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1. Bevezetés 

1. 1. Problémafelvetés, a témaválasztás indoklása 

Kutatásom fókuszában egy határtudomány, a történeti földrajz áll. Földrajz-

történelem szakos tanárként ennek hátterében azt a szemléletmódot látom, amely nem 

engedi, hogy akár Magyarország viszonylatában, akár tágabb kontextusban vizsgálódva 

csak a földrajz, vagy csupán a történettudomány oldaláról közelítsek meg egy problé-

mát, hanem mindenkor, mindkét tudományt magába foglaló koherens látásmóddal. Az 

oktatás, mint húzóágazat már hallgató koromban is érdekelt, hiszen annak hosszú távú 

következményei, a modernizációra gyakorolt hatása évtizedekre vagy akár századokra 

elırevetíti az adott ország vagy régió helyzetét, fejlıdését. E tekintetben Klebelsberg 

Kuno miniszteri tevékenysége szinte kínálkozik a kutatásra. Egyrészt azért, mert a föld-

rajztudomány még adós a trianoni Magyarország történeti földrajzáról szóló monográfi-

ával, másrészt, mert még fel sem fedezte magának a korszak egyik legnagyobb szabású, 

legszínvonalasabb politikusát. Pedig Klebelsberg már az 1920-as években a mai, mo-

dern geográfia elvei szerint gondolkodott: igyekezett feltárni a társadalmi-gazdasági fo-

lyamatok területi különbségeinek okait, majd megoldást javasolt és lépéseket tett a terü-

leti egyenlıtlenségek kiegyenlítésére. Meggyızıdéssel vallotta, hogy társadalmi támo-

gatottság nélkül semmilyen reform vagy modernizáció nem lehet eredményes. Ezért 

tarthatjuk számon publicistaként is, aki több kötetnyi cikkben mutatta be a trianoni Ma-

gyarország élhetıvé / élhetıbbé tételének és modernizációjának, valamint a történeti 

Magyarország helyreállításának általa és nagy tekintélyő munkatársai által kidolgozott 

stratégiáját. Klebelsberg nem csak beszélt a modernizációról, hanem pozíciója révén 

tett, tehetett is érte. 

 

 

 1. 2. Az alapfogalmak definiálása 

 A történelemtudomány Horthy-korszak alatt az 1919/20 és az 1944/45 közötti 

idıszakot, lényegében Horthy Miklós kormányzóságának mintegy két és fél évtizedét 

érti. Ezzel szemben én a disszertációmban – ugyan öntörvényően, de kényszerőségbıl – 

az 1920/21-es és az 1937/38-as tanévek közötti idıszakot értem alatta. Teszem ezt azért, 

mert az elsı bécsi döntést (1938) követıen a statisztikai adatok már a területgyarapodá-

sok (1938, 1939, 1940, 1941) által megnövelt országterület adatait tartalmazzák. Ezért 
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például Abaúj-Torna vármegye 1940. évi statisztikai adatai összevethetetlenek a várme-

gye 1935. évi adataival, hiszen 1940-ben már nem ugyanakkora területet értünk Abaúj-

Torna vármegye alatt, mint amekkorát 1935-ben értettünk alatta. De ugyanezt mondhat-

juk el például Bihar vármegyérıl a második bécsi döntést (1940) követıen. Ezért ér vé-

get a kutatásom az elsı bécsi döntést megelızı 1937/38-as tanévvel. 

Trianoni Magyarország alatt a trianoni békeszerzıdés által létrehozott 92 963 

km²-nyi országterületet értem. Amely elıször 1920 (az 1921. évi soproni népszavazás 

eredményét már ideszámolva) és 1938 között állt fenn. 

 A kultúrgeográfiai térkép, mint fogalom egy olyan virtuális térkép, amelyet 

Klebelsberg „rajzolt” meg. Ebben, a kulturális decentralizáció jegyében és a történeti 

Magyarország helyreállíthatóságának reményében – egy négyszintő közigazgatási hie-

rarchiát (fıváros, törvényhatósági jogú város, vármegyeszékhely, járásszékhely) alapul 

véve – az egyes iskolatípusokat adminisztratíve hozzárendelte az igazgatási szintekhez, 

mint egy központi jellegő település és vonzáskörzete számára szükséges és elégséges 

szolgáltatást. 

 A kultúrgeográfiai térkép másik – disszertációm szerinti – olvasata, az oktatási 

intézményhálózatnak, mint az oktatási infrastruktúra részének a bemutatása. 

Az infrastruktúra általánosan elfogadott „minimumdefiníciójába” mindent – a 

tevékenységtıl az eszközön át az intézményekig – beleértünk, amelyek közvetlenül 

ugyan nem részei az anyagi termelésnek, de háttérként segítik, mi több, ha nem lenné-

nek, lehetetlenné tennék azt. Ebbıl kiindulva az infrastruktúrán, mint győjtıfogalmon 

belül beszélünk oktatási infrastruktúráról, amelyen az oktató- és nevelımunkához szük-

séges személyi és intézményi hátteret, valamint tárgyi feltételeket értjük. 

 

 

1. 3. Historiográfiai áttekintés 

Disszertációmban felhasználtam és szintetizáltam a földrajz és a történelem, va-

lamint a segédtudományaik által felhalmozott kutatási eredményeket. Így egyszerre van 

benne jelen a földrajzi és a történelmi szemlélet, a tértudomány és az idıtudomány, a tér 

és az idı egysége. Disszertációm – álláspontom szerint – a társadalomföldrajz ágazati 

diszciplínájaként történeti földrajzi témájú. 
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Klebelsberg Kuno életmővérıl az elsı tudományos igényő feldolgozás HUSZTI 

JÓZSEF (1942) tollából már a korszakban megszületett. A mő korlátai ellenére is máig 

alapmunkának számít. 

A negyvenes-ötvenes években – összhangban a politikai megrendelésre született 

„Horthy-fasizmus” terminológiával – a klebelsbergi mővelıdéspolitikát is fasisztának, 

reakciósnak, imperialistának, nacionalistának stb. bélyegezték, azonban ezzel együtt 

leginkább nem beszéltek róla. 

A hatvanas évektıl – miként a korszak megítélésében, úgy Klebelsbergében is – 

árnyaltabb lett a kép. Amit GLATZ FERENC (1969) a Századokban megjelent tanulmá-

nyában – nem kis feltőnést keltve – még tovább finomított. 

A hetvenes éveket és a nyolcvanas évek elejét többnyire a „csend” jellemezte, ha 

jót nem írhattak, inkább nem írtak Klebelsbergrıl. Ezzel némileg ellentmondásban, ek-

kor jelent meg SIMON GYULÁNAK (1979) a polgári iskolákról és SÁRKÖZI ISTVÁNNAK 

(1980) az elemi iskolai oktatásról szóló kötete. 

A cezúra a klebelsbergi életmő megítélésében is a nyolcvanas évek közepe volt. 

Az évtized második felében megjelent tanulmányok és könyvfejezetek, ROMSICS IGNÁC 

(1982) és T. KISS TAMÁS (1987) munkái – amelyek átdolgozva 1990 után újra megjelen-

tek – már jelentıs teret szenteltek a pozitívumoknak, Klebelsberg alkotásainak. 

A kilencvenes évek – miként a korszak, úgy Klebelsberg megítélésében is – 

gyökeres változást hoztak. Amellett, hogy többszörösére nıtt a klebelsbergi életmővel 

foglalkozó tanulmányok és fércmunkák száma, a szerzık már egyértelmően a pozitívu-

mokra, az alkotásokra helyezték a hangsúlyt. Kiemelkedik a sorból GLATZ FERENC 

(1990): Tudomány, kultúra, politika címő kötete. Ebben a szerzı, bevezetı tanulmányá-

val és a válogatás óhatatlan szubjektivitásával ugyan irányítja, de – miután Klebelsberg 

válogatott beszédeit és írásait „vágatlanul” közli – végül mégiscsak az olvasóra bízza a 

klebelsbergi mővelıdéspolitika értékelését. Emellett megemlítendı LADÁNYI ANDOR-

NAK (2000) Klebelsberg felsıoktatási politikájáról, T. KISS TAMÁSNAK  (1998) az 1920-

as évek mővelıdéspolitikájának egészérıl és MANN M IKLÓSNAK (1997) a két világhá-

ború közti idıszak oktatáspolitikusairól írt könyve, továbbá KARÁDY VIKTOR (1997) és 

NAGY PÉTER TIBOR (1992, 1997) több tanulmánykötete. E szerzık, noha pozitívan áll-

nak a klebelsbergi életmőhöz, mégsem vesztették el a realitásérzéküket. A szakmaiság 

követelményeinek megfelelve feltárták az életmő korlátait és ellentmondásait is. 
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Az elmúlt két évtized Klebelsberg irodalmát böngészı olvasó számára úgy tőn-

het, hogy már nincs olyan területe az életmőnek, amit ne dolgoztak volna fel, vagy ne 

gondoltak volna újra. Ezt a bıséget nagyban elısegítette az életmő páratlan gazdagsága, 

eredményeinek látványos kommunikálhatósága és a források egy részének relatíve 

könnyő hozzáférhetısége. Klebelsberg ugyanis nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy ter-

veit és eredményeit – felhasználva a sajtó nyilvánosságát – rendszeresen a közvélemény 

elé tárja. Írásai aztán – egyre találóbb és beszédesebb cím alatt – kötetbe szerkesztve is 

megjelentek. Az elsı 1927-ben, Gróf Klebelsberg Kuno beszédei, cikkei és törvényja-

vaslatai 1916-1926 címmel. Ezt követte a Neonacionalizmus (1928), a Küzdelmek 

könyve (1929), a Jöjjetek harmincas évek! (1930), a Világválságban (1931), s végül az 

Utolsó akkordok (1933) már halála után. 

A lassan „könyvtárnyira duzzadt” (az Internet Google nevő keresıportálja, a 

„Klebelsberg” kifejezésre keresve 158 000 találatot ad meg) Klebelsberg irodalom elle-

nére máig nem született meg egy, a Huszti Józseféhez fogható, ám pátosztól mentes, a 

hazai és a nemzetközi levéltári és kézirattári forrásokat is feldolgozó Klebelsberg mo-

nográfia. Pedig a legjelentısebb kortársakon, Bethlenen és Telekin már évek, évtizedek 

óta „túl vannak” a történészek. S miközben – a Klebelsberg irodalom ritkulásából – úgy 

tőnik, hogy a történelem és a pedagógia lassan befejezettnek tekinti az életmő feldolgo-

zását, a geográfia még fel sem fedezte azt. Holott olyan kérdések várnak megválaszolás-

ra, mint például Klebelsberg mővelıdéspolitikájának a településfejlıdésre gyakorolt ha-

tása vagy a mővelıdési beruházásoknak az ország, különösen az Alföld közegészség-

ügyi problémáinak megoldásában játszott szerepe vagy a mővelıdési beruházásoknak 

városrendezési tényezıként játszott szerepe. 

Miként a történészek a Klebelsberg monográfiával, a geográfusok a Horthy-

korszak történeti földrajzi monográfiájával adósak. Ennek ellenére két történeti földrajzi 

alapmunkát, útjelzıt mégis ki tudunk emelni. Az egyiket FRISNYÁK SÁNDOR (1990), a 

másikat BELUSZKY PÁL (2005, 2008) jegyzi. 

FRISNYÁK SÁNDOR kötete bár – a honfoglalástól – 1945-ig tárgyalja a társada-

lom- és gazdaságtörténet nagy korszakait, s a könyv 1/6-od része a Horthy-korszakkal 

foglalkozik, ez a terjedelem mégis mindössze arra elegendı, hogy – miként azt a kötet 

elıszavában maga szerzı is elismeri – „az idımetszetekben a meghatározó elemeket, az 

egyes korszakokra leginkább jellemzı népesség-, település- és gazdaságföldrajzi jelen-
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ségeket, jelenségcsoportokat, folyamatokat stb.” megragadja (FRISNYÁK S. 1990: 4). 

Azonban rövid terjedelme ellenére a kötet – egyrészt az írott formában, másrészt az 

„önálló információbázisként” szolgáló ábrák és táblázatok révén – rengeteg közléssel 

szolgál. A szerzı – kihasználva az 1990-ben bekövetkezett politikai változást – a könyv 

címlapján, a történeti Magyarországba foglalva jeleníti meg a trianoni Magyarországot, 

mellyel – miként HAJDÚ ZOLTÁN megfogalmazta – „visszatért a magyar földrajztudo-

mány két világháború közti alapproblémájához, illetve annak sajátos térképi ábrázolá-

sához […] szellemiségében [azonban] nem követte a két világháború közötti elıdöket, 

hangvétele kiegyensúlyozott, a legkényesebb kérdések elemzésekor is távol állt tıle min-

den szélsıségesség” (BELUSZKY P. 2005: 38). 

 Egy leendı, a trianoni Magyarország történeti földrajzáról szóló kötet szerzıje 

számára a másik zsinórmérték BELUSZKY PÁL – szerkesztıként összefogott – „Magyar-

ország történeti földrajza” címő munkája. A két kötetes mő ugyan „csak” a dualizmus 

korának Magyarországát tárgyalja, de szerkezetében, logikai felépítésében, szempont-

rendszerében és módszertanában követendı példa. Jut benne tér és idı a történeti föld-

rajz kialakulásának és nemzeti iskoláinak bemutatására, valamint a magyar történeti 

földrajz fejlıdésének áttekintésére épp úgy, miként Magyarország dualizmuskori okta-

tásügyének részletes bemutatására is. 

A dualizmus koráról – miként a trianoni Magyarországról is – a történelem és 

segédtudományai megbecsülhetetlen mennyiségő kutatási eredményt halmoztak fel. De 

„a történések földrajzi vetületére, a folyamatok területi különbségeire ill. meghatáro-

zottságára kevesebb figyelmet fordított”-ak, olvashatjuk a kötet szerkesztıi elıszavában. 

Ennek megfelelıen, miként BELUSZKY PÁL kötetének, úgy egy leendı a trianoni Ma-

gyarország történeti földrajzáról szóló kötetnek sem lehet más a feladata, mint Magyar-

ország „társadalomföldrajzi képének és térképének megrajzolása, a geográfia mai elmé-

leti felkészültségének, metódusainak, módszertani eszközeinek birtokában” (BELUSZKY 

P. 2005: 21). 

E két alapmunka mellett több, a korszakkal foglalkozó megkerülhetetlen tanul-

mány is született az elmúlt évtizedekben. Ezek közé tartozik BELUSZKY PÁLNAK (1973) 

a településhierarchia változását vizsgáló, HAJDÚ ZOLTÁNNAK (1983) a Dél-Dunántúl 

központi jellegő településeinek vonzáskörzet-rendszerét vizsgáló és KOVÁCS ZOLTÁN-
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NAK (1990) a határ menti területek központhálózatának átalakulását vizsgáló tanulmá-

nya. 

A tér és az idı elválaszthatatlanságának jegyében rövid, mindössze az adott kor-

szakra leginkább jellemzı folyamatokat felvillantó történeti földrajzi fejezetet találunk a 

PERCZEL GYÖRGY (2003) által szerkesztett „Magyarország társadalmi-gazdasági föld-

rajza” címő egyetemi tankönyvben. Valamint Epilógus I. cím alatt BELUSZKY PÁLNAK 

(2001) „A Nagyalföld történeti földrajza” címő könyvében. 

A kortárs szerzık, BULLA BÉLA – MENDÖL TIBOR (1947), CHOLNOKY JENİ 

(1929), PRINZ GYULA (1942) Magyarország földrajzáról írt munkái fontos kordokumen-

tumok, de sem tartalmukban, sem módszertanukban nem harmonizálnak a társadalom-

földrajz és a regionális földrajz mai, a társadalmi-gazdasági folyamatok területi különb-

ségeinek okait feltárni, valamint a kialakult társadalmi-gazdasági különbségek követ-

kezményeit bemutatni igyekvı céljával. 

A történelmi folyamatoknak a hétköznapok és az „átlagemberek” szintjén való 

megjelenésének bemutatásával felbecsülhetetlen értékő információhoz juttatják a kuta-

tót a kortárs szépírók (Illyés Gyula, Móricz Zsigmond, Szabó Dezsı stb.) valamint a 

szociográfia nagy alakjai (Erdei Ferenc, Féja Géza, Nagy Lajos, Szabó Zoltán stb.) is. 

Összefoglalva: a trianoni Magyarország történeti földrajzáról szóló monográfia 

ugyan hiányzik, de megbecsülhetetlen mennyiségő kutatási eredmény áll rendelkezésre 

a korszakról. Ezek után a geográfia feladata „mindössze” annyi, hogy ezeket az ered-

ményeket „földrajzosítsa”. Vagyis saját szempont- és fogalomrendszere szerint újraren-

dezze, elemezze és következtetéseit levonja. 

 

 

 1. 4. Célkitőzés 

Disszertációm célja párhuzamot vonni a Horthy-korszak politikai, társadalmi és 

gazdasági változásai, valamint az oktatási intézményhálózat teljes vertikumának átala-

kulása, bıvülése és térbeli struktúrája között, s megvizsgálni az oktatási intézményháló-

zat változásának a településfejlıdésre gyakorolt hatását. S ennek révén egyrészt felhívni 

a geográfusok figyelmét Klebelsberg Kuno munkásságának elméleti és gyakorlati ered-

ményeire, másrészt hozzájárulni a trianoni Magyarország oktatásügyének a geográfia 

szemszögébıl való megismertetéséhez. 
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Disszertációmban az alábbi kérdésekre keresek választ: 

• Mennyiben változott a Klebelsberg által „megrajzolt” kultúrgeográfiai térkép a 

vizsgált idıszakban? 

• Milyen szerepet játszottak a mővelıdési beruházások az ország, különösen az Alföld 

oktatási, közegészségügyi, városrendezési stb. problémáinak megoldásában? 

• Milyen hatással volt Klebelsberg mővelıdéspolitikája a településfejlıdésre? 

• Milyen szerepe volt a kulturális decentralizációnak az ellenpólusvárosok fejlıdésé-

ben? 

• Miként vált Szeged a két világháború közti magyar mővelıdéspolitika egyik zász-

lóshajójává? 

Emellett további kérdésekre is választ adok. Ezek az alábbiak: Miként reagált 

Klebelsberg, mint vallás- és közoktatásügyi miniszter a dualizmus korából örökölt anal-

fabetizmusra? Miként emelte az analfabéták nagy számának problémáját külpolitikai, 

gazdaságpolitikai és szociálpolitikai, valamint a regnáló rezsim biztonságát érintı kér-

déssé? A magyar társadalom statisztikailag kimutatható iskolázottabbá válása maga után 

vonta-e a lakosság társadalmi-foglalkozási átrétegzıdését? Milyen tényezık befolyásol-

ták a felsıfokú végzettségőek területi elhelyezkedését? Milyen eredménnyel járt az ok-

tatásba való beruházás, mint revíziós stratégia? 

 

 

 1. 5. Kutatási módszer 

 Kutatásom során a két világháború közti magyar oktatási intézményrendszer 

meghatározó elemeit vettem górcsı alá. A tér: a trianoni Magyarország. Az idı: az 

1920/21-es és 1937/38-as tanévek közötti idıszak. Noha egy-egy gondolat lezárása és 

teljessé tétele érdekében, és ha a statisztikák lehetıvé teszik azt, az 1941. évi népszám-

lálás – trianoni Magyarországra vonatkozó – adatait is idézem. Kutatásomat – miként 

már szó volt róla – azért zártam le az 1937/38-as tanévvel, mert az 1938-ban kezdıdött 

revíziós területfoglalások 1941-ig évrıl évre módosították az ország területét, amelynek 

eredményeként az 92 963 km²-rıl 172 149 km²-re nıtt. 

 A téma megköveteli a statisztikai adatok használatát. Ezeket, mint primer forrást 

a Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: MKKSH) által szer-

kesztett és kiadott Magyar Statisztikai Évkönyv vonatkozó köteteibıl nyertem. Az 
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elemzett adatokat részben készen szolgáltatta az évkönyv, részben – a közölt adatok 

alapján – magam számoltam ki, s alkottam belılük ábrákat és táblázatokat. Ezek rész-

ben önálló információbázisként, részben szövegkísérı mellékletanyagként vannak a 

dolgozatban. Míg a táblázatok minden esetben változásokat, tendenciákat illusztrálnak, 

addig a térképeknek, grafikonoknak és diagramoknak csak egy része teszi ugyanezt, 

másik részük pillanatnyi állapotot tükröz. 

 A statisztikai adatelemzés mellett dokumentumelemzést is végeztem. Ezek rész-

ben a korszak mővelıdéspolitikájának az eredményeként született törvények, részben 

Klebelsberg beszédei, cikkei és törvényjavaslatai voltak. Ezeket primer forrásként, a 

Magyar Törvénytár vonatkozó köteteibıl, illetve Klebelsberg írásainak győjteményes 

köteteibıl nyertem. 

 Secunder forrásként azokat a könyveket, könyvfejezeteket és szakcikkeket hasz-

náltam fel, amelyek a földrajz (történeti, népesség-, társadalom-, település- és oktatás-

földrajz), a történelem, a pedagógia és a szociológia tudomány területén születtek, s 

amelyek a terület és település, a területi egyenlıtlenség, az oktatás, az iskolai végzettség 

stb. témakörével foglalkoznak. 

 Ugyancsak a secunder források közé sorolom a szépirodalmat, regényeket és 

szociográfiákat, amelyek a kortárs szemével mutatják be a két világháború közti ma-

gyarországi falvak és városok lakóinak mindennapjait, a létért való – többségüknek igen 

keserves – küzdelmét. 

 Disszertációm grafikonjait és diagramjait a Microsoft Office Excel programjá-

val, az úgynevezett alaptérképet a Gimp programmal, míg a térképek tartalommal való 

megtöltését az Adobe Systems Incorporated PhotoshopCS4Portable programjával készí-

tettem. 

 

 

2. Az oktatás politikai, társadalmi és gazdasági környezete a Horthy-

korszakban 

„Magyarországot Európa hegy- és vízrajzi térképén könnyő megtalálni. […] Ám 

a földrész politikai térképét mindig bizonyos rosszérzéssel szemléltem: az a Magyaror-

szág, melyet ezen a térképen láttam, formája szerint idegen volt, sértette szépérzékemet 

és formaérzékemet; az ország színe e térképen rendszerint piros volt, alakja igen nehe-
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zen megjegyezhetı. Más, határozatlan és torz körvonalú lilával, pirossal, zölddel jelzett 

országdarabok között feküdt töredezett határvonalaival. Mindez országok együtt úgy 

festettek, mintha Európa e részére valaki kalapáccsal ráütött volna, és a törésvonalak-

ból vált volna országhatár” (SZABÓ Z. 1942: 9). 

 

 

 2. 1. Az oktatás politikai környezete a Horthy-korszakban 

 Az elsı világháború, majd az azt követı – egymásnak gyökeresen ellentmondó – 

hatalmi viszonyok és a trianoni békeszerzıdés – amely szentesítette a Kárpát-medencét 

ezer év óta kitöltı természetföldrajzi, politikai és gazdasági egységet jelentı történeti 

Magyarország széthullását – a Közép-Európát kitöltı Osztrák-Magyar Monarchiában 

addig meghatározó szerepet játszó magyar nemzetet valódi, máig ható traumaként érték. 

A Horthy-korszak kormányai azáltal, hogy a magyar nemzet és Magyarország 

társadalmi, szociális, gazdasági és politikai problémáinak döntı többségét a trianoni bé-

keszerzıdéssel magyarázták, – a „Csonka Magyarország – nem ország, / Egész Ma-

gyarország – mennyország!” jelszava alatt az egész országot, anélkül hogy a társada-

lomtól idegen nézeteket kellett volna arra rákényszeríteniük, felsorakoztatták revíziós 

politikájuk mögé (ZEIDLER M. 2001). Mondván, a történelmi Magyarország határainak 

csorbítatlan helyreállítása az alapfeltétele a nemzet és az ország, s benne az egyén bol-

dogulásának, felemelkedésének. 

 A Horthy-korszak kormányzati formáját korlátozott, autoriter elemeket is hordo-

zó polgári parlamentarizmusként definiálhatjuk (ROMSICS I. 2002). A polgári demokrá-

ciák mintájára volt például többpártrendszer, parlament, parlamentnek felelıs kormány, 

viszont ezek antidemokratikus módon mőködtek, s ez adta e polgári parlamentarizmus 

autoriter vonásait. Jól látható jele volt ennek például az általános és titkos választójog 

hiánya, a végrehajtó hatalom túlzott befolyása és a kormányzati politika szintjére emelt 

antiszemitizmus. 

