reformtervet készítünk szá-

mára, hanem még sokkal inkább attól, hogy az j 

iskolákban milyen tanítók és tanárok tanítanak.”

(Keresztury Dezső: Művelődéspoliti-

kánk feladatai, 1946. In Keresztury Dezső 

1984 Helyünk a világban. Budapest, Szépiro-
dalmi, 130-131.)

1950

„…akkor én tanácselnök lettem egészen 1966 

január 1-ig. Elküldtük a Horthy-rendszer tisztvi-

selőit. Ezek ragaszkodtak volna, jártak be. Akkor 

nem tanácsházának hívták, hanem községházának. 

Szóval jártak be. Némelyiket aztán kicsaltuk hátra, 

még papuccsal is megpofoztuk őket. Így elüldöztük 

őket. Tettlegesen is bántalmaztuk őket. Ugye annak 

a rendszernek az emberei voltak. Ezért aztán nem 

dolgozhattak tovább…”

 (T. Kiss Tamás 1989 Metszetek Domb-
egyház múltjából és jelenéből. Békéscsaba. 

Nagyközségi Közös Tanács, 62.) 

                                                          

1958

„A reformnak az a célja, hogy olyan káderpo-

litikai helyzetet teremtsünk a tanítóképzésben, 

amely lehetővé teszi, hogy nekünk neveljenek a 

tanítók… Alaposan megvizsgáltuk az ifj úság neve-

lésének problémáit, és minden egyes vizsgálat arra 

vezetett, hogy a kulcskérdés a pedagógusképzés 

megjavítása…A jelenlegi vitatható intézetek helyett 

szocialista pedagógiai intézeteket tudnánk létrehoz-

ni.”

(Az MSZMP Politikai Bizottság 1958. 

június 10-i ülésén hangzott el Benke Valéria 

előadásában. MOL M-KS-228-5/82. 32-

33.)

 

„… Azoknak a dolgozóknak, akik a munkájukat 

nem látják el megfelelően, vagy munkájuk ellátásá-

ra bármely okból alkalmatlanok, e címen – tehát 

nem átszervezés címén – a Mt. 29. § (1) bekezdésé-

nek c) pontjára hivatkozással kell felmondani. Ilyen 

esetben azonban nem elégséges a törvényhelyre hi-

vatkozni és az alkalmatlanságra vagy a nem megfe-

lelő munkára csak általánosságban utalni – hanem 

a felmondólevélben részletesen, konkrét adatokkal, 

bizonyítható tényekkel meg is kell indokolni a 

munkahiányosságokat, vagy a munkakör ellátására 

való alkalmatlanságát…

4.) Átszervezés címén, az Mt. 29. §. (1) bekez-

désének b) pontjára és a 37/1954. (VI. 30.) M. T. 

számú rendelet 1. §-ra hivatkozással – felmondással 

– lehet megszüntetni a munkaviszonyt a következő 

esetekben:

a) ha a dolgozó munkaköre megszűnik, az el-

bocsátott dolgozó feladatkörében tehát más dolgo-

zót nem alkalmaznak;

b) ha az Intézet feladatkörének módosulása 

következtében politikai vagy szakszempontból (pl. 

másirányú szakképzettséggel rendelkező dolgozó 

alkalmazása végett) személycsere válik szükségessé, 

s az elbocsátott dolgozó munkakörében olyan dol-

gozót alkalmaznak, aki ez alkalmazást közvetlenül 

megelőzően a Művelődésügyi Minisztériummal, 