A korszak egyik legszínvonalasabb politikusa Bethlen István miniszterelnök 

(1921-1931) volt. Az ı nevéhez főzıdik a megtépázott és felbolydult ország konszolidá-

lása. Tízesztendıs miniszterelnöksége önmagában is a stabilitás kifejezıdése volt. Beth-

len az általa létrehozott és mindvégig parlamenti többséggel bíró kormánypártra tá-

maszkodva, a nagybirtokosok és a nagytıkések érdekeit képviselve kormányozta az or-
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szágot. A realitások talaján állva, miniszterelnöksége idején vált parlamenti párttá a ma-

gyarországi szociáldemokrácia, s került egy ideig ellenzékbe az antiszemita programot 

hirdetı szélsıjobboldal. Bethlennek sikerült olyan politikai, társadalmi és gazdasági 

légkört teremtenie, amely elnyerte a nemzetközi pénzügyi körök bizalmát is. Ezt köve-

tıen nagyobb mennyiségő külföldi tıke áramlott mind a nagyvállalatokba, mind az or-

szágba. Ez utóbbi tette lehetıvé az új – és a kor nemzetközi színvonalának is megfelelı 

– beruházásokat például az infrastruktúra terén (egyetemek, iskolák, klinikák, uszodák, 

villamosított vasútvonalak, rádiózás stb.). 

Az 1929-33-as világválság – miként szerte a világon, így Magyarországon is – 

több tekintetben cezúra volt. Egyrészt, az újabb „válságmenedzselést” az alapító atya 

nem vállalta és 1931 augusztusában lemondott. Másrészt, a Gömbös Gyula nevével 

fémjelzett kiútkeresés már diktatórikus törekvések jegyében zajlott. S bár Gömbös 

1936-ban meghalt, Magyarország elindult, s feltartóztathatatlanul sodródott tragikus 

végzete felé. Afelé, amely benne rejlett a trianoni békeszerzıdés irracionalitásában és az 

arra adott nemzeti válaszban. Amely – az „Egész Magyarország – mennyország!” fél-

igazságával – már az 1920-as években, Bethlen István miniszterelnöksége és 

Klebelsberg Kuno kultuszminisztersége idején megkapta az ideológiai alapjait. 

A Horthy-korszak két meghatározó kultuszminisztere Klebelsberg Kuno és 

Hóman Bálint volt. Az 1920-as évek mővelıdéspolitikájának irányát és prioritásait 

Klebelsberg Kuno (1922-1931), az 1930-as évekét Hóman Bálint (1932-1938 és 1939-

1942) határozta meg. Klebelsberg Bethlen István, Hóman Gömbös Gyula munkatársa és 

(elv)barátja volt. Ennek ellenére abban egyet értettek, hogy az adott helyzetben a mőve-

lıdéspolitikát is a nemzet szolgálatába kell állítani, továbbá hogy az oktatás, a tudo-

mány és a kultúra stratégiai ágazat, s ennek megfelelıen kiemelt támogatásban kell ré-

szesíteni. Klebelsberg mővelıdéspolitikájának középpontjában a neonacionalizmus és a 

konzervatív reform, Hómanéban a nemzetnevelés állt. Klebelsberg minisztersége idején 

még szakmai vita folyt arról, hogy milyen arányban tanulják a diákok a humán és mi-

lyen arányban a reáltárgyakat. A harmincas évekre azonban megváltoztak a nemzetközi 

erıviszonyok, s ezek az oktatás-nevelés terén is új prioritásokat hoztak. Hóman minisz-

tersége idején az iskola alapfeladatává a nemzetnevelés vált, az oktatás középpontjába 

pedig – ennek megfelelıen – a nemzeti tárgyak (irodalom, földrajz, néprajz, történelem) 

kerültek. 
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Klebelsberg tízéves miniszterségének reformjai olyan átütıek voltak, hogy azok 

hatását és következményeit egyetlen késıbbi iskolareform sem hagyhatta figyelmen kí-

vül. Vagy erre épült és vitte tovább, vagy kritizálta és próbálta meghaladni (MÉSZÁROS 

I. 1994). Klebelsberg politikai credójában a konzervatív értékrend és a nemzeti elkötele-

zettség mellett a liberális vonások is fellelhetıek voltak, épp úgy, miként a miniszterel-

nök Bethlen István gondolkodásában és politikusi tevékenységében. E párhuzam azért 

volt különösen fontos, mert Bethlen határozott támogatása nélkül az a nagy ívő kulturá-

lis program, amit Klebelsberg megvalósított, nem lett volna lehetséges (ROMSICS I. 

1995). 

Klebelsberg tekintélyének, pozíciójának, a kormánypárton belüli konstellációnak 

és a trianoni békeszerzıdés korlátainak köszönhetıen, miniszterségének ideje alatt a 

kultusztárca költségvetési részesedése megközelítette a dualizmuskori kiadások össze-

gét, arányaiban (9-10%) pedig annak kétszeresét érte el (HUSZTI J. 1942). Ez tette lehe-

tıvé az általa kiemelt feladatnak tekintett elemi iskolai hálózat fejlesztését, valamint az 

elitképzést és az ahhoz szervesen kötıdı Collegium Hungaricumok létesítését. Mint 

mondta: „kultúrpolitikámnak két vezetı motívuma tehát az, emelni a magyar tömegek 

mővelıdési szintjét, erkölcsi és szellemi belértékét, fajsúlyát és ennek a mőveltebb nem-

zetnek olyan vezetıket adni, akiknek a méretei megütik az európai dimenziókat, akiket a 

nemzet minden téren bizalommal és a siker reményével követhet” (K LEBELSBERG K. 

1927a: 332). Hóman, bár arányaiban tovább növelte a kultusztárca költségvetési része-

sedését (11-13%), – a világválság miatt összezsugorodó „önkormányzati” költségvetés 

miatt – abszolút összegben kevesebb pénzbıl volt kénytelen gazdálkodni, mint elıdje 

(ROMSICS I. 2002). Az alapvetı nézetbeli különbségek mellett ez is hozzájárult ahhoz, 

hogy Klebelsberg és Hóman máshova tették a hangsúlyokat, mást-mást voltak – nem is 

annyira Klebelsberg, mint inkább Hóman – kénytelenek prioritásként megjelölni. Példa 

a nézetbeli és hangsúlybeli különbségre, hogy míg Klebelsberg a keresztény középosz-

tály gyermekeit, addig Hóman a szegény falusi szülık tehetséges gyermekeit támogatta. 

Mint mondta: „A magyar értelmiségi rétegbıl kirekesztett zsidók és az eddig hamis 

szempontok szerint helytelenül kedvezésekben részesített hanyag és tehetségtelen tanu-

lók helyébe lépı életerıs népi gyermekek tanulmányainak biztosítása által meggyorsít-

juk a társadalom folytonos megújulásának egészséges folyamatát” (HÓMAN B. 1942: 

221). 
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Klebelsberg szerint a Kárpát-medence egy olyan természetföldrajzi egység, 

amely az évszázadok alatt a magyar királyság által teremtett politikai keretben, gazda-

ságilag is jól mőködı egységgé vált. Ennek ellenére a nagyhatalmak Trianonban mégis 

azt a nemzetet büntették, amely a Kárpát-medence népei felé ezer éve közvetíti az euró-

pai kultúrát, s amelynek évezredes európai nemzeti kultúrája toronymagasan felette áll 

az úgynevezett utódállamok kultúrájának és mőveltségi szintjének (KLEBELSBERG K. 

1930a). Klebelsberget megelızıen már Apponyi Albert is kiemelte ezeket, amikor szót 

kapott a trianoni béketárgyaláson. Beszédében a történeti Magyarországot, Európa 

egyedülálló természetes földrajzi és gazdasági egységének nevezte, amelynek – mint 

mondta – egyetlen részét sem lehet elszakítani anélkül, hogy azt a többi rész meg ne 

szenvedje. Hangsúlyozta továbbá, hogy miközben az összmagyarság írni-olvasni tudása 

megközelítette a 80 százalékot, addig a szerbeké alig érte el az 59, a románoké pedig a 

33 százalékot (ZEIDLER M. 2003). Teleki Pál, a földrajztudós miniszterelnök a berlini 

egyetem Magyar Intézetében 1926-ban tartott elıadásában mindezt így fogalmazta meg: 

„A Közép-Duna medence teljes egészében egységes táj, jóllehet alföldek, dombos vidé-

kek és erdıs hegységek különbözı tájtípusaiból tevıdik össze. Ez a legfontosabb föld-

rajzi tény. A történelem ezt avval igazolja, hogy ebben a medencében egyetlen politikai 

alakulat sem maradt meg tartósan addig, míg olyan nem keletkezett, amely a medencét 

teljes egészében ki nem töltötte, de viszont csak a medencére szorítkozott, annak határa-

it hatalmi törekvésben túl nem lépte” (TELEKI P. 1934: 7). S végül, Bulla Béla és 

Mendöl Tibor szerint a Kárpát-medence szerkezettani, geológiai, morfológiai, növény-

tani és gazdasági egysége, földrajzi összhangja a geográfiai egység iskolapéldája (BUL-

LA B. – MENDÖL T. 1947). 

 

 

2. 2. Az oktatás társadalmi környezete a Horthy-korszakban 

 A trianoni békeszerzıdés súlyos, máig ható demográfiai következménye, hogy a 

Kárpát-medencében élı magyarság harmada, 3,3 millió ember a trianoni Magyarország 

határain kívül rekedt. Közülük 1918-19-ben mintegy 170 ezren, 1920 és 1924 között 

mintegy 180 ezren menekültek a trianoni Magyarországra. 

A Magyarországtól elvett és az úgynevezett utódállamok között szétosztott 190 

ezer km²-nyi területen 7,3 millió (1910) nem magyar anyanyelvő lakos élt. Miután lak-
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helyükkel együtt ık is Magyarország határain kívülre kerültek, az egykor soknemzeti-

ségő Magyarországból – egyik napról a másikra – nemzetállam lett. 

A trianoni Magyarország 8,7 millió (1930) lakosának 56%-a az Alföldön (a fı-

várossal együtt), 31%-a a Dunántúlon, 13%-a az Északi-középhegységben élt. A népső-

rőség 1920 és 1941 (a trianoni országterületen) között 86 fı/km²-rıl 100 fı/km²-re nıtt 

(1. ábra). 

 

 

1. ábra Magyarország lakossága (%) és népsőrősége (fı/km²) statisztikai 
régiók szerint, 1930 (Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila) 

 

Az 1930. évi népszámlálás adatai szerint az ország lakosságának 57,5%-a 

(4 996 670 fı) élt 10 000 fınél kisebb lélekszámú városban illetve községben (1. táblá-

zat). Azonban, ha abból indulunk ki, hogy a 10 000 fınél népesebb városok illetve köz-

ségek lakosságának jelentıs része is az úgynevezett külterületi lakott helyek (tanyák, 

puszták, majorok stb.) lakója volt, akkor ennél jóval magasabb értéket kapunk. Ezt tá-

masztja alá az, hogy 1930-ban az ország lakosságának 21,8%-a (1 896 997 fı) nem a 

szorosan vett városokban illetve községekben, hanem azok külterületén lakott (2. ábra). 

Eklatáns példája ennek Szeged és Debrecen, az ország második és harmadik legnépe-
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sebb városa. Ugyanis a 135 071 lelkes Szeged lakosságának 33,6%-a, míg a 117 275 

lelkes Debrecen lakosságának 43,0%-a élt tanyán (1930). 

 

1. táblázat A népesség tömörülése, 1930 

Jelenlévı népesség Lélekszám (fı) Városok ill. községek 
száma (db) száma (fı) százaléka 

    
             150 000 < 150 000 1 1 006 184 11,6 
    

100 000 – 150 000 2 252 346 2,9 
    

50 000 – 100 000 9 565 039 6,5 
    

20 000 – 50 000 33 995 984 11,5 
    

10 000 – 20 000 66 872 096 10,0 
    

5 000 – 10 000 161 1 072 736 12,4 
    

3 000 – 5 000 252 962 334 11,1 
    

2 000 – 3 000 330 803 137 9,2 
    

1 000 – 2 000 858 1 207 985 13,9 
    

< 1 000 1 705 950 478 10,9 
    

összesen 3 417 8 688 319 100,0 
    

Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila. 

 

A társadalom 81%-át kitevı „alsó réteg” 289 pengınyi évi átlagjövedelme – 

amelyben döntı szerepet játszott, hogy a világválság a búza mázsánkénti árát a korábbi 

20-25 pengırıl 7-8 pengıre nyomta le – tovább erısítette a társadalom különbözı réte-

gei között meglevı szociokulturális és életminıségbeli különbséget, valamint az ezzel 

szoros összefüggésben álló hierarchikus viszonyt. A társadalom 18%-át kitevı „közép-

réteg” évi átlagjövedelme 1 050 pengı, míg az alig 1%-át kitevı „felsı rétegé” 17 800 

pengı volt (1930) (ROMSICS I. 2002). 

 A közegészségügy látványos fejlıdésének részeként a százezer lakosra jutó or-

vosok száma – 56-ról (1921) 112-re (1936) nıve – megduplázódott, míg a százezer la-

kosra jutó kórházi ágyak száma – 330-ról (1921) 533-ra (1936) nıve – több mint más-

félszeresére nıtt. Ezzel szoros összefüggésben felére csökkent – a népbetegségnek szá-

mító – tuberkulózisban meghaltak száma. Viszont ezzel párhuzamosan a rosszindulatú 

daganatban meghaltaké megkétszerezıdött, a keringési elégtelenségben meghaltaké 

megmásfélszerezıdött. 
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Az életkörülmények, az egészségügyi ellátás és a táplálkozás javulásával, vala-

mint a modern szociálpolitika számos elemének bevezetésével (kötelezı betegség és 

balesetbiztosítás, nyugellátás stb.) párhuzamosan, de elsısorban mégiscsak a csecsemı- 

és gyermekhalandóság jelentıs mértékő csökkenésének (1922-ben 72 860 fı 1936-ban 

36 874 fı volt az elhunytak száma) köszönhetıen a születéskor várható átlagos élettar-

tam 1910 és 1941 (a trianoni országterületen) között 40 évrıl 57 évre emelkedett. Nagy 

hiányossága volt az említett szociálpolitikai reformnak – részben a pénzügyi fedezet, 

részben a politikai és munkaadói akarat hiánya miatt – hogy az nem terjedt ki a mezı-

gazdasági munkásokra és a munkanélküliekre (ROMSICS I. 2002). 

 

 

2. ábra A külterülettel bíró települések (belsı kör) és a külterületen élık (külsı kör) ará- 
nya statisztikai régiók szerint (%), 1930 (Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila) 

 

 A lakosság felekezeti megoszlásában – 1920 és 1941 (a trianoni országterületen) 

között – a római katolikusok számának 1 millió fıs gyarapodása volt a leglátványosabb 

változás. Bár szám szerint a református és az evangélikus hívek száma is nıtt, de ez a 

növekedés nem volt olyan mértékő, hogy az százalékban kifejezve is gyarapodásként 
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mutatkozzon meg. Az izraeliták lélekszáma viszont már az 1920-as években is folyama-

tosan csökkent (2. táblázat). 

 

2. táblázat A népesség felekezeti megoszlása, 1920-1941 

1920 1930 1941*  
fı % fı % fı % 

       
Római katolikus 5 105 375 63,9 5 634 003 64,9 6 119 218 65,7 
       
Református 1 671 052 21,0 1 813 162 20,9 1 934 853 20,8 
       
Evangélikus 497 126 6,2 534 165 6,1 557 193 6,0 
       
Izraelita 473 355 5,9 444 567 5,1 400 760 4,3 
       
Egyéb 243 294 3,0 262 422 3,0 304 050 3,2 
       

Összesen 7 990 202 100,0 8 688 319 100,0 9 316 074 100,0 
       

*A trianoni országterületen. 
 Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila. 

 

 A történeti és a trianoni Magyarország településhálózatát összevetve, egyrészt – 

az úgynevezett ellenpólusvárosok többségének az ország határain túlra kerülésével – 

Budapest dominanciájának további erısödését, másrészt a határövezetben levı városok 

– természeti és társadalmi hátterük elvesztése miatti – excentrikus helyzetővé válását fi-

gyelhetjük meg. Ezzel együtt zilálódtak szét azok a régiókezdemények is, amelyek op-

timális esetben definitív régiókká válhattak volna (TÓTH J. – GOLOBICS P. 1996). Így a 

trianoni Magyarország egy fejlett centrumtérségbıl és egy gazdaságilag elmaradott, vá-

roshiányos településállományból álló perifériát örökölt (BELUSZKY P. 1990). Ám a tria-

noni békeszerzıdés sajátos következményeként – anélkül, hogy az urbanizációs folya-

mat felgyorsult volna – a városlakók aránya egyik pillanatról a másikra 8,4%-ról (1910) 

33%-ra (1920) ugrott. Viszont ezen a szinten meg is rekedt. Ugyanis a gazdaság fejlı-

désének – a dualizmus korához viszonyított – mérséklıdése magát az urbanizálódás fo-

lyamatát is lefékezte. Így 1930-ban az ország lakosságának ugyanúgy 33%-a volt város-

lakó, mint egy évtizeddel korábban. 

A történeti Magyarország összeomlása az ezeréves gyökerekkel bíró magyar 

közigazgatási struktúrát is alapjaiban rengette meg. Tucatnyi vármegye és regionális 

központ rekedt a trianoni határokon kívül, tradicionális központok (határokon innen és 

túl) váltak egyik napról a másikra excentrikus helyzető településekké és néhányezer fıs 
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községek kaptak megyeszékhelyi funkciót. E változások még élesebbé tették az ország 

közigazgatási területbeosztásának – már a történeti Magyarországon is meglevı – 

aránytalanságait (3. ábra). 

 

 

3. ábra Magyarország közigazgatási beosztása, 1930 (Forrás: Magyar Kódex, 437. o.) 

 

A trianoni békeszerzıdés értelmében, az új határok a történeti Magyarország 26 

vármegyéjén gázoltak keresztül. A csonka vármegyék közül Zala volt a legnagyobb 

(4 877 km²), Ugocsa – amelybıl 0,1 km²-nyi lakatlan terület maradt a trianoni Magyar-

ország része – a legkisebb. E 26 vármegyébıl 13-nak (Baranya, Csanád, Csongrád, Esz-

tergom, Gyır, Moson, Nógrád, Somogy, Sopron, Szabolcs, Vas, Zala, Zemplén) a tria-

noni Magyarországon maradt a székhelye, 10 vármegye (Abaúj-Torna, Arad, Bács-

Bodrog, Bereg, Bihar, Gömör és Kishont, Hont, Szatmár, Torontál, Ung) történeti szék-

helyének elvesztésébıl adódóan új megyeszékhelyet kapott, a Duna két oldalán elterülı 

Komárom határeset volt, míg 2 vármegye (Pozsony és Ugocsa) esetében nem maradt 

megyeszékhellyé tehetı település a trianoni határokon belül. A 10 új megyeszékhely 

(Baja – Bács-Bodrog, Berettyóújfalu – Bihar, Elek – Arad, Kiszombor – Torontál, Má-

tészalka – Szatmár, Nagymaros – Hont, Putnok – Gömör és Kishont, Szikszó – Abaúj-
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Torna, Tarpa – Bereg, Záhony – Ung) közül egyedül Baja rendelkezett városi ranggal. 

Az új megyeszékhelyek részben nem tudtak mit, részben nem akartak semmit kezdeni a 

hirtelen jött ranggal. Nem tudtak mit kezdeni vele, hiszen nem erre „szocializálódtak”, 

ugyanakkor a „Csonka Magyarország nem ország, egész Magyarország mennyország!” 

valamint a „Nem! Nem! Soha!” jelszavakban összegzıdı nemzeti célok az ideiglenesség 

reményét és érzetét keltették bennük, így ennek okán sem akartak semmit kezdeni új 

funkciójukkal.  Szemlélteti  a  trianoni  döntés és az abból adódott helyzet abszurditását, 

 

 

4. ábra A trianoni békeszerzıdés által megcsonkított és a „közigazgatásilag egyelıre 
egyesített” vármegyék (Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila) 

 

hogy például a Kassa által hagyott őr kitöltésére Szikszó, míg a Nagyvárad által hagyot-

téra Berettyóújfalu tőnt a legalkalmasabbnak. Továbbá míg Ung vármegye területe 16 

km² volt, addig Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéé 12 963 km². Ezen állapotok tarthatat-

lansága, s legalább részbeni megszüntetése inspirálta az 1923. évi XXXV. törvénycikk 

megszületését. Ennek eredményeként jöttek létre a „közigazgatásilag egyelıre egyesített 

vármegyék” (4. ábra). Az „egyelıre egyesített” kifejezéssel is hangsúlyozandó az ideig-

lenesség állapotát. Így viszont megmaradtak a közigazgatási struktúra aránytalanságai, 
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például Abaúj-Torna vármegye 1 679 km²-nyi területével szemben Pest-Pilis-Solt-

Kiskun vármegye területe 12 963 km² volt. Hogy Budapest túlsúlyáról vagy az úgyne-

vezett ellenpólusvárosok ellensúlytalanságának problémájáról már ne is beszéljünk, 

mert miközben Budapest Európa egyik legmodernebb városa és legjelentısebb ipari, 

banki, kereskedelmi, tudományos és kulturális központja volt, aközben az ország máso-

dik legnépesebb városa az a Szeged volt, amelynek egyharmadnyi lakossága tanyán élt. 

Az 1923. évi XXXV. törvénycikk az alábbi – „közigazgatásilag egyelıre egyesí-

tett” – vármegyék létrehozását írta elı: Gyır, Moson és Pozsony (Gyır), Komárom és 

Esztergom (Esztergom), Nógrád és Hont (Balassagyarmat), Borsod, Gömör és Kishont 

(Miskolc), Szatmár, Ugocsa és Bereg (Mátészalka), Szabolcs és Ung (Nyíregyháza), 

Csanád, Arad és Torontál (Makó) (4. ábra). Így az államhatárok változásából kifolyólag 

átmenetileg megyeszékhelyi funkciót szerzı Nagymaros (Hont), Putnok (Gömör és Kis-

hont), Tarpa (Bereg), Záhony (Ung), Elek (Arad) és Kiszombor (Torontál) mellett, a 

tradicionális Magyaróvár (Moson) és a „határeset” Komárom (Komárom) is elvesztette 

megyeszékhelyi funkcióját. Így összességében Bajának (Bács-Bodrog), Berettyóújfalu-

nak (Bihar), Mátészalkának (Szatmár, Ugocsa és Bereg) és Szikszónak (Abaúj-Torna) 

sikerült hosszabbtávon is megıriznie új rangját. Ezt követıen megindult az új intézmé-

nyek megszervezése és az új funkciók kialakulása (MOHOS M. 2002). 

 

 

 2. 3. Az oktatás gazdasági környezete a Horthy-korszakban 

A trianoni békeszerzıdés által legalizált államhatárok alapjaiban változtatták 

meg a magyar nemzetgazdaság geográfiai feltételrendszerét. A természeti erıforrások (a 

termıföldtıl az erdıkön át az ásványkincsekig), az infrastruktúra (a vasútvonalaktól az 

egyetemekig) és az ipari üzemek jelentıs része a trianoni határokon kívül reked. A Bul-

la Béla és Mendöl Tibor által a geográfiai egység iskolapéldájának nevezett Kárpát-

medence, amely a Magyar Királyság által teremtett politikai keretben jól mőködı gaz-

dasági egységgé vált, a trianoni békeszerzıdés következtében megszőnt egységes gaz-

dasági térnek lenni. 

Szinte nem maradt a gazdaságnak olyan területe, ahol a természeti erıforrások 

és a termelési kapacitás között valamilyen mértékben ne húzódott volna államhatár. Ez 

például a mezıgazdaság és az élelmiszeripar viszonylatában azt jelentette, hogy miután 
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a hasznos mezıgazdasági földterületnek mindössze egyharmada maradt a trianoni hatá-

rokon belül, hogy a – dualizmus korában még a magyar gazdaság húzóágazatának szá-

mító – malom-, cukor- és szeszipar még rekordtermés esetén is nyersanyaghiánnyal 

küzdött. Tetézte a bajt, hogy Magyarország és az úgynevezett utódállamok között oly 

mértékő, antagonisztikus ellentét feszült, amely minden racionalitást felülírt. Ilyen kö-

rülmények között az a magyar gazdaság, amely a dualizmus védıernyıje alatt szociali-

zálódott, amelyhez alkalmazkodva alakultak gazdaságszerkezeti és infrastruktúrális vi-

szonyai, egyik napról a másikra egy nyersanyagimportra és (áru)exportra kényszerülı 

nemzetgazdasággá volt kénytelen válni. Ennek a szétzilált magyar gazdaságnak a növe-

kedési pályára állítását szolgálta az úgynevezett népszövetségi kölcsön felvétele (1924), 

a protekcionista vámpolitika bevezetése (1925), valamint az új fizetıeszköz, a pengı 

bevezetése (1927). Ezek az intézkedések részét képezték annak a politikai, társadalmi és 

gazdasági konszolidációnak, amelyet Bethlen István miniszterelnök nevéhez köt a hazai 

történetírás. 

 A trianoni Magyarországon maradt természeti erıforrások feltérképezése után, a 

Dunántúli-középhegység bauxitbányáiban (Halimba – 1921, Gánt – 1921) már az 1920-

as évek elején megindult a termelés. Ezt követıen, a magyaróvári timföldgyár (1934) 

majd a tatabányai alumíniumkohó (1942) megnyitásával a kohászat új ágazataként ho-

nosodott meg Magyarországon a timföld- és alumíniumgyártás. S dacára annak, hogy az 

ország relatív tıke- és energiaszegénységébıl fakadóan a kitermelt bauxitnak csak a tö-

redékét tudták itthon feldolgozni, a hadikonjunktúra hátszelével nem csak kiépült, ha-

nem bıvült is a magyarországi alumíniumkohászati vertikum (Csepel, Ajka, Székesfe-

hérvár). 

 Az 1930-as évek elején a földgáz (Tótkomlós), az évtized második felében pedig 

a kıolaj kitermelés (Budafapuszta, Lovászi) kapott lendületet. A dél-zalai olajmezı ki-

termelése és a nyert szénhidrogén értékesítése volt a mozgatója az 1938-ban alapított 

Magyar-Amerikai Olajipari Rt.-nek, amelynek termelése a következı években már, il-

letve a motorizáció adott fokán még, a teljes hazai kıolaj szükségletet fedezte. 

 A szénhidrogén-kutatások tárták fel az alföldi hévízvagyont, amelyre alapozva 

például Hajdúszoboszlón az 1920-as évek közepétıl fokozatosan kiépült a gyógyfürdı-

komplexum. 
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 Az ország energiaellátása szempontjából jelentıs szénhidrogénvagyon feltárása 

mellett, új bányák létesítésével (Oroszlány) valamint a már mővelés alatt állók (Tatabá-

nya-Bánhida, Borsodi-medence stb.) további mővelésével folytatódott a hazai, döntıen 

barnaszénvagyon kitermelése. A hazai ércbányászatot – a már említett bauxitbányászat 

mellett – lényegében csak a vasércbányászat (Rudabánya) képviselte. Emellett felsoro-

lás szintjén megemlíthetjük még az 1926-ban újra megnyitott recski bányából kitermelt 

aranyat, ezüstöt és rezet. 

 Szorosan kapcsolódik a szénbányászathoz a villamosenergia-termelés. Ez utóbbi 

mennyiségi – 1921 és 1938 között 35 kWh/fı-rıl 154 kWh/fı-re – felfutása vonta maga 

után a villamosenergia-ellátásba bevont területek bıvülését (1938-ban a települések 

36%-ában volt villanyáram), ami az ipari termelés térbeli kiszélesedését, valamint – elv-

ben – a lakosság életviszonyainak javulását eredményezte (1938-ban a lakosság 71%-a 

élt olyan településen, ahol volt villanyáram). 

 

 

5. ábra Magyarország gazdasága a két világháború között 
(Forrás: Magyar Kódex, 364. o.) 
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 A gyáripar teljesítménye felemás képet mutat. Az egyik oldalon az Angliában 

már lefutott gépeket üzembeállító és a szakképzetlen nıi munkaerıt foglalkoztató textil-

ipar állt. A másik oldalon pedig a világszínvonalon és a világpiacra is termelı gépipar 

(csepeli Weiss Manfréd Acél- és Fémmővei – Csepel típusú teherautó, motorkerékpár, 

bicikli stb.; gyıri Magyar Vagon- és Gépgyár – Rába típusú teherautó, autóbusz, kato-

nai terepjáró stb.; Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak – 424-es gızmoz-

dony stb.), vegyipar (Chinoin – Bilagit, Demalgon, Neomagnol, Ultraseptyl stb.; 

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár – Kalmopyrin, Hyperol stb.), elektrotechnikai ipar 

(Orion Villamossági Rt. – Orion rádió stb.; Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. – 

Tungsram izzólámpa stb.) és élelmiszeripar. Ez utóbbit olyan márkák fémjelezték, mint 

a Herz, a Pick, a Globus, a Törley stb. Árnyalja az iparról alkotott képünket, hogy bár 

térben decentralizált volt, Budapest ipari termelése egyharmadával haladta meg (1938) a 

vidéki Magyarország együttes ipari termelését. Ami azt jelenti, hogy az ipari központ 

Budapesttel egyetlen vidéki várost sem állíthatunk egy sorba. Attól messze lemaradva 

következett (nem csak az ipari termelés tekintetében) Gyır, Diósgyır, Debrecen, Sze-

ged és Pécs. 

A könnyőipar fejlıdését a trianoni békeszerzıdés okán megszakadt gazdasági 

kapcsolatok miatt kielégítetlen, ugyanakkor egyre fizetıképesebbé váló hazai kereslet, a 

nehéziparét az 1938-ban meghirdetett úgynevezett gyıri program serkentette. Ezért volt 

az, hogy amíg a könnyőipar különösebb nehézségek nélkül vészelte át a világválságot, 

addig az 1930-as évek második feléig stagnáló nehéziparnak csak a háborús konjunktú-

rában sikerült szárnyra kapnia. 

A magyar mezıgazdaság a korszak egész ideje alatt olyan alapvetı problémák-

kal küszködött, mint a tıkehiány (a bankkölcsön a kormányzati gazdaságpolitika által 

preferált iparba áramlott elsısorban), a gépi modernizáció megtorpanása (az élımunka – 

többek közt túlkínálatából fakadóan – olcsóbb volt, mint a gépi), a torz birtokstruktúra 

(az 1 000 holdon felüli birtokok – az összes gazdaság 0,1%-a – az összes földbirtokterü-

let 30%-át tették ki, míg az 5 hold alatti birtokok – az összes gazdaság 72%-a – az ösz-

szes földbirtokterület 10%-át), a torz mővelési struktúra (a szántóföldi termelés domi-

nanciája, ezen belül az összes szántóföld több mint felét fordították gabonatermesztésre) 

és a korszerőtlen talajerıgazdálkodás (öntözés, trágyázás elhanyagolása). Ezek követ-

keztében a mezıgazdasági termelés az egész korszakban stagnált. 
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A magyar külkereskedelem exportrádiusza az 1920-as évek eleji 400 km-rıl, a 

korszak végére 1 000 km körülire nıtt. Az export háromnegyed részét a mezıgazdasági 

és élelmiszeripari termékek, azon belül is döntıen a gabona adta. Így nem meglepı mó-

don – a kínálat és a kereslet egymásra találása után – Magyarország legfontosabb külke-

reskedelmi partnerévé a náci Németország vált. 

A vizsgált idıszakban a mezıgazdaságnak a nemzeti jövedelemhez való hozzá-

járulása 42%-ról 37%-ra csökkent, míg az iparé 30%-ról 36%-ra nıtt. S bár ez egyér-

telmően a gazdasági szerkezetváltást tükrözte, az országnak az európai centrumtól való 

lemaradása nem csökkent. Igaz, nem is nıtt. Ami annak tükrében volt különösen jelen-

tıs teljesítmény, hogy Magyarország a trianoni békeszerzıdés következtében elveszítet-

te természeti erıforrásainak, ipari üzemeinek és infrastruktúrájának túlnyomó részét. 

Ezzel együtt a trianoni Magyarország – miként a történeti is – gazdasági szempontból 

átmenetet jelentett, „kicsiben” a balkáni országok és a cseh-morva területek, „nagyban” 

Nyugat- és Kelet-Európa között. 

 

 

 3. Klebelsberg Kuno, arcképvázlat és az építımunka eredményei 

Klebelsberg Kuno 1875-ben született Magyarpécskán (Arad vármegye). Egy 

éves volt, amikor apja (thumburgi gróf Klebelsberg Jakab császári és királyi huszárkapi-

tány) meghalt és anyjával (felsıeıri és alsóeıri Farkas Aranka) Székesfehérvárra költö-

zött. 

A ciszterciták székesfehérvári fıgimnáziumában érettségizett 1893-ban. Ezt kö-

vetıen a bécsújhelyi katonai akadémiára, majd rövid idı elteltével a budapesti egyetem 

jogi karára iratkozott be (1894). Emellett Berlinben, Münchenben és Párizsban folyta-

tott jogi és államtudományi tanulmányokat. 1898-ban avatták doktorrá a Pázmány Péter 

Tudományegyetemen. Doktori értekezését az „Állam és Egyház” viszonyáról írta. 

Doktorátusa után a miniszterelnökségen segédfogalmazó, a nemzetiségi ügyek 

elıadója, miniszteri osztálytanácsos majd a miniszterelnökség nemzetiségi osztályának 

vezetıje volt. Emellett – Ferenc József utasítására – történelmi, társadalmi és közigaz-

gatási témájú elıadásokat tartott a trónörökösnek. Ügyvezetı igazgatója volt (1904) a 

Bosznia-Hercegovinában és a Horvát-Szlavóniában élı magyarok nemzeti és kulturális 

gondozására létrehozott Julián Iskola Egyesületnek. 



Wekerle Sándor kormányában (1906-1910) miniszterelnökségi államtitkárként, 

Tisza István kormányában (1913-1917) elıbb, mint a vallás- és közoktatásügyi minisz-

térium államtitkára, majd mint miniszterelnökségi államtitkár dolgozott. 1917-ben Ko-

lozsvár országgyőlési képviselıjévé választották. Mindeközben beutazta egész Európát. 

 

 

6. ábra Gróf Klebelsberg Kuno 
(Forrás: LADÁNYI A. 2000) 

 Bethlen Istvánnal karöltve alapí-

totta meg a Nemzeti Egyesülés Pártját 

(1919). Az új nemzetgyőlésnek (1920) 

legitimista programmal, Sopron képvise-

lıjeként lett tagja. Bethlen István kormá-

nyának elıbb belügyminisztere (1921-

1922) – az ı nevéhez főzıdik az új vá-

lasztójogi törvény – majd vallás- és köz-

oktatásügyi minisztere (1922-1931) volt. 

1926-ban Szegeden (is) országgyőlési 

képviselıvé választották. Bethlen lemon- 

 

dásával (1931) ı is távozott a kultusztárca élérıl. 

 Klebelsberg a magyar hazafiság három formáját különböztette meg. Beszélt szó-

nokló, kesergı és alkotó hazaszeretetrıl. Horthyt interpretálva a szónoklót megvetendı-

nek, a kesergıt férfiatlannak tartotta (KLEBELSBERG K. 1927b). Az ı politikai credójá-

ban a patriotizmus fokmérıje a látható teljesítmény volt. A kortárs, Szekfő Gyula – a 

korszak ideológiai alapmővében – a Három nemzedékben Széchenyit idézve vette sorra 

„nemzeti bőneinket”. Köztük a Gróf töretlen alkotókedvével és tetteivel gyökeresen 

szembenálló szalmatőz lelkesedést, amely ugyanolyan gyorsan süllyed a közrestség 

posványába, mint ahogy fellángolt, amelyen aztán önhitten, önmagunkat áltatva, öncsa-

lással gyorsan túl is lépünk (SZEKFŐ GY. 1934). Egy évtizeddel késıbb Márai – Krúdyn 

töprengve – tette fel a kérdést, s aztán adta meg önnön válaszát: „…mit tanult ez a nem-

zet Trianonból? Semmit. Felnevelt egy zsebrák, basáskodó, önzı és mőveletlen közép-

osztályt, s utált mindent és félt mindentıl, ami igazi mőveltség” (M ÁRAI S. 2006: 138). 

E kritika alól még akkor sem bújhat ki Klebelsberg, ha 1944-ben – amikor Márai 

ezeket a sorokat papírra vetette – már több mint egy évtizede halott volt. Ugyanis ı volt 



 28 

az egyik zászlóvivıje a keresztény középosztály állami menedzselésének. Politikai be-

ágyazottsága révén pedig ı határozhatta meg a trianoni Magyarország mővelıdéspoliti-

kájának irányát, és tehette le annak alapjait. Bár az irány egyes területeken vitatható, az 

alapokon maradandó nemzeti értékek születtek. Az pedig, hogy a keresztény középosz-

tály nem tudott eleget tenni a politikai elvárásoknak, az nem Klebelsberg makacsságán 

és eltökéltségén, hanem a keresztény ifjak korlátoltságán bukott meg. 

Klebelsberg – egyebek mellett – a Magyar Történelmi Társulat elnöke (1917-

1932), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatótanácsi tagja (1924-1932), a pécsi 

(1925), a szegedi (1926) és a római (1927) egyetem díszdoktora, a máltai lovagrend 

magisztrális nagykeresztese (1928), a magyar érdemkereszt (1925) és – a legrangosabb 

hazai kulturális kitüntetés – a Corvin-lánc kitüntetettje (1930) volt. 

Egyik alföldi útja után paratífusszal vitték kórházba, ahol 1932. október 11-én 

szívrohamban meghalt. Kívánságának megfelelıen és a Szentszéktıl kapott engedély 

alapján Szegeden, a Fogadalmi Templom kriptájában helyezték végsı nyugalomra. „Te 

ennek a nemzetnek építımunkása voltál. A háború után a magyar kultúra minden kövét 

Te raktad le, Te óvtad meg az enyészettıl” – mondta a ravatalánál róla Bethlen István 

(KLEBELSBERG K-NÉ 1992: 54). A klebelsbergi „építımunka” eredményei: 

• az Országos Magyar Győjteményegyetem megszervezése 

• a Magyar Tudományos Akadémia gazdasági ügyeinek és ügyintézésének új alapok-

ra helyezése 

• Collegium Hungaricumok létesítése (Bécs, Berlin, Róma) 

• a Testnevelési Fıiskola megnyitása 

• a kolozsvári egyetem Szegedre, a pozsonyi egyetem Pécsre költöztetése 

• a még a háború elıtt megkezdett debreceni egyetem építési munkálatainak befejezé-

se 

• klinikák építése Debrecenben, Szegeden és Pécsett 

• a tanítóképzés, a polgári iskolai tanárképzés és a középiskolai tanárképzés reformja 

• polgári iskolai és középiskolai reform 

• 5 000 népiskolai objektum (tanterem és tanítói lakás) felépítése, a nyolcosztályú 

népiskola tervének meghirdetése 

• az iskolán kívüli népmővelési program meghirdetés 

• 1 500 népkönyvtár felállítása 



 29 

• a Tihanyi Biológiai Intézet megalapítása 

• a svábhegyi csillagvizsgáló megnyitása 

• a Nemzeti Sportuszoda megépítése 

• a Corvin kitüntetések „megalapítása” 

• a szegedi Dóm tér, a Nemzeti Emlékcsarnok és a szabadtéri játékok létrehozása 

• a Magyar Olimpiai Társaság megalapítása 

• az elsı Ünnepi Könyvhét megnyitása 

• az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek meghirdetése 

 

 

4. Magyarország oktatási intézményhálózatának térbeli struktúrája a Hor-

thy-korszakban 

Az infrastruktúrának meghatározó szerepe van a települések életében, fejlıdésé-

ben. Míg a felsıfokú funkciókat ellátó intézményeknek (például egyetem) a nagyváros-

ok regionális és interregionális szerepkörének kiteljesedésében, addig a középiskolák-

nak a mikrotérségi – településközi kapcsolatok elmélyítésében van meghatározó szerepe 

(KİSZEGFALVI GY. 1990). Ezt ismerte fel Klebelsberg, amikor egy négyszintő közigaz-

gatási hierarchiát (fıváros, törvényhatósági jogú város, vármegyeszékhely, járásszék-

hely) alapul véve – a különbözı iskolatípusokat adminisztratívan és egyenletesen szét-

osztva az országban – „megrajzolta” Magyarország kultúrgeográfiai térképét (7. ábra). 

Klebelsberg kultúrgeográfiai térképének csúcsán – az egész országot összefogó 

központként – Budapest állt. A fıvárost Debrecen, Pécs és Szeged, a tudományegye-

temmel bíró törvényhatósági jogú városok, mint az úgynevezett magas kultúra központ-

jai követték. Ezután következett a többi törvényhatósági jogú város és a megyeszékhe-

lyek, mint középiskolai (gimnázium, reáliskola, reálgimnázium, leányközépiskola) vá-

rosok. Végül a járási székhelyek, amelyek mindegyikéhez polgári iskolát rendelt a mi-

niszter (KLEBELSBERG K. 1928a). 

A gazdasági racionalitás talaján állva teljesen felesleges és reménytelen kísérlet-

nek tartotta egy, a felsıoktatásra felkészítı gimnázium fenntartását egy olyan járásszék-

helyen, ahol még a polgári iskolában is osztályokat kellett összevonni az alacsony tanu-

lólétszám miatt. Ezzel együtt vallotta, hogy az iskola és a helyi értelmiség legalább any-

nyira fontos városképzı erı, mint a gazdaság (KLEBELSBERG K. 1930b). E tétel elfogad-
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tatásával Klebelsbergnek sikerült komplex környezetbe helyeznie az egész oktatásügyet, 

ami a háború és a trianoni békeszerzıdés gazdasági következményei által sújtott ország 

döntéshozó politikai elitjével szemben nem kis teljesítmény volt.  Klebelsberg felfogása 

 

 

7. ábra Klebelsberg Kuno „kultúrgeográfiai térképe” 
(Forrás: Klebelsberg alapján szerk.: Szabó Attila) 

 

szerint a tanító nem csak oktatott, hanem nevelt és megtestesített egy értékrendet is 

(KLEBELSBERG K. 1928a). Miként egy egyetem sem csak elıadótermeket jelentett, ha-

nem klinikákat és kutatóintézeteket is (KLEBELSBERG K. 1927b). S mindezek hatása már 

túllépett az adott iskolával vagy egyetemmel bíró település határán, és érintette mind a 

társadalmat, mind a gazdaság különbözı ágazatait. 

 

 

4. 1. Kulturális decentralizáció 

Klebelsberg szerint a dualizmus korának kiegyezéspárti kormányai politikailag a 

„színmagyar” ám függetlenségpárti Alföld helyett, a túlnyomórészt nemzetiségek által 

lakott peremterületekre voltak kénytelenek támaszkodni. S mivel e támogatás ellenérté-
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keként (valamint elısegítendı és gyorsítandó a spontán magyarosodási folyamatot – Sz. 

A.) az állami beruházások évtizedeken keresztül a peremterületekre összpontosultak, a 

Nagy Magyar Alföld még az alapinfrastruktúrának is híján maradt (KLEBELSBERG K. 

1928b). „A szívem fájt, amikor a tanyákat bejárva, mindenütt csak nyomort találtam. 

Nem azt a nyomort, amely kéregetı kezet nyújt egy darab kenyérért, hanem kulturális és 

közegészségügyi nyomort. […] Láttam gyermekeket, amint apjuk csizmájában bukdá-

csoltak a barázdák között a 4-5 kilométernyire levı iskolába, hogy megtanulják azt, ho-

gyan kell öntudatos magyarnak lenni, hogyan kell a nemzet oszlopának lenni. […] A 

nemzetiségi vidékeken emeletes kıpaloták terpeszkednek, amelyekben 5-6 magyar 

gyermek mellett csupa nemzetiségi gyermek élvezi a kultúra gyümölcseit. Ezzel szemben 

jártam tanyai iskolában, düledezı és istállóhoz hasonló épületben, amelynek falára a 

tanító szénnel rajzolta a nekünk legszebb, legdrágább képet, Magyarország térképét, 

hogy a gyermekeket más taneszköz híján a hazai föld ismeretére és szeretetére oktathas-

sa. […] Hogy a tanyai iskolák és a tanítás még ma is milyen elhanyagolt állapotban 

vannak, legjobban bizonyítja az, hogy a menekült tanítók a tanyai iskoláknál minden 

nyomorúságuk dacára sem akarnak állást elfogadni, mert ık egészséges épületekhez 

voltak szokva a nemzetiségi vidékeken” (CZETTLER J. 1921: 444). De jelentıs szerepet 

játszott az Alföld mellızésében a dualizmuskori kormányok Budapestpolitikája is, 

amelynek az volt a célja, hogy Budapestet mielıbb Bécs méltó párjává, a Monarchia 

tényleges társközpontjává fejlesszék (KLEBELSBERG K. 1931a). S míg Budapest – az ál-

lami beruházásoknak is köszönhetıen – a századfordulóra valóban Európa egyik leg-

modernebb városa és legjelentısebb ipari, banki, kereskedelmi, tudományos és kulturá-

lis központja lett, addig a városhierarchiában a fıvárost követı teljes körő (Zágráb, Po-

zsony, Kolozsvár, Kassa, Debrecen, Temesvár), hiányos funkciójú (Szeged, Nagyvárad, 

Pécs, Gyır) illetve részleges funkciójú (Arad, Brassó) regionális központok növekedé-

se, népességszáma, ipara, kereskedelme és infrastruktúrája messze elmaradt a fıvárosé 

mögött (BELUSZKY P. – GYİRI R. 2005). 

S miközben a vesztes háborúba belebukott Monarchia romjai maguk alá temet-

ték a közjogi álláspontot (48-as, 67-es alap), mint politikai rendezıelvet, aközben a tria-

noni békeszerzıdés alapjaiban változtatta meg mind az országrészek egymáshoz viszo-

nyított arányát, mind az ország településszerkezetét. Eszerint mind a területét, mind a 

népességszámát illetıen a korábbinál jóval hangsúlyosabbá vált az Alföld, amelynek 
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mintegy fele maradt a trianoni Magyarország része, s amely így az ország területének 

több mint a felén terült el. Itt élt az ország közel 8 milliós (1920) népességének több 

mint a fele. 

A történeti Magyarország összeomlásával a városi társadalmú és urbánus megje-

lenéső nagy- és középvárosok közül, a teljes körő-, a hiányos funkciójú-, illetve részle-

ges funkciójú regionális központok többsége (Zágráb, Pozsony, Kolozsvár, Kassa, Te-

mesvár, Nagyvárad, Arad, Brassó) az ország határain túlra került. Így a trianoni Ma-

gyarország egy fejlett centrumtérségbıl és egy gazdaságilag elmaradott, városhiányos, 

kevéssé városiasodott településállományból álló perifériát örökölt (BELUSZKY P. 1990). 

Klebelsberg miközben a modern várossá fejlesztés terén respektálta a dualizmus 

korának Budapestpolitikáját (KLEBELSBERG K. 1931a), arra hívta fel a figyelmet, hogy 

ha ez az egyoldalúság tovább folytatódik, akkor az a „beteg helyzet” fog elıállni, hogy 

az egész ország egyetlen megye és benne egyetlen város, s annak vidéke pedig egyetlen 

elhanyagolt terület lesz (KLEBELSBERG K. 1928c). Szemléletesen jegyezte meg, hogy 

Budapest „közgazdasági és kulturális lámpái” nem elég erısek ahhoz, hogy Magyaror-

szág egész területét bevilágítsák. Álláspontja szerint vidéki egyetemi és középiskolai, 

valamint polgári iskolai városok és községek nélkül a vidéki Magyarországon nagy lesz 

a „közgazdasági és kulturális éjszaka” (K LEBELSBERG K. 1932a). 

Fél évszáddal késıbb KİSZEGFALVI GYÖRGY ezt így fogalmazta meg: egy-egy 

felsıfokú funkciót ellátó intézmény motorja lehet az adott település átalakulásának és 

korszerősödésének, valamint regionális és interregionális szerepkörének kiteljesedésé-

nek (KİSZEGFALVI GY. 1990). A trianoni békeszerzıdés következtében a 6 teljes körő 

regionális központ közül 5, a 4 hiányos funkciójú regionális központ közül 1, míg a 2 

részleges funkciójú regionális központ közül 2 került a történeti Magyarország határain 

túlra. Így azt a dominanciát, amit korábban 12 település sem volt képes kompenzálni, 

most mindössze az 1 teljes körő (Debrecen) és a 3 hiányos funkciójú (Szeged, Pécs, 

Gyır) regionális központnak kellett volna ellensúlyoznia. Egyrészt úgy, hogy közben 

mind Debrecen, mind Szeged vonzáskörzetének nagyobb része az ország határain túlra 

került. Másrészt úgy, hogy az Észak-Dunántúl primátusáért Gyır „állandó viaskodásban 

állt” Sopronnal, Szombathellyel és Székesfehérvárral. Valamint, hogy Gyır és Szeged 

egyértelmően a trianoni határövezetben, míg Miskolc Debrecenhez és Pécshez hasonló-
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an a 30 km-es határövezet határán terült el (KOVÁCS Z. 1990). Ez fejlıdésük hosszabb-

rövidebb ideig tartó megtorpanását vonta maga után. 

Ez idı alatt kellett újragondolni e városoknak az ország alapjaiban megváltozott 

gazdasági szerkezetében, közlekedési hálózatában, vonzáskörzet- és munkamegosztás-

rendszerében elfoglalt és betölteni kívánt helyét és szerepét. Az ellenpólusvárosok közül 

például Pécs, Szeged és Debrecen egyetemi városokká váltak, s elindultak egy olyan 

úton, mely mára oda vezetett, hogy ezekben a városokban – noha számottevı maradt az 

agrár- és ipari jellegő kapacitás – egyértelmően a „tudás-termelés”, a felsıoktatási és 

kutatási szféra vált a húzóágazattá (TÓTH J. 1996). 

 Klebelsberg az Alföld társadalmi, gazdasági, infrastrukturális és kulturális fel-

zárkóztatásához, valamint az ellenpólusvárosok tényleges ellensúllyá tételéhez a kultu-

rális decentralizációt kínálta a kortársainak alternatívaként. Szóhasználatában az egye-

tem nem elıadótermekkel teli „pompás palotát”, hanem – miként már szó volt róla – 

klinikákat és kutatóintézeteket is jelentett. Jól mutatja ezt a debreceni példa, ahol csak 

azt követıen nyilvánította befejezettnek az egyetem orvosi fakultását, miután a már 

meglévı belgyógyászati, sebészeti és gyermekklinika mellé, 1926-ban átadták a szemé-

szeti, a bır- és (korabeli szóhasználattal) bujakórtani, az elmekórtani, a fül-orr-gégészeti 

valamint a nıgyógyászati- és szülészeti klinikát is (KLEBELSBERG K. 1927b). Szerinte az 

egyetem abban különbözik a fıiskolától, hogy nem csak tanít, hanem azzal párhuzamo-

san kutat is. E tekintetben a debreceni és a szegedi egyetemnek az a hivatása, hogy az 

Alföld talaját, klímáját, növény- és állatvilágát, néprajzi- és nyelvészeti hagyományait, a 

magyar örökösödési jog kihatását a „kisgazda-társadalomra”, a birtokmegoszlás-, a 

munkanélküliség- és a kubikoskérdés problémáját kutassa. Véleménye szerint az újon-

nan létrehozott egyetemek és kutatóintézetek úgy tudnak eleget tenni „nemzeti hivatá-

suknak”, ha a környezetük problémáira adnak adekvát válaszokat (KLEBELSBERG K. 

1931b). Ebben látta annak az összefogásnak a mozgatóját is, amit Debrecenben és Sze-

geden tapasztalt (KLEBELSBERG K. 1929a). Ugyanis a korabeli debreceni és szegedi vá-

rosvezetés – összefogva az egyházzal – az egyetemi beruházások révén esélyt látott a 

térség társadalmi, gazdasági és kulturális felzárkózására. Ezt – vagyis, hogy egy egye-

tem nem csak a székhelyére hat, hanem hatása messze kisugárzik a környezetére is 

(KİSZEGFALVI GY. 1990) – érzékelte és fogadtatta el a kortársaival Klebelsberg. Nem 

véletlen, hogy minisztersége egész ideje alatt a személyét érintı bizalmi kérdés szintjén 
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kezelte a vidéki tudományegyetemek megtartását. Klebelsberg abból indult ki, amit a 

mai geográfia így fogalmaz meg: minden település helyzetét annak földrajzi környezete, 

népessége, gazdasága és infrastruktúrája – szerves egységet alkotva – együttesen hatá-

rozza meg. Tehát ha egy adott település bármely szférájában változás áll be, akár fejlı-

dik, akár hanyatlik, az a település többi szférájára is kihat (TÓTH J. 1981). 

A kulturális decentralizáció és az azzal egyet jelentı európai szintő oktatási-

nevelési intézményrendszer megteremtése azonban nem csak oktatáspolitikai kérdés 

volt. Mert bár a trianoni döntés egyértelmően azt mutatta, hogy a politikai érdekek min-

den észérvet elsöpörnek, Klebelsberg mégis szentül hitt abban, hogy a Monarchia fel-

bomlásával függetlenné váló Magyarország „kultúrfölényével” képes lesz felülírni min-

den politikai érdeket. Naivitással átszıtt optimizmusát arra a véleményre alapozta, mi-

szerint a dualizmus korában Ausztria – a birodalmi egység jegyében – nemzeti létünket 

is igyekezett elfedni a külföld elıtt. Azonban ez – mondta Klebelsberg – a mi hibánk is, 

ugyanis nem volt elég európai hírő írónk, költınk, mővészünk és tudósunk, akik jó hí-

rünket keltve szerte Európában, képviselték volna a nemzetet, a magyar ügyet. Bár Lisz-

tet, Munkácsyt és Jókait név szerint is megemlítette (viszont nem beszélt Bláthyról, Dé-

rirıl, Eötvösrıl, Jedlikrıl, Kandóról, Puskásról, Semmelweisrıl, Zipernowskyról, hogy 

csak a természettudósokat – s ıket is a teljesség igénye nélkül – említsük), de mint 

mondta az ı munkásságuk is „csak” arra volt elegendı, hogy rákerüljünk Európa kultu-

rális térképére, de ahhoz, hogy rajta is maradhassunk, azon állandóan százak alkotó-

munkájára lett volna szükség. Mint mondta: „Ausztria diplomáciája és saját élhetetlen-

ségünk mesterségesen elzárt bennünket a külföldtıl, a legképtelenebb dolgokat is elhit-

ték rólunk Európában”. S ennek Trianonban fizettük meg az árát, mert „mint valami 

Európába betolakodott vad néppel bántak el velünk” (K LEBELSBERG K. 1928a: 18). 

Klebelsberg szerint a trianoni tragédiára az újnacionalizmus és az alkotó haza-

szeretet a gyógyír. E magatartásformáló eszmék elterjesztésének egyik legfontosabb 

eszköze pedig az oktatás és a nevelés, melyhez egy európai szintő oktatási-nevelési in-

tézményrendszer megteremtésére van szükség. Ennek révén, a megcsonkított és termé-

szeti kincseitıl megfosztott trianoni Magyarország megırizheti európai magyar kultúrá-

ját, fokozhatja kárpát-medencei vezetı szerepét és kivívhatja Európa tiszteletét. Véle-

ménye szerint ez a feltétele annak, hogy „lefegyverzetten is az Árpádszerezte földön 
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megmaradhassunk és egyszer, megengedett eszközökkel, az elveszítettet visszaszerez-

zük” (K LEBELSBERG K. 1930a: 111). 

Klebelsberg deklarált nemzeti messianizmusát azonban hiteltelenné tették az eu-

rópai szintő oktatási-nevelési intézményrendszer hiányáról és az ország lakosságának 

relatív iskolázatlanságról tanúskodó adatok. Ezért mondta azt, hogy „éppen nekünk ma-

gyaroknak nem szabad megengednünk, hogy kultúránk összezsugorodjék. Hiszen jogcí-

münk hazánk területi épségének helyreállítására is kiváltképpen arra alapítjuk, hogy mi 

nagyobb és értékesebb kultúrát tudtunk ezen a helyen kifejteni, mint azok a népek és ál-

lamok, melyeket az Entente a mi rovásunkra területileg és népességben nálunk mester-

ségesen nagyobbá tett. Ha pedig parasztállammá fejlıdnénk vissza, amit egyesek jelszó-

ként elég meggondolatlanul hangoztatnak, ha Liszt, Munkácsy és Eötvös hazája meg-

szőnnék a kultúra számottevı tényezıje lenni, akkor megdılne a belsı jogosultsága an-

nak, hogy Európa közepén önálló nemzeti létet folytathassunk” (K LEBELSBERG K. 

1927c: 32). 

Ennek jegyében látványosan bıvült a közoktatási – különösen az elemi iskolai – 

intézményhálózat, részben ennek eredményeként az elemi iskolától a polgári iskolán át 

a középiskoláig emelkedett a beiskolázottak száma, amivel párhuzamosan egyszámje-

győre csökkent az analfabéták aránya. 

Klebelsberg a felsıoktatás modernizációjában, dacára a diplomások torz szak-

mastruktúrájának nem tudott – a közoktatás korszerősítése során megtapasztalt mérték-

ben – következetes lenni. Ugyanis ezen a téren sokkal több volt az objektív tényezı. 

Ezek közé tartozott többek között az, hogy a megváltozott gazdasági körülmények elle-

nére a magyar mezıgazdaság képtelen volt felülemelkedni a gabonatermesztés egykor 

oly kényelmes rutinján. Pedig az összeomlással megszőnt a Monarchia védıernyıje, és 

a hazai búzának a nemzetközi piacon már lebírhatatlan versenytársai akadtak. Az új pia-

ci igényeknek való megfeleléshez azonban szemléletváltásra, a mővelési struktúra át-

alakítására és tıkére lett volna szükség. Ehhez járult még a torz birtokstruktúra, vala-

mint a mezıgazdasági munkások kritikusan alacsony bérének problémája. S miközben 

stagnált a mezıgazdaság, nyílt az agrárolló. S az alacsony bérszintbıl fakadóan több 

millióan nem tudtak részt venni a nemzeti piac mőködtetésében. Ugyanis a csekély jö-

vedelmük, a legalapvetıbb – és hamisíthatatlan – cikkeket (só, gyufa, petróleum stb.) 

kivéve nem tette lehetıvé számukra a boltban történı vásárlást. Mindez tovább zsugorí-
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totta a már amúgy is beszőkült nemzeti piacot. Ami az ipar több ágazatában is ellehetet-

lenítette a tömegtermelést. Ezt tetézte az egyre élesebbé váló nemzetközi verseny, az au-

tarkia, a gazdasági racionalitást is felülíró nacionalizmus, valamint a technikai-

technológiai fejlesztéshez szükséges tıke hiánya. S ha ez utóbbi még össze is győlt, sok 

esetben akkor is az olcsó munkaerıt választották a modernizáció helyett. 

Míg tehát a magyar gazdaság különbözı ágazatainak fizetıképes keresletre és 

tıkére, addig a magyar társadalomnak például orvosokra lett volna szüksége. Csakhogy, 

a keresztény középosztályt a pénzügyi, mérnöki és orvosi pályához elég ambivalens ér-

zések főzték. Noha az azzal járó elınyök vonzották, mégis „azt tartották, nem való úri-

embernek” (M ÁRAI S. 2003: 21). Arról nem is beszélve, hogy a közgazdászok és mér-

nökök egy része – a gazdaság korlátozott teljesítıképessége miatt – állás nélkül maradt, 

ami riasztotta az ifjúságot ezektıl a pályáktól. Ennek fényében nem meglepı, hogy pél-

dául az 1930/31-es tanév minden 100 hallgatójából 32 jogász, 15 bölcsész és 8 teológus 

volt. 

Habár az aránytalanságok szembetőnıek voltak, amelyeket Klebelsberg nem kis 

cinizmussal ki is mondott – miszerint „nem a fellegekben járó és a földön csetlı-botló 

impraktikus irodalmi mőveltségre”, hanem gyakorlati ismeretekre van szükség 

(KLEBELSBERG 1929b: 271) – felismerésüket mégsem követte hatékony orvoslás. 

Ugyanis a kérdésben a gazdasági racionalitás mellett, a szelektív antiszemitizmust valló 

politikai hatalom is állást foglalt (ORMOS M. 2005). Ez pedig nem függetleníthette ma-

gát a keresztény középosztály érdekeitıl, ugyanis a történelmi Magyarország összeom-

lását követı konszolidációs politika elsısorban rájuk támaszkodott. Klebelsberg szerint 

(is) a keresztény középosztályban halmozódott fel az az erı és halmozódtak fel azok az 

értékek, amelyek egyik nemzedékrıl a másikra, a szocializáció elsıdleges színterén, a 

családon belül öröklıdtek, s amelyek így nemcsak pótolhatatlanná és megkerülhetetlen-

né, hanem támogatandóvá is tették a keresztény középosztályt (KLEBELSBERG K. 

1928a). Ennek fiai azonban nemigen mutattak hajlandóságot sem arra, hogy szakítsanak 

a keresztény középosztály generációkon átívelı, hagyományos pályaorientációjával, 

sem arra, hogy annál több energiát fordítsanak a felsıfokú tanulmányaikra, mint ameny-

nyit a – korszakban legkönnyebben megszerezhetı – jogi diploma megkövetelt tılük. 

Így a strukturális aránytalanságok fennmaradása mellett, miközben a hazai felsıoktatás-

ban tobzódtak a keresztény ifjak, a numerus clausus törvény által korlátozott zsidó hall-
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gatók ezerszám voltak kénytelenek osztrák, német, olasz és francia egyetemeken orvosi 

és mérnöki diplomát szerezni. 

A zsidóságot évszázados társadalmi kirekesztettsége – miként szerte Európában 

így Magyarországon is – a kereskedelmi, pénzügyi és értelmiségi pályákra terelte. Ez a 

kényszerpálya, párosulva a keresztény középosztály korlátoltságával, a kapitalizálódás 

idıszakában a zsidóság gazdasági és kulturális pozíciószerzésének forrása lett (SZEKFŐ 

GY. 1934). Míg azonban az Osztrák-Magyar Monarchiában – az Istóczy Gyızı vezette 

kis antiszemita frakciót leszámítva – ez nem vezetett különösebb társadalmi feszültség-

hez, addig a történeti Magyarország összeomlásával elıálló pozíciócsökkenés, valamint 

az infláció által elıidézett egzisztenciális ellehetetlenülés a keresztény középosztály fia-

inak harsány antiszemitizmusába torkollott. Ennek adott egyrészt ideológiai hátteret, 

másrészt kormányzati hátszelet az, hogy a konvertálható tıkével rendelkezı zsidó kö-

zéposztályt kevésbé temették maguk alá az összeomlás romjai, továbbá hogy a hiteha-

gyott zsidók az 1918/19-es forradalmakban meghatározó szerepet játszottak, s végül 

hogy a történeti Magyarország összeomlásáért egyetlen politikai erı sem vállalta a fele-

lısséget, hanem azt áthárították a dualizmus korának liberalizmusára, a polgári radikáli-

sokra és a zsidóságra. 

Abban mind a konzervatívok, mind a szélsıjobboldal egyetértett, hogy a kor-

mánynak olyan körülményeket és olyan helyzetet kell teremtenie, amelyben a keresz-

tény középosztály gyermekei visszaszerezhetik nagyapáik és apáik dualizmus korában 

„eltrehánykodott”, majd a világháború, az infláció és a történeti Magyarország összeom-

lásával tovább zsugorodó gazdasági és kulturális pozícióit. S miközben a keresztény if-

júság az állami hátszéllel (például állami ösztöndíjak, numerus clausus törvény) segít 

saját magán, aközben az „idegen tıke” érdekei helyett mind a gazdaságban, mind a kul-

túrában elıtérbe kerülnek a „keresztény nemzeti érdekek”. Csak míg a szélsıjobboldal 

már ekkor is radikális és minden racionalitást nélkülözı megoldást javasolt, addig a 

konzervatívok a keresztény középosztály gyermekeinek a gazdasági pályák felé orientá-

lását és „tudatos helyzetbehozását” látták üdvözítınek (ROMSICS I. 2005). 

Klebelsberg középiskolai reformja – a Gróf politikai hitvallásának megfelelıen – 

ez utóbbi javaslattal állt szinkronban, s már a középiskolában igyekezett befolyásolni a 

keresztény középosztály gyermekeinek késıbbi pályaválasztását. Csakhogy a keresz-

tény középosztály gyermekei nemigen mozdultak, így a diplomások torz szakmastruktú-
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rája mit sem változott a korszakban. Az 1937/38-as tanévben a 4 761 joghallgatójával 

szemben még mindig csupán 4 410 orvos-, gyógyszerész-, közgazdász-, mérnök-, állat-

orvos- és agronómushallgató állt. 

 

 

4. 2. Az elemi iskolai oktatás térszerkezetének változása 

A kiegyezés megkötésekor Magyarország 6 éven felüli népességének közel het-

ven százaléka analfabéta volt, és ezáltal alkalmatlan arra, hogy humán erıforrásként le-

gyen részese a modern, tıkés, polgári Magyarország megteremtésének. Ezt az anomáliát 

volt hivatva enyhíteni Magyarország elsı népoktatási törvénye (1868:XXXVIII. tc.), 

amely alapját képezte az elemi oktatás szervezeti és tartalmi korszerősítésének. A tör-

vény értelmében 6 és 12, illetıleg 15 éves kora között mindenki tanköteles volt, és azt a 

szülıt vagy gyámot, aki ezt a rendelkezést elszabotálta, pénzbüntetéssel sújthatták. A 

törvény szerint elemi iskolát a hitfelekezetek, a társulatok, a magánszemélyek, a közsé-

gek és az állam tarthatott fenn. Bár a törvény megszületése után az állam – döntıen a 

nemzetiségek által lakott területeken – több ezer iskolát épített, a fenntartói körön belül 

változatlanul a felekezeti dominancia érvényesült. Ugyanakkor – a törvénynek köszön-

hetıen – a dualizmus korának végére harminc, majd a trianoni békeszerzıdés következ-

tében – egyik napról a másikra – tizenöt százalékra csökkent az analfabéták aránya. 

 

 

4. 2. 1. Az alfabetizáció területi különbségei 

1920-ban – amikor Magyarország 6 évnél idısebb népességének 84,8%-a tudott 

írni és olvasni – 2 vármegyében (Szabolcs és Ung – 71,1%; Szatmár, Ugocsa és Bereg – 

74,6%) az ott élık kevesebb mint háromnegyede és további 4 vármegyében (Bács-

Bodrog – 79,7%; Csanád, Arad és Torontál – 79,7%; Heves – 79,1%; Jász-Nagykun-

Szolnok – 79,5%) az ott élık kevesebb mint négyötöde volt írástudó. Amennyiben 

ezekhez a megyékhez még azokat a vármegyéket is hozzávesszük, amelyekben 80% fö-

lött, de még az országos átlag alatt maradt az írástudók aránya (Abaúj-Torna – 82,6%; 

Bihar – 81,7%; Borsod, Gömör és Kishont – 84,2%; Csongrád – 80,9%; Hajdu – 82,6%; 

Nógrád és Hont – 82,6%; Pest-Pilis-Solt-Kiskun (Budapest nélkül) – 83,7%; Zala – 
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83,3%; Zemplén – 80,1%), akkor jól kirajzolódik a trianoni Magyarország két neuralgi-

kus területe: Észak-Magyarország és az Alföld (8. ábra). 

 

 

8. ábra A népesség írni-olvasni tudása, 1920 
(Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila) 

 

Bár a Duna-Tisza Közének nagy részén elterülı Pest-Pilis-Solt-Kiskun várme-

gyében (88,5%) magasabb volt az írni és olvasni tudók aránya, mint az országos átlag, 

az kizárólag a kiugróan magas budapesti aránynak (94,7%) volt tulajdonítható. Békés 

vármegye és Zala vármegye kirítt a környezetébıl, ugyanis miközben az Alföldön – 

Budapestet is idesorolva – 84,0% volt az írni és olvasni tudók aránya, aközben Békés 

vármegyében 85,9%, s míg a Dunántúlon 87,3%, addig Zala vármegyében 83,3% (8. 

ábra). 

Zala vármegye lemaradása több tényezı együttállásának volt köszönhetı: a kül-

területi népesség és az iskolába nem járó mindennapi iskolai tankötelesek száma és ará-

nya magas, az elemi iskolák száma relatíve alacsony volt (3. táblázat). Ez egyébként – 

azon túl, hogy az egyikbıl következett a másik – összecseng azzal a klebelsbergi gondo-
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lattal, miszerint a trianoni Magyarországon azért volt több mint egymillió analfabéta 

(1920), mert az említettek nem tudtak kitıl és nem tudtak hol megtanulni írni és olvasni. 

 

3. táblázat Zala vármegye és szomszédos vármegyéinek néhány, 
az írástudatlanok arányát befolyásoló adata, 1920 

Vármegye Jelenlevı népes-
ség száma (fı) 

Külterületi né-
pesség (1930) 

6-11 éves tankö-
telesek száma 

(fı) 

Iskolába nem 
járók 

Elemi iskolák 
száma (db) 

      

Somogy 368 486 
83 711 fı 

21,7 % 
47 498 

5 631 fı 
11,9 % 

435 

      

Vas 268 014 
21 936 fı 

8,0 % 
40 365 

2 351 fı 
5,8 % 

305 

      

Veszprém 232 554 
37 052 fı 

15,2 % 
32 367 

1 963 fı 
6,1 % 

315 

      

Zala 347 123 
49 661 fı 

13,6 % 
48 307 

5 426 fı 
11,2 % 

360 

      
 Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila. 

 

 A vármegyéket összehasonlítva, az alfabetizáció szélsıértékei országos viszony-

latban – nem meglepı módon – Északnyugat-Magyarországon (Gyır, Moson és Po-

zsony vármegye – 90,5%; Sopron vármegye – 92,7%; Vas vármegye – 90,2%) és 

Északkelet-Magyarországon (Szabolcs és Ung – 71,1%; Szatmár, Ugocsa és Bereg – 

74,6%) voltak (8. ábra). A legmagasabb és a legalacsonyabb érték között 21,6% volt a 

különbség. A Sopron vármegyére vonatkozó érték 7,9%-al haladta meg az országos át-

lagot, míg Szabolcs és Ung vármegyéé 13,7%-al maradt el attól (9. ábra). 

 Érdemes megfigyelni, hogy az 1920-ban még azonos kategóriában levı Bács-

Bodrog valamint Csanád, Arad és Torontál vármegyék pályája hogyan vált szét 1920 és 

1930 között, majd hogyan találkozott ismét 1941-ben. 1920-ban Bács-Bodrog várme-

gyében az elemi mindennapi iskolai tankötelesek 62,9%-a járt iskolába, ugyanakkor 

Csanád, Arad és Torontál vármegyében 79,0%-uk. Így 1930-ra – Bácshoz képest – Csa-

nádban óhatatlanul megugrott az írni és olvasni tudók száma és aránya. S ennek ered-

ményeként – bárcsak ideig-óráig, de – még a klebelsbergi mővelıdéspolitika egyik 

zászlóshajójával (Szeged) bíró Csongrád vármegyével is egy kategóriába tudott kerülni. 

1930-ban Bács-Bodrog vármegyében az elemi mindennapi iskolai tankötelesek 90,9%-

a, Csanád, Arad és Torontál vármegyében 90,6%-a járt iskolába, így 1941-re a két vár-
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megye az írni-olvasni tudók arányát tekintve ismét egy kategóriába került, amiben 

kulcsszerepe volt Klebelsberg iskolaépítési programjának. 

 

 

9. ábra Az alfabetizáció szélsıértékei, 1920 
(Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila) 

 

Vármegyénként összehasonlítva, az alfabetizáció szélsıértékei országos vi-

szonylatban, miként 1920-ban úgy 1930-ban is Északnyugat-Magyarországon (Gyır, 

Moson és Pozsony vármegye – 93,9%; Sopron vármegye – 96,2%; Vas vármegye – 

94,5%) és Északkelet-Magyarországon (Szabolcs és Ung – 80,0%; Szatmár, Ugocsa és 

Bereg – 82,3%) voltak (10. ábra). Viszont – s ez ugyancsak a klebelsbergi oktatáspoli-

tikát dicséri – míg 1920-ban a mindennapi iskolai tankötelesek 17,2%-a volt iskolakerü-

lı, addig 1930-ban 7,5%-uk. Így – értelemszerően – az országrészek közti különbségek 

is mérséklıdtek. Míg 1920-ban az írni és olvasni tudók arányát tekintve 21,6% volt a 

különbség a legmagasabb és a legalacsonyabb mutatójú két vármegye között, addig 

1930-ban 16,2%. Sopron vármegye értéke 5,8%-kal haladta meg az országos átlagot 

(1920-ban 7,9%-al), míg Szabolcs és Ung vármegyéé 10,4%-kal maradt el attól (1920-

ban 13,7%-al). 
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10. ábra A népesség írni-olvasni tudása, 1930 
(Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila) 

  

Amennyiben az 1930. évi népszámlálási adatokat egészen a járások szintjéig le-

bontjuk, akkor – még árnyaltabb képet kapva – megtudhatjuk, hogy igaza volt-e 

Klebelsbergnek, amikor az alacsony lélekszámú települések és a külterületi lakott he-

lyek nagy számát „okolta” az írni-olvasni nem tudók magas száma miatt (11. ábra). 

Evidenciának tekintve azt, hogy az Alföldön alapvetıen kevés volt az iskola, 

azokat a Dunántúli és Észak-Magyarországi járásokat, amelyekben 10% fölött volt az 

analfabéták aránya két csoportra oszthatjuk (11. ábra). Egyrészt azokra a járásokra, 

amelyekben 50-60% fölött volt azoknak az aránya, akik olyan törpefalvakban éltek, 

amelyek lélekszáma nem érte el az 1 000 fıt (például a siklósi járásban a lakosság 

63,4%-a élt 1 000 fınél kisebb lélekszámú településen, a szentlırinci járásban 80,9%, a 

letenyei járásban 50,7%, a novai járásban 69,8%, az encsi járásban 74,9%, a gönci já-

rásban 56,8%). Ezek a települések olyan kicsik voltak, hogy mind benépesíteni, mind 

fenntartani igen nehezen tudták (volna) iskolájukat. A másik csoportot azok a települé-

sek alkották, amelyekben statisztikailag ugyan nagyobb volt a népességkoncentráció, 

hiszen lakosságuk jóval kisebb aránya lakott 1 000 fınél kisebb lélekszámú településen 

(például a nagyatádi járásban a lakosság 25,5%-a, az adonyi járásban 1,7%, a sárbogárdi 
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járásban 1,8% volt azoknak az aránya akik 1 000 fınél kisebb lélekszámú településen 

éltek),  viszont lakosságuk jelentıs része külterületen élt (például az adonyi járás lakos-

ságának 35,9%, a sárbogárdi járás lakosságának 45,9%-a élt külterületen), ahol viszont 

– a néhány ellenpélda dacára is – nagyságrendekkel volt magasabb az analfabéták ará-

nya, mint belterületen.  Ezzel ellentétes példa Hódmezıvásárhely, ahol elırehaladottabb  

 

 

11. ábra A népesség írni-olvasni tudása járásonként, 1930 
(Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila) 

 

volt a külterületi népesség írni-olvasni tudása (91,2%), mint a belterületié (89,7%). 

Ugyanez mondható el Makóról is, ahol a belterületi népesség 91,1%-ával szemben a 

külterületi népesség 95,1%-a tudott írni és olvasni (13. ábra). Ez részben Klebelsberg 

iskolaépítési programjának, részben a parasztpolgári miliınek volt köszönhetı. 

 Az 1930. évi népszámlálási adatok szerint Bács-Bodrog, Békés, Csongrád, Haj-

dú és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében egyetlen olyan település sem volt, amelynek 

ne lett volna külterületi lakosa. Emellett Bihar vármegye 61 településébıl 58-nak, Csa-

nád, Arad és Torontál vármegye 42 településébıl 37-nek volt külterületi lakosa. 
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12. ábra A külterületi népesség aránya járásonként, 1930 
(Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila) 

 

A fentiek mellett azonban érdemes néhány egyéb anomáliát is sorra vennünk. A 

jelentısebb városok többsége – társadalmi és gazdasági fejlettsége révén – Salgótarján-

tól Pécsig és Szombathelytıl Nyíregyházáig jól láthatóan kiemelkedett a környezetébıl 

(11. ábra). 

Zala vármegyében a letenyei járás (83,9%) maradt alatta a megyei (89,5%) – s 

egyben az egész Dunántúli (91,7%) – átlagnak. Szemben az 1,8%-os Zala vármegyei át-

laggal, a letenyei járás lakosságának 13,1%-a vallotta magát horvátnak, akik között tra-

dicionálisan mindig is alacsonyabb volt az írni-olvasni tudók aránya (11. ábra). 

A csurgói járást malom- és textilipara, valamint a Somogy vármegyei átlagot 

(4,7%) több mint háromszorosan meghaladó (16,1%) evangélikus közössége emelte ki a 

környezetébıl (11. ábra). 

A Mezıföldön az adonyi (87,8%) és a sárbogári (87,8%) járás – miközben kör-

nyezetének átlaga alatt maradt az írni-olvasni tudók arányát tekintve – Pest-Pilis-Solt-

Kiskun vármegye Duna-Tisza közi járásainak értékével volt szinkronban. Míg az itt el-

terülı ráckevei (91,1%) és dunavecsei (91,1%) járás viszont a Dunántúli járások értéke-
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ivel harmonizált (11. ábra). Az adonyi és a sárbogárdi járásban az agrárjelleg dominált, 

s a külterületi népesség aránya is a dél-alföldi járásokkal mutatott rokon vonást. Ezzel 

szemben a ráckevei és a dunavecsei járásban döntıen a Dunántúlra jellemzı arányú volt 

a külterületi népesség aránya. A ráckevei járás esetében ehhez járult még a fıváros ipa-

rosodottabb, pesti részének közelsége is (12. ábra). 

 

 

13. ábra A külterületi népesség írni-olvasni tudása járásonként, 1930 
(Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila) 

 

Kiskunhalas – a járásnyi lakossal (26 088 fı) bíró nagyhatárú megyei város – 

szintén elmaradt a körülötte levı járások átlagától, s az írni-olvasni tudók arányát te-

kintve a nyírségi járásokkal volt szinkronban (11. ábra). Kiskunhalas lakosságának több 

mint fele (57,9%) élt külterületen, ami nem volt kiugróan magas ezen a vidéken (12. áb-

ra). Viszont Kiskunhalas határában Kiskırös, Kiskunfélegyháza, Szeged és Jánoshalma 

kezdıdött, amely településeken, illetve az azokat körülvevı járásokban – Kiskırös kivé-

telével – a többszörösét adták át a klebelsbergi iskolaépítés keretében épült tantermek-

nek, mint Kiskunhalason. Ennek is része volt abban, hogy például Jánoshalmának még a 
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külterületén is magasabb volt az írni-olvasni tudók aránya (13. ábra), mint Kiskunhala-

son (11. ábra). 

Tovább haladva a Dél-Alföldön – Hódmezıvásárhely és Szeged pozitív anomá-

liáját evidenciának tekintve – az a Makó érdemel figyelmet, amely a már említett Mezı-

föld mellett a Zalai-, a Belsı-Somogyi- és a Baranyai dombság járásait megelızve, az 

Észak-Dunántúllal és – a már szintén említett – Békés vármegyével volt szinkronban 

(11. ábra). Ennek révén (is) meglátszik a különbség Erdei Ferenc makói hagymásai és 

az illyési puszták népének cselédei között. Mert, miközben Erdei parasztpolgárai már 

szakadatlanul az „emberebbül élés” útját és módját keresték, aközben Illyés cselédei 

még csak papíron szabadultak fel a feudális függés alól, sorsuk és mentalitásuk jobbágyi 

maradt. A parasztpolgári miliıben szocializálódott gyerek – akinek biciklit vettek, hogy 

iskolába (is) tudjon járni, akinek könyvet adtak a kezébe, s így nem felejtett el írni és 

olvasni – más esélyekkel indult neki az életnek, mint aki elé csupán a cselédsor lakásá-

nak kisablakán keresztül tárult a Világ. 

Békéscsaba, a szomszédos vármegyék közül amúgy is kirívó Békés vármegyé-

bıl is kiemelkedett. Budapesttel, Gyırrel, Sopronnal stb. volt egy kategóriában (11. áb-

ra). Építıanyag-, textil- és malomipara révén tudott kiemelkedni a környezetébıl. 

A reális kép érdekében elkerülhetetlen egy együttes pillantást is vetni a 12. és 

13. ábrára. Ennek alapján látható, hogy azokban az Abaúj-Torna (például tornai járás), 

valamint Szatmár-Ugocsa és Bereg (például vásárosnaményi járás) vármegyei járások-

ban, amelyekben a külterületen élık körében 25% fölött volt az írni-olvasni nem tudók 

aránya (13. ábra), elenyészı (10% alatti) külterületi népességükbıl fakadóan (12. ábra) 

az közel sem volt akkora probléma, mint a Tisza menti járások (például dadai alsó, ti-

szai alsó, tiszai középsı, tiszai felsı járás) 15-20%-os külterületi analfabétizmusa (13. 

ábra), ahol a lakosság 30-40, helyenként több mint 50%-a élt külterületen (12. ábra). A 

külterületen élık közti 20-25%, helyenként 25-30%-os analfabéta arány a Dunántúlra is 

átnyúlt, s érintette Baranya (például siklósi járás, szentlırinci járás), Somogy (barcsi já-

rás, szigetvári járás) és Zala (alsólendvai járás, letenyei járás) vármegye több járását is 

(13. ábra). Igaz, ezekben a járásokban – a szigetvári járást kivéve – mindenütt 20-25% 

alatt maradt a külterületi népesség aránya (12. ábra).     

Összefoglalva: igaza volt Klebelsbergnek, amikor az alacsony lélekszámú tele-

pülések relatíve nagy számával, másrészt – a magasabb lélekszámú települések esetében 
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– a külterületén élık magas arányával magyarázta az analfabéták és az iskolakerülık 

nagy számát. Mint mondta, az aprófalvakban és a tanyákon, pusztákon, majorokban 

élıknek nem volt módjuk – sem kitıl, sem hol – megtanulni az írást és az olvasást. 

Emellett azonban azt is fontos megjegyezni, hogy lényeges különbségek voltak a pa-

rasztpolgárok, valamint a kis- és nagygazdaságok cselédeinek lehetıségei között. 

 

 

14. ábra A népesség írni-olvasni tudása, 1941 – a trianoni országterületen 
(Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila) 

 

 Az analfabéták aránya 1941-re (a trianoni országterületre számolva) – az 1920. 

évi 15,2%-ról – 7,6%-ra csökkent. Ugyanilyen látványosan mérséklıdtek az országré-

szek közti különbségek is, noha a szélsıértékek földrajzi értelemben nem változtak. Az 

írni és olvasni tudás tekintetében a legmagasabb arányok az északnyugat-magyarországi 

(Gyır, Moson és Pozsony vármegye – 95,4%; Sopron vármegye – 96,2%; Vas várme-

gye – 94,8%), a legalacsonyabbak az északkelet-magyarországi vármegyékben (Sza-

bolcs és Ung – 84,9%; Szatmár, Ugocsa és Bereg – 85,1%) voltak (14. ábra). A maxi-

mum és a minimum érték között viszont már csak 11,3% volt a különbség (1920-ban 

még 21,6%). Sopron vármegye mutatója ekkor 3,8%-al (1920-ban 7,9%-al) haladta meg 
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az országos átlagot, míg Szabolcs és Ung vármegyéé 7,5%-al (1920-ban 13,7%-al) ma-

radt el attól (15. ábra). 
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15. ábra Az alfabetizáció eredményei 1920 és 1941 között (%) 
(Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila) 

 

Bár 1941-ben lényegében ugyanazokban a vármegyékben volt a legalacsonyabb 

az írni és olvasni tudók aránya (közöttük Zala vármegye értéke volt a legmagasabb – 

92,4%; Szabolcs és Ung vármegyéé a legalacsonyabb – 84,9%), mint 1920-ban, 1941-

ben a vármegyék mégis közelebb voltak az országos átlaghoz, mint 1920-ban az akkori-

hoz. Az is jól jelzi a változás mértékét, hogy 1920-ban még 14 vármegyében volt ala-

csonyabb az írni és olvasni tudók aránya, mint az 1941-ben kritikus értéknek számító 

Szabolcs és Ung vármegye 89,4%-a. A 8., 10. és 14. ábrára pillantva is azt látjuk, hogy 

az 1920. évihez képest 1941-re homogénebbé vált Magyarország. Ennek alapján megint 

csak azt mondhatjuk, hogy szakmai szempontból eredményes volt Klebelsbergnek az 

elemi oktatást modernizáló politikája. 

 

 

4. 2. 2. Klebelsberg iskolaépítési programja 

Klebelsberg – miközben gızerıvel dolgozott a kulturális decentralizáció prog-

ramjának megvalósításán – új tartalmat adott a nacionalizmus fogalmának. A neonacio-
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nalizmus az alkotó hazaszeretetre helyezte a hangsúlyt, s miközben elutasította a kishi-

tőséget és a kétségbeesést, óva intett mind az önámítástól, mind a naiv optimizmustól. S 

bár a trianoni döntés egyértelmően azt mutatta, hogy a politikai érdekek minden észér-

vet elsöpörnek, még a naiv optimizmustól óvó Klebelsberg is szentül hitt abban, hogy 

„kultúrfölényünkkel” felülírhatunk minden politikai érdeket. 

Az újnacionalizmus és a kultúrfölény deklarált nemzeti messianizmusát azonban 

hiteltelenné tették az európai szintő oktatási-nevelési intézményrendszer hiányáról és az 

ország lakosságának relatív iskolázatlanságról tanúskodó adatok. Ugyanis az 1920/21-es 

tanévben az elemi mindennapi iskolai tankötelesek 17,2%-a (191 272 fı) nem járt isko-

lába és a 6 éven felüli népesség 15,2%-a (1 092 850 fı) analfabéta volt. Ez inspirálta az 

oktatási kormányzatot az iskoláztatási kötelezettség teljesítésének biztosításáról szóló 

1921. évi XXX. törvénycikk megalkotására, amelyben lényegében megismételték az 

1868. évi törvénynek a tankötelezettségre és a szülıi felelısségre, valamint a felelısség-

re vonhatóságra vonatkozó bekezdéseit (BENISCH A. 1930a). 

Azonban Klebelsberg – az 1922 nyarán kinevezett új vallás- és közoktatásügyi 

miniszter – a kezdetekhez nyúlt vissza, és miközben respektálta Eötvös erıfeszítéseit, 

egyben mulasztással is vádolta. Klebelsberg – felismerve az állami szerepvállalás nélkü-

lözhetetlenségét – szó szerint „brutálisnak” nevezte azt a tényt, hogy az általános tankö-

telezettség bevezetése után ötven évvel, még mindig több mint egymillió analfabéta volt 

Magyarországon. Önámítással vádolta elıdeit, mert bár törvény rendelte el az általános 

iskolakötelezettséget, az oktatási kormányzat nem tett meg mindent (például iskolaépí-

tés, állami tehervállalás) annak érdekében, hogy mindenki számára lehetıvé tegye az is-

kolába járást. Mint mondta: „Brutális tény az, hogy az általános tankötelezettség beho-

zatala után több mint fél századdal a nyolcmillió maradék magyarból több mint egymil-

lió a hatévesnél idısebb analfabéta. […] Ha az állam egyfelıl kimondja az általános is-

kolakötelezettséget, akkor másfelıl az államnak kötelessége, hogy iskolák építését elı-

mozdítsa, a terhek nagy részét viselje, és így tegye is lehetıvé a tankötelezettség végre-

hajtását: az iskolába járást, mert különben az iskolakötelezettség kimondása puszta ön-

ámítás” (KLEBELSBERG K. 1927d: 363). 

Ezzel a kritikával a konzervatív Klebelsberg – a maga intelligens módján – a 

vádlottak padjára ültette a dualizmus korának liberalizmusát, miközben megágyazott sa-

ját népiskola építési programjának, s elméleti síkról gyakorlatira terelte az írástudatlan-
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ság problémájának megoldását. Ugyanis az iskolakerülık és analfabéták magas száma 

már nem csak a kormány külpolitikai céljait, hanem a nemzetgazdaságot is érintette. Hi-

szen a munkaerı képzettsége kihatott mind a mezıgazdaságra, mind az iparra. Meghatá-

rozta azok teljesítményét és nemzetközi versenyképességét. 

Klebelsberg tudta, hogy az ország gazdasági teljesítménye és a humán erıforrás 

képzettsége között szoros összefüggés van, hogy még a minimálisan szükséges munka-

kultúra elsajátítása is megköveteli az írni és olvasni tudást (KLEBELSBERG K. 1927d). 

Leegyszerősítve: analfabétákkal nem lehet demonstrálni a kultúrfölényt, és aki iskolá-

zatlan és tudatlan, az nem számottevı humán erıforrás, viszont ideális célpontja a de-

magógoknak. „És ha a szegénységbıl sarjadó elégedetlenség és a tudatlanságból szár-

mazó könnyő ámíthatóság találkozik, akkor e két politikai vegyelem összetételébıl rob-

banóanyag keletkezik, amely rombol és szétvet” (K LEBELSBERG K. 1929c: 54). Ugyan-

akkor az ellenforradalmi rendszer politikai elitje semmitıl nem irtózott jobban, mint a 

forradalomtól. S akkor még nem beszéltünk arról a problémáról, amit 1918-19 tárt fel. 

Nevezetesen, hogy az ország agrárnépessége túl sokáig volt kirekesztve a „nemzetbıl” 

ahhoz, hogy olyan erıs nemzettudata legyen, amely felülírja benne a négyévnyi véres 

öldöklés okozta fásultságot és a beígért földosztás elszabotálása okozta kiábrándultsá-

got, és ismét fegyvert fogat vele, hogy – ha kell – életét áldozza a történeti Magyaror-

szág egyben tarthatóságának víziójáért. „A magyar hazafiság közmondásos. [...] És 

mégis, ennek a hatalmas magyar hazafiságnak van egy nagy gyengéje s ez az, hogy 

számbelileg aránylag kicsiny az a réteg, amely ennek a nagy érzésnek az aktív hordozó-

ja” (K LEBELSBERG K. 1928d: 188). A reformkor egyik nagy tanulsága, hogy a kossuthi 

érdekegyeztetı politikának köszönhetıen a nemzet egy emberként sorakozott fel a pol-

gári átalakulás ’48-as programja mögé. Klebelsberg nem csak ismerte, értette is a törté-

nelmet: „A magyar nacionalizmusnak sürgetnie kell a szociális evolúciót, hogy ha majd 

üt az óra, úgy, mint 48-ban, a magyar nép osztatlanul álljon a nemzeti gondolat táborá-

ban” (K LEBELSBERG K. 1928e: 195). Ezek voltak azok az okok, amelyek miatt elodáz-

hatatlannak tartotta az elemi iskolai hálózat bıvítését és a bennük folyó oktató-nevelı 

munka reformját. 

Klebelsberg szerint a trianoni Magyarországon azért volt több mint egymillió 

analfabéta, mert az említetteknek nem volt kitıl és nem volt hol megtanulniuk írni és 

olvasni. A miniszter ennek okát egyrészt a dualizmus korának iskolaépítési koncepció-
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jában, nevezetesen abban látta, hogy az állami iskolaépítések egyrészt elmaradtak a kí-

vánatos mértéktıl, másrészt döntıen a nemzetiségek által lakott országrészekre estek.  

Míg a magyarok által lakott területeket, ezen belül is fıleg az Alföldet ebbıl a szem-

pontból (is) elhanyagolták. Így a Trianonban elcsatolt országrészekkel együtt az állami 

iskolák nagy részét is elvesztette az ország. Klebelsberg szerint a másik ok Magyaror-

szág sajátos településszerkezetében, az aprófalvak, valamint a külterületi lakott helyek 

nagy számában keresendı. Ugyanis ezek olyan kicsik voltak, hogy sem benépesíteni, 

sem fenntartani nem tudták (volna) elemi iskolájukat. Klebelsberg ezzel egyben cáfolta 

azt a nézetet, miszerint sok gyerek azért nem tanult meg írni és olvasni, mert szülei 

munkára fogták, s így nem tudott iskolába járni. Szerinte a munkába állítás „csak” a tíz 

év feletti gyermekeket érintette. Írni és olvasni viszont az alsóbb évfolyamokban tanul-

tak a diákok (KLEBELSBERG K. 1927e). Ennek némileg ellentmond Benisch Arthur, aki 

szerint a tanyán élık nagy része közömbös volt a kultúra iránt, és nem hogy nem sürget-

te az iskolaállítást, de kimondottan örült a nem létének, mert így gyermekeit a gazda-

ságban foglalkoztathatta (BENISCH A. 1930d). Azokon a településeken, ahol volt iskola, 

ott az épületek állaga, valamint a zsúfoltság nehezítette az eredményes tanítást. Az 

1921/22-es tanévben 916 elemi iskolában több mint 80, 270-ben több mint 100 és 28-

ban több mint 150 volt az egy-egy tanítóra, vagyis az egy-egy „tanteremre” jutó tanulók 

száma (az egy tanítóra jutó 80 tanulót, mint maximumot, még az Eötvös-féle népiskolai 

törvény határozta meg). Ami egyben azt is jelentette, ha mindenki eleget tett volna isko-

lalátogatási kötelezettségének, be sem fértek volna a tanterembe. De arra is volt példa, 

hogy azért nem mőködött egy-egy iskola, mert a tanítónak nem volt hol laknia – mondta 

a miniszter. Klebelsberg a mezıgazdasági népesség érdekeit szolgáló népiskolák létesí-

tésérıl és fenntartásáról szóló törvényjavaslat benyújtásakor expozéjában arról is be-

szélt, hogy milyen közlekedési nehézségek akadályozzák a kisdiákok iskolalátogatását 

(KLEBELSBERG K. 1926). Ezért került a törvénybe a „tankötelesek fuvarozásáról” szóló 

paragrafus, amit aztán a „szükség esetén kötelezheti” megfogalmazás azonnal ki is ol-

tott. Így a diákok egy része változatlanul nem tudott iskolába járni, mert – kiépített köz-

utak és közlekedési eszközök híján – ısszel és tavasszal lábszárközépig ért neki a sár, 

télen pedig nem volt cipıje és nagykabátja. 

 „Ha Magyarország beiskolázottsági térképét akarjuk megrajzolni és a beiskolá-

zottság gócpontjait pirosra rajzoljuk meg, a beiskolázatlan területeket pedig feketével, 
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akkor ez a térkép oly képet mutatna, mint amilyent a városok és falvak éjjeli képei mu-

tatnak a maguk fizikai valóságában, hogy tudniillik a város valósággal úszik villany-

fénylángok piros fényárjában. Ezzel szemben a mezıknek, a tanyáknak, a falvaknak vi-

lágára veszedelmes és vigasztalan sötétség nehezedik. Veszedelmesnek mondom ezt a 

sötétséget, mert hiszen tudvalevıleg az iskolázatlan ember csökönyös, maradi, haladni 

nem tudó és nem akaró, azonkívül könnyen lesz szabad prédájává mindenféle téveszmé-

nek, de meg az iskolázatlan ember munkája nemzetgazdasági szempontból is sokkal ki-

sebb értékő, mint az iskolázott ember munkája. […] Ez a fölismerés vezette a közokta-

tásügyi kormányzatot arra, hogy a kimondottan mezıgazdasági népesség lakta területe-

ken a szükséges iskolai hálózat kiépítését egy külön törvény erélyes gesztusával tegye 

lehetıvé.” – olvashatjuk a törvényjavaslat miniszteri indoklásában (KLEBELSBERG K. 

1926: 5). 

Az 1926. évi VII. törvénycikk a mezıgazdasági népesség érdekeit szolgáló ele-

mi iskolák létesítésérıl és fenntartásáról, valamint – a fenntartói kört bıvítve – az elemi 

iskolák egy új típusáról, az úgynevezett érdekeltségi népiskolákról rendelkezett. Egy-

egy iskola érdekeltségéhez azok a természetes és jogi személyek tartoztak, akiknek az 

iskola körzetén belül ingatlanuk vagy adófizetés alá esı foglalkozásuk vagy jövedelmük 

volt. A törvény négy kilométer sugarú köröket, úgynevezett körzeteket jelölt ki. Ha a 

körzetben, az utolsó három év átlagát számítva legalább 20 család vagy 30 tanköteles 

lakott, viszont nem volt a befogadásukra alkalmas iskola, elrendelte annak építését. A 

kivitelezés és a fenntartás költségeit az állam nem tudta magára vállalni, ezért minden 

érdekelttıl elvárta, hogy hozza meg önnön fizikai (kézi- és igásmunka) vagy anyagi ál-

dozatát. Ezt kiegészítendı, és a „kivitelezés zökkenımentes lebonyolítása érdekében” a 

törvény Országos Népiskolai Építési Alap létrehozásáról rendelkezett. Ahol a költsége-

ket az érdekeltség nem, vagy csak részben volt képes elıteremteni, ott azok a községre 

hárultak, amely azokat akár önként is magára vállalhatta, miként azt egy-egy felekezet 

is megtehette. Az építés és a fenntartás költségeit fedezı külön adót, az érdekeltség va-

lamennyi tagjára kirótták. Ezzel együtt, az építkezésekre fordított összeg felét az állam a 

költségvetésbıl fedezte, míg további egynegyed részét kölcsönnel támogatta. A kor-

mány emellett kötelezı típusterveket adott, amelyek ugyan elsısorban az iskolaépületek 

szilárdságát, tartósságát, higiénikusságát és a célnak való megfelelést szolgálták, de a 

külcsínt is szem elıtt tartották (16. ábra). A falakat téglából építették, amelyekbe nagy 
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ablakokat illesztettek, a tetıt palával fedték, a padlót vörösfenyıvel burkolták. Az Al-

földön, ahol ekkor még döntıen vályogból építették a falakat, náddal fedték a tetıt, s 

ahol döngölt agyag volt a padló, ezek az építıanyagok óriási elırelépést jelentettek. Az 

iskola alapfelszereléséhez tartozó rádióról, népkönyvtárról, vetítıgéprıl és gramofonról 

már nem is beszélve. Ezeknek, valamint az iskolában tartott ismeretterjesztı elıadások 

és  népmővelési  tanfolyamok  tucatjainak  köszönhetıen,  egy-egy népiskola és a hozzá 

 

 

16. ábra Elemi népiskola, Domaszék 
(Forrás: A magyarok krónikája, 585. o.) 

 

tartozó tanítói lakás (minden iskolához háromszobás tanítói lakást építettek, amelyhez 

gazdálkodásra alkalmas föld és téglából épült udvari melléképületek tartoztak) környe-

zetének valóságos szellemi és kulturális központja lett (BENISCH A. 1928). „Az iskolate-

rem végén, szemben a katedrával a nagy szárnyas ajtó kápolnát rejtett, szabályszerő ol-

tárral s attól jobbra-balra egy-egy paddal az elıkelıségek részére. Szombat este kitár-

tuk az ajtót, megfordítottuk a padokat, s a terem templommá alakult. Hétfın ismét be-

csuktuk az ajtót, s a felszentelt hely közelségérıl csak a magamfajta érzékenyebb lelkek 

nem feledkeztek meg. A teremben, amelyben a kényes orr napok múlva is szippanthatott 

egy-egy ott ragadt tömjénfoszlányt, néha tánc volt” (I LLYÉS GY. 1942: 202). 

Az elemi iskolák száma az 1920. évi 6 158-ról 1931-ig 6 856-ra, 1938-ig 6 899-

re emelkedett. Ezek alapján az 1931. évi iskolaszámindex (1920 = 100) 111,3 volt. Ez-

zel szemben az 1938. évi (1931 = 100) mindössze 100,6 volt. A tanítók számának inde-

xe ugyan ebben a két idıintervallumban 109,5 valamint 104,4 volt (4. táblázat). Az 
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1931. és 1938. évi indexszámok összevetése azt mutatja, hogy Klebelsberg oktatáspoli-

tikájában az elemi iskolai hálózat fejlesztése, és az ahhoz szervesen kapcsolódó tanító-

képzés preferálása túllépett a politikai retorika szintjén. Bár utóda, Hóman Bálint sok 

tekintetben folytatta Klebelsberg politikáját, e két területen nem tudott a Gróféhoz fog-

ható gyakorlati eredményeket felmutatni. Ugyanis a népiskola építési program az 1930-

as évek elején megrekedt. Ekkor elsısorban még azért, mert a világválság miatt abszolút 

összegekben kevesebb pénz állt Hóman rendelkezésére, az évtized végén, a hadigazdál-

kodás közepette viszont már a kormányzati politika prioritásai változtak meg. Így 

Hóman számára az elemi oktatás terén is maradtak a jóval kevesebb pénzbe kerülı 

szervezeti változtatások, amelyek közül a legnagyobb jelentıségő a már a Klebelsberg 

által is szorgalmazott nyolcosztályos alapoktatás bevezetése volt. S bár 1941-ben meg-

kezdték tanulmányaikat az elsı, immár a nyolcosztályos tanterv alapján tanuló évfo-

lyamok, maga a rendszer a háború miatt nem vált általánossá. 

 

4. táblázat Az elemi iskolai intézményrendszer adatai (fı), 1920/21-1937/38 

Tanév Elemi iskolák 
száma (db) 

Tanítók 
száma 

Tanulók 
száma 

Egy iskolára 
jutó tanító 

Egy iskolára 
jutó tanuló 

Egy tanítóra 
jutó tanuló 

       
1920/21 6 158 17 623 856 941 2,9 139 49 

       
1925/26 6 438 16 705 656 349 2,6 102 39 

       
1930/31 6 856 19 299 966 947 2,8 141 50 

       
1937/38 6 899 20 149 963 087 2,9 140 48 

       
 Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila. 

 

A szeged-rókusi 12 tantermes elemi iskola 1930. október 25-i felavatása, egyben 

az 5 000. népiskolai objektum (tanterem és tanítói lakás) ünnepélyes átadása is volt. Ez-

zel lezárult a népiskola építési akció elsı (és egyben utolsó) szakasza, amelynek ered-

ményeként 3 475 tanterem és 1 525 tanítói lakás épült szerte az országban. Az 5 000 ob-

jektumból az állam 1 462 (29,2%), a községek 639 (12,8%), az egyesületek és érdekelt-

ségek 26 (0,5%), a hitfelekezetek 2 873 (57,5%) építési költségeit fedezték.  A felépült 

5 000 objektumból 3 306 (66,1%) az Alföldet, 1 393 (27,9%) a Dunántúlt és 301 (6%) 

Észak-Magyarországot gazdagította (17. ábra). Azonban ha a statisztikai adatokat vizs-

gáljuk, akkor kisebb mértékő a gyarapodás. Ennek az az oka, hogy a 3 475 tanterembıl 

1 290 a már meglevı, de a  célnak  nem  megfelelı tantermek kiváltására épült. Míg az 
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1 525 tanítói lakás közül 489 épült a már meglevı, de lakhatatlanok helyébe. Így tehát, a 

„statisztikai gyarapodás” 2 185 tanterem és 1 036 tanítói lakás volt (BENISCH A. 1930e). 

 

 

17. ábra Az 5 000 népiskolai objektum megoszlása beruházó és statisztikai régiók 
szerint (db) (Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila) 

 

Az iskolaépítési akció kezdetén a minisztériumban felállítottak egy sürgısségi 

sorrendet: 1. a már megkezdett, de az iskolafenntartó anyagi ellehetetlenülése folytán 

félbe maradt építkezések befejezése, 2. iskola nélküli községek iskolával való ellátása, 

3. az elegendı számú tankötelessel bíró külterületek iskolával való ellátása, 4. a zsúfolt 

iskolák új tanteremmel való bıvítése, 5. a célnak nem megfelelı tantermek „cseréje” 

(BENISCH A. 1928). 

Az elemi iskolák száma az 1925/26-os és 1930/31-es tanév között 6 438-ról 

6 856-ra emelkedett, ennek alapján az 1931. évi elemi iskolaszám-index (1925=100) 

106,5 volt. E fölött volt Bács-Bodrog (119,1); Békés (111,5); Csanád, Arad és Torontál 

(110,7); Csongrád (112,1); Hajdú (130,6); Jász-Nagykun-Szolnok (116,2); Pest-Pilis-

Solt-Kiskun (115,2) valamint Szabolcs és Ung (109,8) vármegyében (18. ábra). Ezek a 

vármegyék – két jövevénnyel kiegészülve: Komárom és Esztergom; Fejér – egybeestek 
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azokkal a megyékkel, amelyekben az országos átlag (21,8%) fölött volt a külterületi la-

kosság aránya (1930) (12. ábra). S dacára annak, hogy a Klebelsberg-féle sürgısségi 

sorrendben a külterületek csupán a 3. helyen szerepeltek, mégis ezekben a megyékben 

adták át az összes felépített tanterem 59%-át. 

 

 

18. ábra A vármegyék 1931. évi elemi iskolaszám-indexe (1925=100) és a klebelsbergi 
iskolaépítési akció során átadott új tantermek száma vármegyénként 

(Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila) 

 

 Komárom és Esztergom vármegye abból a szempontból is kitőnik, hogy az 

1931. évi elemi iskolaszám-indexe (1925=100) mínusz, 97,2 volt, hasonlóan a 97,9-es 

értékkel bíró Baranya vármegyéhez. Ez azzal együtt, hogy Komárom és Esztergom 

vármegyében 81, Baranya vármegyében pedig 67 új tantermet adtak át, azt jelenti, hogy 

az iskolaépítési program során ebben a két vármegyében döntıen a zsúfolt iskolák új 

tanteremmel való bıvítése illetve a célnak nem megfelelı tantermek „cseréje” történt. 

Hasonlóan Borsod, Gömör és Kishont; Heves; Nógrád és Hont; Somogy; Sopron; Vas 

és Veszprém vármegyéhez, amelyek iskolaszám-indexe miközben alig haladta meg a 

100-at, az átadott tantermek száma mégis megközelítette a 800-at (791), a program so-

rán átadott összes új tanterem 23%-át. 
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 A „maradék” vármegyék közül – noha iskolaszám-indexe nem volt nagyobb, 

mint a „többieké” – az aprófalvas Zala vármegye emelkedik ki, ahol 162 új tantermet, a 

program során átadott összes új tanterem 4,7%-át adtak át. Ennek keretében jutott isko-

lához például a letenyei járás 16 települése: Báza (1 tanterem), Borsfa (1 tanterem), 

Csörnyeföld (2 tanterem), Dobri (1 tanterem), Kerkaszentkirály (2 tanterem), Kiscsehi 

(1 tanterem), Lasztonya (1 tanterem), Maróc (1 tanterem), Murarátka (2 tanterem), 

Petrivente (2 tanterem), Pola (3 tanterem), Semjénháza (2 tanterem), Szentliszló (1 tan-

terem), Szentmargitfalva (1 tanterem), Valkonya (1 tanterem), Zajk (1 tanterem). Ezek 

közül a legnagyobb, a polai még mai is oktatási célokat szolgál. 

A legtöbb objektumot Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében adták át, ami a me-

gye 12 963 km²-nyi (1930) területébıl, a tanyák magas számából, valamint abból faka-

dóan, hogy 1 445 556 (1930) Budapesten kívüli lakosával ez volt a legnépesebb me-

gyénk, egyáltalán nem meglepı. Miként azon sem kell csodálkoznunk, hogy Sopron 

törvényhatósági jogú városban egyetlen tantermet sem építettek, hiszen itt már a dua-

lizmus korában is alig volt analfabéta. A tanítói lakások helyenként átlagosnál maga-

sabb száma látványos lenyomata egyrészt a Dunántúl (például Vas, Zala) és Észak-

Magyarország (például Borsod, Gömör és Kishont) aprófalvas, másrészt az Alföld (pél-

dául Békés, Csongrád, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Szabolcs és Ung) tanyás megyéinek. 

Amennyiben a tanítói lakásoknak a törvényhatósági jogú városok közti megoszlását 

nézzük, akkor az alföldi városok (Debrecen, Kecskemét, Szeged) esetében a külterületi 

lakott helyek nagy számát, míg a többi nagyváros (például Budapest, Gyır, Miskolc) 

esetében ezek „nem létét” láthatjuk. 

 Ha párhuzamosan vizsgáljuk azokat a megyéket, amelyekben 1920-ban magas 

volt az írni-olvasni nem tudók aránya (8. ábra), valamint azokat, amelyekben a legtöbb 

új tantermet adták át (18. ábra), akkor azt látjuk, hogy a törvényi elıírásoknak megfele-

lıen nem feltétlenül azokban a megyékben épült a legtöbb új tanterem, amelyekben ma-

gas volt az analfabéták aránya. Erre példa Vas vármegye, ahol messze kevesebb volt az 

analfabéta, mint az országos átlag, mégis – aprófalvas jellegébıl fakadóan – az egyik 

olyan vármegye volt, ahol a legtöbb új tantermet adták át. Ezzel szemben Bács-Bodrog 

vármegyében, ahol az országos átlagnál jóval több volt az analfabéta, alig érte el az or-

szágos átlag (139 tanterem/megye) felét az átadott tantermek száma. 
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Az 5 000. népiskolai objektum átadása után, a világválság és Klebelsberg le-

mondása közepette az iskolaépítési program második szakasza – miként már szó volt 

róla – érdemben el sem kezdıdött. Így 1930/31 és 1937/38 között mindössze 43 iskolá-

val lett több az országban. Holott Klebelsberg szerint az iskolaépítési akció teljes sike-

réhez, a program második periódusában további 3 293 tantermet és 1 326 tanítói lakást 

kellett volna felépíteni, és tovább kellett volna emelni a tanítói állások számát is 

(KLEBELSBERG K. 1932b). Azonban ezek a beruházások, a már ismertetett okok miatt 

elmaradtak. 

Miközben az elemi iskolák száma 1920/21 és 1937/38 között 6 158-ról 6 899-re 

nıtt, a tanítók száma – ugyan ebben az idıintervallumban – 17 623-ról 20 149-re emel-

kedett. Ezzel sikerült elérni azt, hogy miközben – a természetes szaporodás következté-

ben – nıtt a tanköteles korúak száma és – az iskolák elérhetı távolságba kerülésének 

következtében – csökkent az iskolakerülıké, az egy iskolára jutó tanítók száma nem 

csökkent, míg az egy tanítóra jutó tanulók száma nem nıtt a vizsgált idıszakban (4. táb-

lázat). 

 1920-ban 1 092 850 fı, a hat évnél idısebb népesség 15,2%-a volt analfabéta. 

Közülük 410 039 fı volt ötven éves vagy a fölötti, vagyis tagja annak a korcsoportnak, 

amelynek még a legfiatalabb tagjai is a körül születtek, amikor az elemi mindennapi is-

kolai tankötelesek háromnegyede még nem járt iskolába és a hat évnél idısebb népesség 

kétharmada analfabéta volt. Dolgozatomban ıket tekintem azon korcsoportnak, amely-

nek még „statisztikailag” sem igen volt esélye arra, hogy megtanuljon írni és olvasni. 

Így ıket leszámítva 1920-ban, 682 811 hat és ötven év közötti analfabéta élt Magyaror-

szágon, akik az adott korcsoport 11,8%-át tették ki. Tíz évvel késıbb, a hat és hatvan év 

közötti analfabéták száma már félmillió alá (497 125 fı) csökkent. İk az adott korcso-

port 7,3%-át tették ki. S végül 1941-ben (a trianoni országterületen), 539 882 hat és het-

ven év közötti analfabéta élt Magyarországon, akik az adott korcsoport 6,8%-át tették 

ki. 

 Az írni és olvasni nem tudók számának változását vizsgálva azért választottam 

ezt a(z) – elsı olvasatban szokatlannak tőnı – megközelítést, mert azt szerettem volna 

látni, hogy valóban és szám szerint is csökkent-e az analfabéták száma 1920 és 1941 

között, és nem  egyszerően csak az történt-e, hogy a vizsgált két évtized alatt több anal-

fabéta halt meg, mint amennyi újratermelıdött. Ugyanis míg 1920-ban 410 039 ötven 
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éves vagy a fölötti írástudatlan élt az országban, addig 1941-ben közülük – akik akkor 

már minimum hetven évesek voltak – már csak 95 731 fı élt, ami önmagában is egy je-

lentıs csökkenés. Amennyiben az 1920 és 1941 között elhunyt 314 308 fıhöz hozzáad-

juk az 1941-ben (a trianoni országterületen) analfabétaként számon tartott 635 613 fıt, 

akkor 142 929 fıvel kapunk kevesebbet, mint az 1920. évi analfabéták száma. Dacára 

tehát annak, hogy 1941-ben (a trianoni országterületen) 1 185 581 fıvel volt több hat 

éves és idısebb lakosa az országnak, mint 1920-ban, ugyanebben az idıintervallumban 

az analfabéták száma mégis 457 237 fıvel kevesebb volt. S mivel ez a csökkenés csak 

részben következett az idısebb analfabéták elhunytából, mindez nem csak statisztikailag 

jelentette a trianoni Magyarország elemi iskoláinak könnyebb elérhetıségét és a bennük 

folyó oktatás hatékonyabbá válását, hanem a valóságban is. Az már egy más kérdés, 

hogy miközben – például az 1937/38-as tanévben – 963 087 tanuló járt elemi iskolába, 

aközben polgári iskolába (93 561 fı) és középiskolába (69 993 fı) mindössze ennek tö-

redéke. Ami azt jelenti, hogy az elemi iskolát végzettek döntı többsége tízegynéhány 

éves korában befejezte iskolai tanulmányait, és mivel a hétköznapokban alig-alig volt 

szüksége az írni-olvasni tudásra, hosszabb-rövidebb idı elteltével, óhatatlanul is funkci-

onális analfabétává vált (ILLYÉS GY. 1942). 

 

 

4. 2. 3. Az elemi iskolai intézményrendszer 

A két világháború közti idıszak egészére jellemzı, hogy az iskolák közel fele, 

függetlenül annak fenntartójától, egy tantermes, egy tanítós, teljesen osztatlan iskola 

volt (5. táblázat), ami a korabeli Magyarország településszerkezetének tükrében egyál-

talán nem meglepı. Ugyanis 1930-ban az ország 3 417 településébıl 1 705-nek volt 

1 000 fı alatt a lélekszáma, és további 1 188-nak 1 000 és 3 000 fı közötti. Ezen a 

2 893 településen 2 961 600 fı, az ország lakosságának egyharmada élt (1. táblázat). Az 

e falvak határában élıket is beszámítva közel kétmillió ember (1 896 997 fı – 1930), a 

lakosság több mint egyötöde (21,8% – 1930) élt külterületen: tanyán, pusztán vagy ma-

jorban (2. ábra). 

Az iskolák osztott, illetve osztatlansága terén a legnagyobb változás abban volt, 

hogy az állam által finanszírozott iskoláknak 1937/38-ra már kevesebb, mint egyharma-

da volt teljesen osztatlan iskola. Ugyanis miközben az egy tanítós állami iskolák száma 
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gyakorlatilag nem változott, addig a legalább két tanítóval mőködı iskoláké több mint 

másfélszeresére nıtt. Az egyház által mőködtetett egy tanítós iskolák száma a két világ-

háború  közti  idıszak egészében az országos átlag körül, de mindvégig afölött mozgott. 

 

5. táblázat Az elemi iskolák megoszlása a fenntartók jellege és a tanítók száma 
szerint (db), 1920/21-1937/38 

1 2 3 3< Tanév Fenntartó 
osztálytanító tanított 

Összesen 

      
állami 405 136 58 330 929 
községi 325 101 25 194 645 
egyházi 2 260 1 120 413 666 4 459 
egyéb2 73 19 13 20 125 

 
 
 
1920/21 

összesen 3 063 
(49,7 %) 

1 376 
(22,3 %) 

509 
(8,3 %) 

1 210 
(19,7 %) 

6 158 
 (100 %) 

       
állami 420 234 64 336 1 054 
községi 368 128 27 173 696 
egyházi 2 308 1 190 399 650 4 547 
egyéb2 89 14 19 19 141 

 
 
1925/26 

összesen 3 185 
(49,5 %) 

1 566 
(24,3 %) 

509 
(7,9 %) 

1 178 
(18,3 %) 

6 438 
(100 %) 

       
állami 425 311 90 400 1 226 
községi 417 153 36 200 806 
egyházi 2 265 1 179 455 772 4 671 
egyéb2 93 22 13 25 153 

 
 
1930/31 

összesen 3 200 
(46,7 %) 

1 665 
(24,3 %) 

594 
(8,6 %) 

1 397 
(20,4 %) 

6 856 
(100 %) 

       
állami 407 359 92 429 1 287 
községi 398 188 50 190 826 
egyházi 2 121 1 248 465 809 4 643 
egyéb2 81 26 11 25 143 

 
 
1937/38 

összesen 3 007 
(43,6 %) 

1 821 
(26,4 %) 

618 
(9,0 %) 

1 453 
(21,0 %) 

6 899 
(100 %) 

       
 Római katolikus, görög katolikus, egyesült római katolikus és görög katolikus, református, evangélikus, egyesült 
protestáns, görög keleti, unitárius, izraelita. 
2 Vármegyei, társulati, magán, érdekeltségi. 

 Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila. 

 

Mivel a legnagyobb iskolafenntartó az egyház volt, érthetı módon, mind a legtöbb nagy 

(nagy iskola alatt – önkényesen – a legalább 4 osztálytanítóval mőködı iskolákat ér-

tem), mind a legtöbb kis iskolát a felekezetek tartották fenn. De önmagához képest a 

legtöbb nagy iskolát az állam finanszírozta. Ugyanis az állami iskoláknak a Horthy-

korszak egészében mintegy harmada volt legalább négytanítós. Ezzel szemben az egy-

házi iskoláknak még a jobb idıszakokban is alig a hatoda (5. táblázat). Miközben tehát 

Magyarország településszerkezete a két világháború között érdemben nem változott, – a 
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fenntartótól függetlenül – mind számában, mind arányában nıtt a többtanítós iskolák 

súlya, és ez mindenképpen egy elıremutató folyamat volt (19. ábra). 
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19. ábra Az elemi iskolák megoszlása a tantermek száma szerint (db), 
1920/21-1937/38 (Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila) 

 

 Bár 1937/38-ban 741 iskolával volt több mint 1920/21-ben, érdemben nem vál-

toztak a fenntartók közti arányok (20. ábra). A római katolikus egyház a maga 41,4%-

ával (1937/38) – a hagyományoknak megfelelıen – változatlanul a legnagyobb iskola-

fenntartó volt. Ez részben abból adódott, hogy a korszakban maga a római katolikus 

egyház is épített iskolát. Másrészt pedig abból az elızménybıl fakadt, hogy a kiegyezés 

megkötésekor a különbözı felekezetek, és azon belül is döntıen a római katolikus egy-

ház már 13 262 (1869) elemi iskolát tartottak fenn, míg az állam ugyanekkor még egyet 

sem. Bár a dualizmus korában megkezdıdtek az állami iskolaépítések, és az állam fi-

nanszírozta is 2 744 (1910) iskola mőködését, ez nem volt elegendı a meglevı különb-

ségek kiegyenlítésére, hiszen a római katolikus egyház ekkor már 5 247 (1910) iskolát 

tartott fenn. Jóllehet – és ezt fontos megjegyezni – a dualizmus kori liberális magyar ál-

lam nem is törekedett a felekezeti iskolák államosítására, megelégedett a bennük folyó 

oktatás felügyeletével. Tehát 1910-ben közel kétszer annyi, a római katolikus egyház 
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által fenntartott elemi iskola mőködött az országban, mint állami. Ezt az arányt aztán 

igen jelentısen  módosította  a  trianoni  békeszerzıdés, hiszen míg az állami iskoláknak 
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20. ábra Az elemi iskolák fenntartók szerinti megoszlása (%), 1920/21-1937/38 
(Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila) 

 

kétharmada, a római katolikus egyház által fenntartottaknak „csak” a fele került a tria-

noni Magyarország határain túlra. Persze szám szerint a fél ebben az esetben pontosan 

825 iskolával volt több, mint a kétharmad. Így tehát hiába volt a történeti Magyarorszá-

gon az állam a második legnagyobb iskolafenntartó, a trianoni Magyarországon ez ki-

csivel ugyan, de a református egyház mögött már csak a harmadik helyre volt elegendı. 

Dacára annak, hogy a két világháború között a legtöbb iskolát – mert a hitfelekezetek 

csak a községek belterületén szerettek iskolafenntartó jogaikkal élni (BENISCH A. 

1930b) – az állam építette (szám szerint 358-at), ez csupán arra volt elegendı, hogy a 

református egyházat beérve az állam ismét a második legnagyobb iskolafenntartóvá lép-

jen elı. De az állam még így is 1 569-el kevesebb (1937/38) iskola mőködését finanszí-

rozta, mint a római katolikus egyház (6. táblázat). 

 Tehát míg az állam, a községek, a római- és a görög katolikus egyház egyre 

több, addig a református, az evangélikus és az izraelita felekezet egyre kevesebb iskola 

mőködését finanszírozta 1920 és 1938 között (6. táblázat). Szám szerint a legnagyobb 

csökkenést az izraelita egyház által fenntartott iskolák esetében figyelhetjük meg. Ami 
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egyben azt is mutatja, hogy a Horthy-korszak még a maga szelektív antiszemitizmusa és 

a kisiskolások olvasókönyveiben elhelyezett antiszemita kiszólásai közepette is, befo-

gadta iskoláiba a zsidó kisdiákokat. 

 

6. táblázat Az elemi iskolák fenntartók szerinti megoszlása (db), 1920/21-1937/38 

Tanév állami községi róm. k. görög k. ref. evang. izraelita egyéb Össz. 

 
1920/21 

 
929 

(15,1 %) 

 
645 

(10,5 %) 

 
2 607 

(42,3 %) 

 
123 

(2, 0 %) 

 
1 087 

(17,7%) 

 
409 

(6,6 %) 

 
196 

(3,2 %) 

 
162 

(2,6 %) 

 
6 158 

(100 %) 
          

1925/26 
1 054 

(16,4 %) 
696 

(10,8 %) 
2 704 

(42,0 %) 
126 

(2,0 %) 
1 095 

(17,0 %) 
405 

6,3 %) 
155 

(2,4 %) 
203 

(3,1 %) 
6 438 

(100 %) 
          

1930/31 
1 226 

(17,9 %) 
806 

(11,8 %) 
2 840 

(41,4 %) 
130 

(1,9 %) 
1 094 

(15,9 %) 
401 

(5,8 %) 
156 

(2,3 %) 
2032 

(3,0 %) 
6 856 

(100 %) 
          

1937/38 
1 287 

(18,7 %) 
826 

(12,0 %) 
2 856 

(41,4 %) 
131 

(1,9 %) 
1 079 

(15,6 %) 
395 

(5,7 %) 
145 

(2,1 %) 
1802 

(2,6 %) 
6 899 

(100 %) 
          
 Egyéb: magán, vármegyei, egyesült római katolikus és görög katolikus, egyesült protestáns, görög keleti, unitárius, 
baptista, társulati, egyesületi. 
2 Ebbıl 19 érdekeltségi. 
 Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila. 

 

A Horthy-korszak kezdetén a tanítók száma 1920/21 és 1921/22 között 705 fıvel 

gyarapodott. E látványos növekedésnek az volt az oka, hogy a történeti Magyarország 

felbomlása következtében az úgynevezett utódállamokból többszázezer köztisztviselı és 

közalkalmazott, köztük több ezer tanár és tanító menekült a trianoni Magyarországra. 

Így velük egészült, illetve cserélıdött ki a meglevı tanítói kar. Ugyanis 1922 nyarán 

megkezdıdött a proletárdiktatúrában vélt vagy valós szerepet vállalt tanítók nyugdíjazá-

sának, illetve elbocsátásának évekig elhúzódó, és ezáltal a tanítók körében nem kis bi-

zonytalanságot kiváltó folyamata.  Ennek következtében az 1924/25-ös tanévben 1 772 

tanítóval volt kevesebb, mint az 1921/22-es tanévben, de még ekkor is többen voltak ál-

lásban, mint az utolsó békeévben (a késıbbi trianoni országterületen). A teljes képhez 

persze az is hozzátartozik, hogy 1924/25-ben 210 747 tanulóval kevesebb járt elemi is-

kolába, mint 1921/22-ben. A tanítói létszám folyamatos növekedése kisebb-nagyobb 

lendülettel 1925 ıszén indult meg (BENISCH A. 1930c). Így az 1937/38-as tanévben már 

3 593-al több tanító volt állásban, mint 1924/25-ben, és 2 526-al több mint 1920/21-ben 

(4. táblázat). 
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A tanulók száma a demográfiai törvényszerőségeket tükrözi. Mivel a háború 

alatt évrıl évre egyre kevesebben születtek, így törvényszerő volt, hogy az 1920-as évek 

elsı felében a tanulók száma is fokozatosan csökkent. A háború befejezıdésének, az 

1920-as évek politikai és gazdasági stabilizációjának, a bethleni konszolidációnak, va-

lamint a még az úgynevezett boldog békeidıkben születettek szülıképes korba lépésé-

nek eredményeként, az 1920-as évek közepén tartósan emelkedni kezdett a születések 

száma. Részben ebbıl fakadóan, részben Klebelsberg iskolaépítési programjának kö-

szönhetıen – amelynek eredményeként csökkent az objektív okokból iskolakerülık 

száma – az 1931/32-es tanévtıl 1 millió fı körül állandósult a tanulólétszám (21. ábra). 
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21. ábra Az elemi iskolai tanulók száma, 1920/21-1937/38 
(Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila)   

 

Összefoglalva: az 1920/21-es tanévhez képest 1937/38-ra a statisztikák szem-

pontjából sem az egy iskolára jutó tanítók, sem az egy iskolára jutó tanulók, sem az egy 

tanítóra jutó tanulók tekintetében nem történt elırelépés. Ennek ellenére elismeréssel 

tartozunk Klebelsbergnek. Ugyanis, ha nincs a nevéhez főzıdı iskolaépítési program, 

akkor az 1930/31-es tanévben nem 141, hanem 157 tanuló jutott volna egy iskolára (az-

az az iskolák mintegy felében, ezzel együtt egy tanteremre is), az 1920/21. évi iskola-

szám adatokat alapul véve. Továbbá, egy tanító nem 50, hanem 55 diákkal lett volna 

kénytelen foglalkozni, ugyancsak az 1920/21. évi tanítószám adatok alapján. Ez pedig 
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mindkét esetben meghaladta az 1931/32. évit, amikor is a legtöbben, vagyis több mint 

egy millióan részesültek elemi iskolai oktatásban. Kissé árnyaltabban: az 1920/21-es 

tanévben az elemi mindennapi iskolai tanköteleseknek még 17,2%-a (191 272 fı) nem 

járt iskolába, az 1930/31-es tanévben már „csak” 7,5%-a (79 259 fı). Ugyanebben az 

idıintervallumban 15,2%-ról (1 092 715 fı) 9,6%-ra (735 076 fı) csökkent a 6 éven fe-

lüli analfabéták aránya. Az 1930/31-es tanévben „már csak” 333 elemi iskolában volt 

több mint 80, 84 iskolában pedig több mint 100 az egy-egy tanítóra jutó tanulók száma. 

Emlékeztetıül: az 1921/22-es tanévben még 916 elemi iskolában volt több mint 80, 

270-ben több mint 100 és 28-ban több mint 150 az egy-egy tanítóra jutó tanulók száma. 

 

 

4. 3. A polgári iskolai oktatás térszerkezetének változása 

A polgári iskolák felállításának és fenntartásának kötelezettségét az 1868. évi 

népiskolai törvény rendelte el. Eszerint minden nagyobb község, amelynek anyagi ereje 

azt lehetıvé tette, köteles volt polgári iskolát fenntartani. A polgári iskolába való beirat-

kozás elıfeltétele az elemi iskola legalább elsı négy osztályának elvégzése volt. A pol-

gári iskoláról szóló paragrafusok a lányok számára négy, a fiúk számára hat évben írták 

elı a képzési idıt. Viszont már a négy osztály elvégzése is képesített alsó fokú tisztvise-

lıi állások (például vasúti-, és postai altiszt) betöltésére. Továbbá középiskolában kü-

lönbözeti vizsgával, míg tanítóképzıben, felsı kereskedelmi iskolában, felsı mezıgaz-

dasági iskolában vagy felsı ipariskolában automatikusan folytatandó tanulmányok 

megkezdésére is jogosított. Ezért a polgári iskola ötödik és hatodik osztálya – érdeklı-

dés híján – az idık során egyszerően elsorvadt. 

 

 

4. 3. 1. A polgári iskola, mint „egészen speciális oktatási intézmény” 

Az 1927. évi XII. törvénycikk a már kialakult helyzetet szentesítette, amikor a 

polgári iskolát négyosztályos iskolává alakította. Feladatául adva, hogy a „tanulót vallá-

sos, erkölcsös és nemzeti szellemben gyakorlati irányú általános mőveltséghez juttassa 

és ezzel közvetlenül a gyakorlati életre vagy pedig a középfokú szakiskolára elıkészítse. 

A polgári leányiskola feladata azonfelül mővelt, magyar polgári háziasszony nevelése” 

(MAGYAR TÖRVÉNYTÁR 1927: 161). Klebelsberg errıl így írt: „szükségünk van a nemzet 
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széles rétegei, nagy tömegei értelmi szintjének igen számottevı felemelésére. Ezt a célt 

szolgálja a polgári iskola, amely nem középiskola, hanem a keresı életbe készülı em-

bernek nagyobb szellemi útravalót adó, egészen speciális oktatási intézmény” döntıen a 

kisbirtokosok, kisiparosok és kiskereskedık gyermekei számára (KLEBELSBERG K. 

1927f: 373). İk voltak azok a szülık, akik gyermekeiknek az elemi iskolánál már ma-

gasabb mőveltséget igényeltek, viszont nem tudták, illetve nem kívánták igénybe venni 

a felsıoktatásra felkészítı középiskolát. Gyermekeik a polgári iskolában olyan gyakor-

lati (például könyvvitel, közgazdasági- és jogi ismeretek, mezıgazdasági- és ipari isme-

retek) képzést kaptak, amely a hivatali állásba jutás elıfeltétele volt, ez pedig adott 

esetben utat nyithatott a család társadalmi felemelkedésének. Ugyanakkor – s az adott 

körülmények között ez sem volt mellékes – az iskoláztatás költségei még nem ütöttek 

betömhetetlen réseket a családi költségvetésben. A lányok esetében a polgári iskolai 

végzettség különös hangsúlyt kapott. A világ átalakulásából adódóan (például gyorsabb 

életmódváltás, háztartási berendezések megjelenése) a családi körben szerzett háztartási 

ismeretek már elégtelennek bizonyultak egy jobb partihoz. Míg azok a lányok, aki a 

polgári iskola után keresı pályára léptek, a jövedelmük révén még partiképesebbé vál-

tak, vagy akár önállóvá is válhattak. Végül, de nem utolsósorban beteljesíthették a csa-

lád elızı generációban megindult társadalmi felemelkedését. A polgáristákból többnyi-

re banki- és takarékpénztári alkalmazottak, hivatalnokok, gépírónık, bolti eladók lettek. 

 

 

22. ábra Magyar Királyi Állami „Rezsı” 
Polgári Fiúiskola, Szigetvár 

(Forrás: korabeli képeslap) 
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„ Igaza van annak a pesti jóravaló iparosembernek, aki négy polgári osztály nél-

kül nem vesz fel mőhelyébe tanoncot, mert a modern, komplikált termelési módok, az új, 

kényes mőszerek, gépek és szerszámok mellett az értelmetlen ember többet árt, mint 

használ. A mezıgazdaságban is rohamosan tért fog hódítani a motoreke, a traktor, a 

földek villamos besugárzása és hasonló, már az egyszerő munkásnál is magasabb mő-

veltséget igénylı tevékenység; mindezt nem lesznek képesek értelmetlen tömegek elvé-

gezni” – mondta Klebelsberg (KLEBELSBERG K. 1927f: 373). A kulturális kormányzat 

számára annál is inkább fontos volt a polgári iskola, mert végzısei nem növelték a fel-

sıoktatásba igyekvı, s majdan – nagy valószínőséggel – állástalan diplomások számát. 

 A fiú- és leányiskolák óratervét vizsgálva jól láthatók azok a különbségek, ame-

lyek az iskolával szemben támasztott eltérı elvárásokból fakadtak. Míg a fiúiskolákban 

közgazdaságtani, jogi, mezıgazdasági és ipari ismereteket tanultak a növendékek, addig 

a leányiskolák tanulói szépírást, háztartási és nevelési ismereteket sajátítottak el. A ren-

des tantárgyakon kívül rendkívüli tárgyak tanítására is volt mód, ezek: német társalgási 

gyakorlatok (I-IV. osztály), rajz (I-IV. osztály), gépírás és gyorsírás (III-IV. osztály). 

Ezeken kívül – a helyi igények szerint – kisebbségi nyelv, méhészet valamint tánc- és 

zenei oktatást engedélyezett a minisztérium (KORNIS GY. 1927). 

 

 

4. 3. 2. A polgári iskolai intézményrendszer 

 A polgári iskolák száma – ingadozások közepette – mintegy harmadával nıtt a 

korszakban (7. táblázat). Ez részben új iskolák építésébıl, részben – a pénzhiányból fa-

kadóan – különbözı  épületek polgári  iskolává  alakításából  tevıdött össze. Az iskolák 

 

7. táblázat A polgári iskolai intézményrendszer adatai, 1920/21-1937/38 

Tanév Polgári iskolák 
száma (db) Tanárok száma (fı) Tanulók száma (fı) Egy tanárra jutó ta-

nuló (fı) 
     

1920/21 312 3 406 75 705 22 
     

1925/26 392 3 868 87 161 23 
     

1930/31 378 3 675 78 633 21 
     

1937/38 397 4 124 93 561 23 
     

 Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila. 

 



 68 

számának átmeneti csökkenése a tanulólétszám apadásának a következménye, s több-

nyire adminisztratív, mondhatni koedukációs csökkenés volt. Ugyanis azokon a telepü-

léseken, ahol nem volt elegendı tanuló, átmenetileg összevontak fiú és lány osztályokat, 

majd amikor már ez sem volt elegendı, az iskolákat is közös igazgatás alá vonták. Majd 

az 1930-as évek tartós tanulólétszám emelkedése után ismét visszaállították az iskolák 

különállását. Így az iskolák számának statisztikai csökkenése többnyire ennek az admi-

nisztratív lépésnek, s nem egy-egy iskola bezárásának tudható be. A polgári iskolák te-

lepülésjelleg szerinti megoszlása jól tükrözi azt a klebelsbergi koncepciót, amely szerint 

a középiskola a törvényhatósági jogú városok és a megyeszékhelyek, míg a polgári is-

kola a járásszékhelyek iskolatípusa kell hogy legyen. Az 1930/31-es tanévben a trianoni 

Magyarország 25 vármegyéjének 150 járásszékhelye közül 99-ben mőködött polgári is-

kola (23. ábra). 

 

 

23. ábra A polgári iskolák megoszlása járásonként, 1930 
(Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila) 

 

 A polgári iskolával nem rendelkezı 51 járásszékhely közül 16 (Enying, Fehér-

gyarmat, Kiskundorozsma, Kiszombor, Mezıcsát, Mezıkovácsháza, Nagykálló, 
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Nagyléta, Ózd, Sárbogárd, Sümeg, Szeghalom, Szentlırinc, Tata, Tiszalök, 

Zalaszentgrót) lélekszáma már az 1927. évi XII. törvény születésekor is meghaladta az 

5 000 fıt. Ez azért érdekes, mert az 5 000 fınél népesebb településeket – az említett tör-

vény alapján – polgári iskola alapítására és fenntartására kötelezhette (volna) a minisz-

ter.  

 Ugyancsak 16 olyan polgári iskolával nem rendelkezı járás volt, amely érintke-

zett a trianoni határokkal. A trianoni békeszerzıdés következtében a határ menti telepü-

lésekkel (Beregszász, Nagyszıllıs, Halmi, Szatmárnémeti, Nagykároly, Nagyvárad, 

Nagyszalonta, Nagyszentmiklós, Csáktornya, Alsólendva, Muraszombat stb.) polgári 

iskoláik is a határokon túlra kerültek, amelyeket többségében nem sikerült pótolni a tri-

anoni határokon belül (23. ábra). 

 Színfolt volt az a 14 település, amelyek közül 11 olyan járásnak volt a székhelye, 

amely bár nem érintkezett a trianoni határokkal mégsem rendelkezett polgári iskolával. 

E települések közül 9 (Adony, Alsódabas, Bia, Enying, Pomáz, Szeghalom, Szob, 

Tiszalök, Vál) azért érdekes, mert annak ellenére sikerült megtartaniuk központi szerep-

körüket, hogy velük ellentétben a járás egy/két másik településén volt polgári iskola. Az 

adonyi járásban a 4 260 (1930) lakosú Adonnyal ellentétben, a 7 515 (1930) lelkes Er-

csiben és az 5 693 (1930) lelkes Érden is volt egy-egy polgári iskola. A szeghalmi já-

rásban a 10 293 (1930) lakosú Szeghalmon nem, viszont a szinte azonos lélekszámmal 

bíró Vésztın (10 287 fı – 1930) volt polgári iskola. Noha lélekszámuk szinte azonos 

volt, Szeghalom 45 fı/km²-es népsőrőségével szemben Vésztıé közel kétszer akkora 

(85 fı/km²) volt, s míg Szeghalom lakosságának 22%-a élt külterületen, addig Vésztıé-

nek csak 14%-a. Emellett olyan települések rendelkeztek járásszékhelyi ranggal, ame-

lyek az adott járás legnagyobb, vagy egyik legnagyobb településeként alig rendelkeztek 

néhány ezer fıs lélekszámmal (Bódvaszilas 980 fı, Sásd 1 360 fı, Nova 1 724 fı, Lenti 

2 213 fı, Villány 2 239 fı, Szentlırinc 2 762 fı, Tab 3 681 fı stb. – 1930). Tehát azok a 

járások, amelyek egyáltalán nem rendelkeztek polgári iskolával – néhány kivételtıl el-

tekintve – egyetlen olyan nagyobb lélekszámú településsel sem rendelkeztek, amelyek 

lakossága, ipara, kereskedelme stb. olyan igényt támasztott volna, s olyan anyagi lehe-

tıséggel bírt volna, amely legalább egy polgári iskola alapításának az esélyét hordozta 

volna magában. Ezzel szemben 76 olyan település volt, amely ugyan nem rendelkezett 
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járásszékhelyi ranggal, viszont a társadalmi és gazdasági igény olyan anyagi potenciával 

párosult, amely életre hívta az adott településen a polgári iskolát (23. ábra). 

Gyönkön és Tatán ugyan szintén nem volt polgári iskola, de mindkét településen 

volt középiskola, ami ellensúlyozni tudta Gyönk esetében Hıgyészt, illetve Tata eseté-

ben Felsıgallát és Tóvárost. Nagykállón, Sümegen és Szentgotthárdon bár szintén nem 

volt polgári iskola, de mindhárom településen volt középiskola (23. ábra). S ez még ak-

kor is fontos, ha a polgári iskolának és a középiskolának nem ugyanaz volt a „célközön-

sége”. 

Az a klebelsbergi elképzelés, miszerint legyen a polgári iskola a járásszékhelyek 

kulturális modernizációjának alapköve, természetesen nem zárta ki azt, hogy a megye-

székhelyeken és a törvényhatósági jogú városokban is mőködjenek polgári iskolák (24. 

ábra). Már csak azért sem, mert a társadalmi igény ott talán még nagyobb volt erre az 

iskolatípusra, mint a kevésbé polgárosodott vidéki településeken. Például Szegeden 7, 

Budapesten 70 polgári iskola mőködött az 1930/31-es tanévben. 
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24. ábra A polgári iskolák megoszlása törvényhatóságonként, 1930/31 
(Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila) 

 

  A polgári iskolák 1920-as évekbeli országos eloszlásának két szélsı értéke Bu-

dapest és Abaúj-Torna vármegye volt. A 928 996 (1920) lakosú fıvárosban az állam 1-

1 fiú és leány, az „önkormányzat” 22 fiú és 32 leány, a római katolikus egyház 1 fiú és 8 

leány, az izraelita hitközség 2 fiú és 1 leány, a református és az evangélikus egyház 1-1 

leány, míg magánszemélyek 3 leány polgári iskolát tartottak fenn. Ezen kívül Budapest 
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agglomerációjában (Budafok, Cinkota, Csepel, Dunaharaszti, Dunakeszi, Kispest, 

Pestszentlırinc, Pesterzsébet, Pestújhely, Rákoscsaba, Rákoskeresztúr, Rákosliget, Rá-

kospalota, Rákosszentmihály, Sashalom, Soroksár, Újpest, Vecsés) további közel három 

tucat polgári iskola mőködött (1926/27). Fontos megjegyezni, hogy a késıbbi Nagy-

Budapesten már 1920-ban is 1 217 618 fı lakott. Ugyanekkor a 85 817 lakosú Abaúj-

Torna vármegyében egy polgári iskola sem mőködött, ami a megye természeti és tele-

pülési viszonyainak, valamint annak fényében, hogy a vármegye a trianoni békeszerzı-

dés következtében a legfejlettebb részeit veszítette el (például Kassa), továbbá hogy ez 

lett a trianoni Magyarország egyik legritkábban lakott vármegyéje, egyáltalán nem meg-

lepı. Hasonlóan ritkán lakott volt Fejér  és Somogy vármegye is, viszont ezek területét s 

így dualizmuskori iskolahálózatát nem csonkította meg a trianoni döntés. A többi, 

Abaúj-Tornához hasonló arányban megcsonkított vármegyét vagy összevonták, vagy 

síkságon terült el. Például Nógrádot és Hontot összevonták, s így az egykori Hont vár-

megyének is „jutott” olyan település (például Balassagyarmat), ahol volt polgári iskola. 

Ezzel szemben, például Bács-Bodrog síkságon, az Alföldön terült el, s így a népsőrősé-

ge is nagyobb volt, mint a hegyvidéki megyéké. Alföldi vármegye lévén több nagyobb 

lélekszámú településsel rendelkezett (Baja, Bácsalmás, Jánoshalma, Szabadka, Újvidék, 

Zenta), amelyek közül mind számában, mind arányában is többet (például Baja, Bács-

almás, Jánoshalma) sikerült „átmentenie” a trianoni Magyarország területére, amely te-

lepülések egy része már a dualizmus korában is rendelkezett (például Baja) polgári isko-

lával. 

 Klebelsberg miniszterségének végére Abaúj-Torna vármegye 5 járásszékhelyén 

2 polgári iskola mőködött (Abaújszántó, Szikszó). Így a miniszternek, ha azt nem is si-

került elérnie, hogy az ország minden járásszékhelyén mőködjön polgári iskola, azt 

azért fel tudta mutatni, hogy minden vármegyében több polgári iskola is fogadta a diá-

kokat. 

 A történeti Magyarország összeomlásával megyeszékhelyi funkciót kapott Baját, 

Berettyóújfalut, Mátészalkát és Szikszót külön is vizsgálva, ha elfogadjuk evidenciának 

a tetraéder-modellt, valamint azt hogy egy adott település közoktatási intézményellátott-

ságát az ott élık igénye és lehetısége, és nem a település jogállása határozza meg, akkor 

ennek reciprokaként, az adott település közoktatási intézményellátottságának változásá-

ból a település társadalmi-gazdasági fejlıdésére is következtethetünk. Így abból, hogy a 
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vizsgált települések a szikszói polgári iskolát leszámítva nem gyarapodtak új iskolatí-

pussal, arra következtetek, hogy a vizsgált településeken a társadalmi igények és lehetı-

ségek megrekedtek az évtizedekkel korábbi szinten. Ezért az ott élık nem igényeltek, 

nem igényelhettek más iskolatípust, mint a már meglevı polgári iskolát illetve Baja ese-

tében a középiskolát. S ez még akkor is igaz, ha például Mátészalka lélekszáma egy év-

tized leforgása alatt közel másfélszeresére (1920: 6 519 fı, 1930: 9 125 fı) nıtt. S bár e 

növekedés forrása – a népesség természetes szaporodása mellett – döntıen az új mun-

kahelyek miatti bevándorlás volt, ami egyértelmően az új intézmények megszervezését 

és az új funkciók kialakulását mutatja. Ez mégsem járt oly mértékő társadalmi átréteg-

zıdéssel, hogy az kialakította volna az itt élıkben a középiskola iránti igényt, illetve 

megteremtette volna számukra az iskolaalapítás lehetıségét.  

 A négy vizsgált településen, az oktatási intézményellátottság tekintetében – a 

polgári iskola alapítása révén – egyedül Szikszón figyelhetı meg némi elırelépés. Ez-

zel, az oktatási intézményrendszer viszonylatában Szikszónak sikerült felzárkóznia Be-

rettyóújfalu és Mátészalka szintjére, de nem tovább. Viszont a másik három település 

1938-ban ugyanazt az oktatási kínálatot tudta nyújtani, mint évtizedekkel korábban. Ez 

pedig a tradicionális megyeszékhelyekhez viszonyítva – Baja kivételével – számottevı 

lemaradást mutatott. Másként fogalmazva: azt hogy az újonnan megyeszékhellyé lett te-

lepüléseknek a közigazgatásban szerzett pozíciója nem egy permanens fejlıdés újabb 

állomása, hanem egy kényszerő, adminisztratív döntés eredménye volt, jól mutatja, 

hogy az igazgatás terén való elırelépésükkel párhuzamosan, vagy azt megelızıen illet-

ve követıen nem tudtak felmutatni számottevı társadalmi-gazdasági fejlıdést, amely-

nek elmaradása az oktatási palettájukat is megmerevítette. 

 A polgáristák számának alakulása – csakúgy, mint az elemisták esetében – a 

demográfiai törvényszerőségeket tükrözi. Az 1920-as évek elsı felében a még háború 

elıtt születettekbıl merítve nıtt a tanulólétszám. Ezzel szemben az 1920-as évek máso-

dik felében már folyamatosan csökkent a polgáristák száma, amelynek a születésszám – 

már említett – háború alatti visszaesése volt az oka. Aztán az 1930/31-es tanévtıl kezd-

ve ismét egy, ám ezúttal tartós tanulólétszám emelkedést figyelhetünk meg. Ennek rész-

ben ugyancsak demográfiai okai voltak, hiszen ekkor érte el a polgári iskolát a háború 

után születettek elsı hulláma. Emellett azonban társadalmi, gazdasági, politikai és ob-

jektív okok is meghúzódtak a tanulólétszám tartós emelkedésének hátterében (25. ábra). 
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Társadalmi abban az értelemben, hogy a családok mind nagyobb hányada ismerte fel, 

hogy gyermeke társadalmi felemelkedése elképzelhetetlen valamiféle, a 4 eleminél ma-

gasabb iskolai végzettség, és az ezt megkövetelı hivatali, alkalmazotti állás megszerzé-

se nélkül. Gazdasági a tekintetben, hogy az 1920-as évek konszolidációs politikájának 

eredményeként nıtt azon családok száma, amelyek – ha ugyan nehezen is, de – megen-

gedhették maguknak, hogy legalább polgáriban taníttassák gyermeküket. Végül politi-

kai és objektív abból a szempontból, hogy a kulturális kormányzat a sok területen dip-

lomás munkanélkülieket képezı felsıoktatásra felkészítı gimnáziumok helyett, a gya-

korlatias és azonnal hasznosítható tudást nyújtó polgári iskolákat támogatta. Így ezek 

száma és országos eloszlása – és ebbıl fakadóan fogadóképessége, és így tanulólétszá-

ma is – a két világháború közti idıszak egészében nıtt, és jelentısen meghaladta a kö-

zépiskolákét. 
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25. ábra A polgári iskolai tanulók száma, 1920/21-1937/38 
(Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila) 

 

 Mivel a tanárok száma párhuzamosan mozgott a tanulók számával, így az egy 

tanárra jutó tanulók száma nem változott érdemben (7. táblázat). 

 A polgári iskolai tanulók szüleinek lakóhely szerinti megoszlásából a diákok la-

kóhely szerinti megoszlására is következtethetünk. Eszerint, a korszakban folyamatosan 

emelkedett az úgynevezett bejáró vagy kollégista tanulók aránya (1925/26-os tanév: 
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24,9%, 1930/31-es tanév: 26,8%, 1937/38-as tanév: 28,2%). Mivel a polgári iskola fı-

ként a vidéki városok és községek iskolatípusa volt, amely településeket – a már emlí-

tett – külterületi lakott helyek és falvak vettek körül, így a fenti adatokból a lakosság ál-

talános iskolázottsági szintjének a javulását is levonhatjuk következtetésként. Hiszen 

ezek a falvak és szórványok ekkoriban még szinte kizárólag – a többnyire iskolázatlan, 

vagy elemi szinten iskolázott – agrárnépesség számára biztosítottak lakó- (és mun-

ka)helyet. 

 A polgári iskolát fenntartók körében az állam és az „önkormányzatok” dominan-

ciája érvényesült (8. táblázat). Ez azért is figyelemre méltó, mert az elemi oktatás finan-

szírozásában  még  meghatározó  szerepet  játszó egyház a polgári iskolák alig negyedét 

 

8. táblázat A polgári iskolák fenntartók szerinti megoszlása (db), 1920/21-1937/38 

Tanév állami községi róm. k. ref. evang. izraelita társulati magán Össz. 

 
1920/21 

 
128 

(41,0 %) 

 
95 

(30,5 %) 

 
53 

(17,0 %) 

 
11 

(3,5 %) 

 
2 

(0,6 %) 

 
7 

(2,3 %) 

 
6 

(1,9 %) 

 
10 

(3,2 %) 

 
312 

(100 %) 
          

1925/26 
166 

(42,3 %) 
96 

(24,5 %) 
67 

(17,1 %) 
12 

(3,1 %) 
2 

(0,5 %) 
10 

(2,6 %) 
11 

(2,8 %) 
28 

(7,1 %) 
392 

(100 %) 
          

1930/31 
160 

(42,3 %) 
104 

(27,5 %) 
74 

(19,6 %) 
14 

(3,7 %) 
1 

(0,3 %) 
9 

(2,4 %) 
5 

(1,3 %) 
11 

(2,9 %) 
378 

(100 %) 
          

1937/38 
160 

(40,3 %) 
101 

(25,4 %) 
80 

(20,2 %) 
14 

(3,5 %) 
1 

(0,2 %) 
6 

(1,5 %) 
7 

(1,8 %) 
28 

(7,1 %) 
397 

(100 %) 
          

 Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila. 

 

tartotta fenn (26. ábra). Ebben – feltehetıen – az játszott szerepet, hogy a polgári iskolai 

oktatás – bár még a népiskolai törvény rendelkezett a polgári iskolák létrehozásáról – 

már nemigen számított az alapoktatás részének, s e tekintetben mind a személyi, mind a 

tárgyi feltételei túlléptek az egytanítós elemi iskola keretein. A polgári iskola e téren a 

középiskolával mutatott rokon vonásokat. Viszont gyakorlatias profilja miatt a görögös, 

latinos humán mőveltséget nyújtó gimnáziumtól is távol állt, így kevésbé érdemesült – 

az oktató-nevelı munkát ideológiai síkon is erıteljesen befolyásoló – egyháznak, mint 

fenntartónak a figyelmére. Ennek fényében az állam, amely a humán mőveltség helyett 

amúgy is a gyakorlatias tudást preferálta, nem tehetett mást, minthogy részben magára 

vállalta, részben az „önkormányzatokra” hárította a polgári iskolák építésének és mő-
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ködtetésének költségeit. Ez tükrözıdik az államnak és a községeknek a fenntartói kör-

ben meglevı 70% körüli arányában. 
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26. ábra A fenntartók megoszlása az egyes iskolatípusokban, 1930/31 
(Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila) 

 

 

4. 4. A középiskolai oktatás térszerkezetének változása 

Az 1920-as évek elején – a dualizmus korának örökségeként – kétféle fiú közép-

iskola mőködött Magyarországon, a gimnázium és a reáliskola. Míg a gimnázium a 

klasszikus nyelvek tanításával és döntıen humán mőveltséget közvetítve, addig a reális-

kola a természettudományok és a modern idegen nyelvek tanításával egy gyakorlatia-

sabb tudást adva tett eleget a törvényben elıírt feladatának. Nevezetesen hogy a 10-18 

éves diákokat – növelve általános mőveltségüket – felkészítse a felsıoktatásban való 

eredményes részvételre. Lényeges különbség volt a két iskolatípus között, hogy érettsé-

gi bizonyítványaik nem ugyanazt a továbbtanulási lehetıséget biztosították. Míg a gim-

náziumi érettségi valamennyi felsıoktatási intézménybe, addig a reáliskolában szerzett 

érettségi bizonyítvány csak a szakfıiskolákra és a Mőegyetemre jogosított beiratkozás-

ra. 
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4. 4. 1. Az 1924. évi középiskolai reform 

Részben ezen az anakronizmuson kívánt változtatni Klebelsberg, amikor a kul-

tusztárca kidolgozta a két világháború közti idıszak középiskolai reformjainak egyikét. 

Ennek keretében tették egyenértékővé az érettségi bizonyítványokat, függetlenül attól, 

hogy azt milyen típusú középiskolában szerezte a maturáló. A klebelsbergi reform má-

sik alapvetése az volt, hogy miként tudná a középiskola úgy közvetíteni a kultúra egyre 

gyarapodó javait, hogy az megfeleljen a tanulók egyéni képességeinek és érdeklıdési 

körének, ugyanakkor az összhangban legyen a társadalmi igényekkel és a gazdasági kö-

vetelményekkel, s mindeközben a diákok terhei se nıjenek aránytalanul. A szaktárca a 

középiskola-típusok további differenciálásában látta a megoldást. 

Klebelsbergék azonban nemcsak a középiskola fogalmát tágították, hanem an-

nak feladatát is újragondolták. Azonban az új definíciót már nem a dualizmus korának 

liberális szellemisége, hanem a trianoni Magyarország magát kereszténynek és nemzeti-

nek címkézı felfogása alakította, s ez még akkor is igaz, ha a szerzık (Klebelsberg 

Kuno, Finánczy Ernı, Kornis Gyula, Pauler Ákos) gondolkodásmódja liberális jegyeket 

is hordozott. Így lett a középiskola régi-új feladata, hogy az 1883-ban megfogalmazott 

célokat (a diákok általános mőveltségét növelve, felkészítsék ıket a felsıoktatásban va-

ló eredményes részvételre) „vallásos alapon” és „hazafias szellemben” valósítsa meg. 

Az új korszak címszavai mögött azonban – s ez a Gróf nyitottságát és a szakmai lobbit 

dicséri – a hangsúly változatlanul az általános mőveltségen és a felsıoktatásban való 

részvételhez szükséges elıképzésen volt. 

A klebelsbergi középiskolai reform során tehát: egyrészt – az érettségi bizonyít-

vány által nyújtott továbbtanulási lehetıségek tekintetében – egyenjogúsították, más-

részt – a közvetített ismeretanyag tekintetében – tovább differenciálták a középiskola-

típusokat. 

Klebelsberg miniszteri expozéjában egy iskolaszerkezeti (Egységesítsék vagy 

differenciálják-e tovább a középiskola-típusokat?) és egy tantervi (Az egyes iskolatípu-

sok tantervében milyen arányban szerepeljenek a humán, a reál és az úgynevezett nem-

zeti tárgyak?) kérdésre „kereste”, majd adta meg válaszát. Az egységes középiskola 

mellett annak szószólói már évtizedek óta két érvet hangoztattak. Véleményük szerint 

az egységes tanterv és az azonos tananyag révén egyöntető alapmőveltséget adhatnának 

minden diáknak, s ezáltal nem kényszerítenék a tanulókat 10 éves korukban a pályavá-
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lasztásra azáltal, hogy a reáliskolában érettségizık már csak korlátozott továbbtanulási 

lehetıségekkel élhettek. Klebelsberg véleménye szerint azonban nem az egységes kö-

zépiskola által közvetített egységes mőveltség a jövı útja. Az ugyanis vagy a diákok 

terheinek túlzott növekedéséhez vezetne, vagy a „mindenbıl egy picit” elvébıl adódóan 

a felületesség melegágya lenne. Ezért – mondta Klebelsberg – nem egységesíteni kell, 

hanem még tovább kell differenciálni a középiskola-típusokat (KLEBELSBERG K. 

1927g). Kornis szerint „a kultúra értékes javai az emberiség szellemi fejlıdésének mai 

fokán rendkívül nagy mértékben megszaporodtak s így lehetetlenné vált, hogy egy fajta 

középiskola mindezeknek a javaknak közvetítésére vállalkozzék: az iskolának tehát típu-

sokra kellett szétkülönülnie” (KORNIS GY. 1928a: 76). Kornis a német iskolarendszert 

hozta példának, amelyben gimnázium, reáliskola és reálgimnázium mőködött, s hivat-

kozott arra is, hogy például Ausztria, Csehszlovákia és Svédország is ezt a struktúrát 

vette át (KORNIS GY. 1928b). 

A klebelsbergi koncepció szerint valamennyi középiskolában egységesen és 

azonos súllyal tanítanák a nemzeti tárgyakat, ezen túlmenıen a gimnázium továbbra is 

klasszikus humán mőveltséget adna, az újonnan létrehozandó reálgimnázium az átmene-

tet jelentené a gimnázium és a reáliskola között, míg a reáliskola a modern nyelveket és 

a természettudományokat közvetítve tenne eleget valamennyi iskolatípus közös felada-

tának: általános mőveltséget adva, felsıfokú tanulmányokra felkészíteni a diákokat. A 

kortársak felfogása szerint az általános mőveltség fogalma mögött kettıs értelem húzó-

dott, egy tartalmi és egy módszertani. Tartalmi szempontból az enciklopédikus tudást 

jelentette, míg módszertani szempontból – s Klebelsbergék ez utóbbinak tulajdonítottak 

nagyobb jelentıséget – „az általános mőveltség a szellem oly iskolázottságát, lelki habi-

tusát jelenti, mely arra képesíti az egyént, hogy bármely fajta ismerési anyaggal egyha-

mar el tud bánni, magáévá tudja tenni” (KORNIS GY. 1928b: 94). Felfogásuk szerint te-

hát nem az az általánosan mővelt ember, aki minden dologban pallérozott, hanem az, 

aki alkalmas a legkülönbözıbb dolgok szellemi befogadására. Vagyis nem a lexikális 

tudásra, hanem a metodikai képzettségre helyezték a hangsúlyt. 

Klebelsberg elképzelései szerint a középiskolák további differenciálásának 

eredményeként a szülık abba az iskolatípusba irathatnák gyermekeiket, amelyikbe sze-

retnék. A diákok pedig olyan középiskolába járhatnának, amely leginkább megfelel a 

képességeiknek és az érdeklıdési körüknek, majd a megszerzett érettségivel abban a 
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felsıoktatási intézményben folytathatnák tanulmányaikat, amelyikben „kedvük tartja”. 

Ettıl kezdve senki sem lenne 10 éves korában pályaválasztásra kényszerítve, hiszen az 

azonos továbbtanulási lehetıséget biztosító érettségi bizonyítvány megszüntetné a gim-

náziumok minısítési monopóliumát, s ez egyben a pályaválasztás idejét is kitolná az 

érettségi utánra – érvelt a miniszter (KLEBELSBERG K. 1927g). S ha elfogadjuk, hogy a 

középiskolának az a feladata, hogy „el ıkészítse a diákok elméjét” a felsıoktatásban va-

ló eredményes helytállásra, akkor mindegy, hogy a középiskola mely típusában szerezte 

meg a diák a felsıfokú tanulmányok megkezdéséhez szükséges érettségi bizonyítványt. 

Ugyanakkor a fıiskoláknak és egyetemeknek is önmérsékletet kell tanúsítaniuk, nem 

követelhetnek önmaguk tehermentesítése érdekében speciális, szakirányú ismereteket, 

mert ezáltal nem hagynának idıt a középiskolában az alapképességek és készségek elsa-

játítására. S emellett szétzilálnák a differenciált középiskolai struktúrát – fogalmazott 

Kornis (KORNIS GY. 1928b). 

 

 

27. ábra Fasori Evangélikus Gimnázium, Budapest 
(Forrás: korabeli képeslap) 

 

Klebelsberg elképzelései szerint a középiskola olyan szilárd alapokat teremtene, 

amelyeket minden fıiskola és egyetem nyugodt lelkiismerettel kérhetne számon leendı 

hallgatóitól, s amelyre aztán bátran építhetne. Ez utóbbi elıfeltétele, hogy a középisko-
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lában az ifjú kapjon gondolkodás- és szemléletmódot. Váljék olyan emberré, aki ha el-

fogadni nem is, de legalább méltányolni tudja a mások számára csodálatos és nagyszerő 

dolgokat. Aki a középiskola elvégzése után mővelt, gondolkodni és tanulni tudó „prak-

tikus emberként” tudja folytatni tanulmányait a felsıoktatásban. „Praktikus ember” pe-

dig – többek közt – abból lehet, aki élı idegen nyelveket beszél. A magyar nem világ-

nyelv, így ahhoz, hogy valaki boldogulhasson és eligazodhasson a világban, elengedhe-

tetlen legalább egy idegen nyelv magas szintő ismerete. Az élı idegennyelv tanulása 

azért is fontos, mert közben a diákok megismerkedhetnek az adott ország vagy országok 

irodalmával, kultúrájával, történelmével s mindennapjaival. „De általában benne kell 

maradnunk abban a kulturális közösségben a Nyugattal, amelybe Szent István bekap-

csolt bennünket és amelyet a modern nyelvek ismerete nélkül semmi esetre sem érhetünk 

el”  (KLEBELSBERG K. 1927g: 427). 

A miniszteri expozé kulcsgondolatai tehát: a középiskola-típusok, s velük a diá-

kok felé közvetített ismeretanyag további differenciálása, a minısítés egységesítése, a 

pályaválasztás késıbbi idıpontra halasztása, a tananyag korszerősítése, felkészítés az 

egyetemi tanulmányokra, „praktikus ember” nevelése, élı nyugati nyelvek tanítása, az 

egyéni képességek fejlesztése, a diákok gondolkodni és tanulni való megtanítása. 

Miután minden érettségizı bír egy – tartalmi értelemben vett – általános mővelt-

séggel, ettıl kezdve nem azon van a hangsúly, hogy ki milyen iskolatípusba járt, és 

hogy a humán vagy a reálismeretei a nagyobbak-e. A polihisztorok kora lejárt, nem kell 

és nem is lehet mindenkinek mindent tudnia (KLEBELSBERG K. 1927g). S mivel „az is-

kolában a jól tanító tanár úgyszólván minden. Ezért bármely szervezeti reformnak csak-

is a tanárképzés javítása adja meg a szankcióját. […] Csakis jó módszerő tanárokon ke-

resztül közelíthetjük meg a középiskolának azt a feladatát, hogy rendszeres és komoly 

szellemi munkára neveljen, ami a legjobb elıkészítés a fıiskolák számára is” (KORNIS 

GY. 1928b: 101). Ennek jegyében született az 1924. évi XXVII. törvény, amely az addi-

gitól eltérıen, s egyben új gyakorlatot teremtve, a leendı tanárok számára kötelezıvé 

tette az egyetemek mellett létesített tanárképzı intézetek négy éven át tartó látogatását, 

valamint az egyéves középiskolai tanítási gyakorlatot. 

A középiskolai tanterveket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy nem csak az órater-

veket (csak a gimnáziumokban tanultak görögül, csak a reáliskolákban tanultak rajzoló 

és ábrázoló mértant stb.), hanem az egyes tantárgyak tantervi anyagát is differenciálták. 
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Így az úgynevezett közös nemzeti mőveltségi javak mellett, persze jelentıs átfedések-

kel, de más-más tananyagot közvetítettek a gimnáziumok, a reálgimnáziumok és a reál-

iskolák (KORNIS GY. 1927). Viszont kritikával kell kezelnünk Klebelsberg azon állítá-

sát, miszerint a reformnak köszönhetıen majd minden középiskolás az affinitásának 

leginkább megfelelı középiskolába járhat. Ugyanis a középiskolával bíró települések 

nagy részén vagy csak reálgimnázium, vagy csak reáliskola mőködött. S ez – 

Klebelsberg állításával ellentétben – a korabeli Magyarországon lehetetlenné tette azt, 

hogy minden diák olyan középiskolába járhasson, amely leginkább megfelelt a képessé-

geinek és az érdeklıdési körének. 

A leány középiskolákról és a leány kollégiumokról szóló 1926. évi XXIV. tör-

vénycikk lényegében az 1924. évi fiú középiskolai reformot alkalmazta a lányok neve-

lésére. A középiskola-típusok differenciálása után és a valamennyi iskolatípusban hang-

súlyozott nemzeti tárgyakon túl, a leánygimnáziumokban a latint és a modern nyelveket, 

a leánylíceumokban a modern nyelveket helyezték a tanítás középpontjába. A lányok 

számára létrehozott harmadik középiskola-típus – a gyakorlatias igényeknek megfelelı 

– leánykollégium volt. Tanterve az elméleti tárgyakból kevesebbet ölelt fel, ezzel szem-

ben az úgynevezett nıi hivatás szolgálatában álló tárgyakból annál nagyobb számban és 

terjedelemben merített (lélektan és neveléstan, háztartástan és gazdaságtan, kézimunka 

stb.). Azonban az itt szerezhetı bizonyítványnak gyakorlati haszna nem lévén, ez az is-

kolatípus nem honosodott meg. A leány középiskolák reformja után, az 1920-as és 

1930-as évek fordulóján 8 leánygimnázium, 25 leánylíceum és 2 leánykollégium mőkö-

dött Magyarországon. 

 Azonban, míg a fiúk érettségi után bármely egyetemen és fıiskolán továbbtanul-

hattak, addig a lányok számára ez sokkal nehezebb (például építészmérnöki kar), bizo-

nyos fakultásokon (például jog- és államtudományi kar, közgazdaságtudományi kar) 

pedig lehetetlen volt. 

Összességében sem a szakma, sem a közvélemény nem fogadta osztatlan lelke-

sedéssel Klebelsberg elképzeléseit. Tudományos tanácskozásokon, a nemzetgyőlésben 

és a sajtó hasábjain is többen bírálták és támadták elıbb a törvényjavaslatot, aztán a tör-

vényt, majd az ennek kapcsán kidolgozott új középiskolai tantervet. A vádakat mind 

Klebelsberg, mind Kornis visszautasította és érvek sorát vonultatták fel koncepciójuk 

mellett (KORNIS GY. 1928c). Ennek ellenére Klebelsberg középiskolai reformja nem 
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volt hosszú élető, hiszen alig egy évjárat tudta annak keretében befejezni a tanulmánya-

it. 

Klebelsberg középiskolai reformjának helyességét, sarokpontjait vagy épp idı-

szerőségét lehet vitatni, miként a kortársak ezt már meg is tették. De elképzelésének 

egyes elemei, mint például, hogy az iskola tanítson meg tanulni, önállóan ismeretet sze-

rezni, a megszerzett ismereteket szintetizálni és alkalmazni, adjon gondolkodás- és 

szemléletmódot, konvertálható tudást, és neveljen „praktikus embereket”, továbbá fek-

tessen hangsúlyt a diákok egyéni képességeinek fejlesztésére, máig nem képezhetik vita 

tárgyát. Ezek a célkitőzések – s ez minısíti a magyar közoktatásügy elmúlt évtizedeit és 

jelenét egyaránt – ma is idıszerőek. 

A harmincas évekre megváltoztak mind a nemzetközi, mind a hazai erıviszony-

ok. S ezek az oktatás-nevelés terén is új prioritásokat hoztak. A vita már nem arról folyt, 

hogy milyen arányban tanulják a diákok a humán és milyen arányban a reáltárgyakat. A 

Horthy-korszak második felében az iskola alapfeladatává a „nemzetnevelés” vált, s en-

nek megfelelıen az oktatás középpontjába a nemzeti tárgyak kerültek. S Hóman Bálint, 

az 1932 ıszén kinevezett új vallás- és közoktatásügyi miniszter gimnázium néven egy-

séges középiskolát hozott létre (1934:XI. tc.). Az új törvény mind a klebelsbergi diffe-

renciálás keretében létrehozott reálgimnáziumot, mind a már a dualizmus korában is lé-

tezı reáliskolát megszüntette.  

Hóman szerint az iskola feladata az, hogy „a kornak megfelelı embertípust, az 

erkölcsös, mővelt, munkás, szociális magyar polgár nemzetfenntartó típusát nevelje. Vé-

leménye szerint a túlzott ismeretközlés helyett módszeres értelemnevelésre és világnézeti 

nevelésre, erkölcs- és jellemnevelésre s ennek keretében helyes szellemi és testi nevelés-

re van szükség. A nevelés célja pedig egy nagy eszmény felé nézı egészséges, szilárd vi-

lágszemlélet kialakítása lehet. Ezt segítették elı az új iskolai tantervek, amelyek kidol-

gozásában Hóman igen nagy súlyt helyezett a vallásoktatásra s a többi tárgy keretében 

is az erkölcs- és jellemnevelı s a nemzetnevelı szempontokra”(M ANN M. 1997: 103). 

 

 

4. 4. 2. A középiskolai intézményrendszer 

 Az 1920-as évek elején a fiúk döntı többsége tradicionális, racionális és objektív 

okokból kifolyólag még mindig gimnáziumban folytatatta középiskolai tanulmányait. 
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Ez – az iskolatípust uraló – keresztény középosztály konvencionális szemléletébıl és 

pályaorientációjából, valamint abból az objektív ténybıl adódott, hogy a magyarországi 

középiskolák 4/5 része még mindig gimnázium volt. Így a trianoni Magyarország 97 

gimnáziumában 38 048, míg 22 reáliskolájában 8 722 diák tanult az 1922/23-as tanév-

ben. 

 A középiskolák száma 1920/21 és 1937/38 között – szinkronban a kulturális 

kormányzat törekvéseivel – mindössze 14%-kal gyarapodott (9. táblázat), szemben a 

már korábban vizsgált polgári iskolák 27%-os növekedésével. Ráadásul abból a 21 kö-

zépiskolából, amelyet a korszakban újonnan létrehoztak, 16 leány középiskola volt. Ami  

 

9. táblázat A középiskolai intézményrendszer adatai, 1920/21-1937/38 

Tanév Középiskolák 
száma (db) Tanárok száma (fı) Tanulók száma (fı) Egy tanárra jutó ta-

nuló (fı) 
     

1920/21 152 3 005 56 927 20 
     

1925/26 152 2 959 61 757 21 
     

1930/31 161 3 004 64 218 21 
     

1937/38 173 3 488 69 993 20 
     

 Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila. 

 

azt mutatja, hogy a társadalmi fejlıdés következtében, és még a lányoknak a felsıokta-

tásban való korlátozott részvételi lehetıségének dacára is nıtt a középiskolában tanuló 

lányok száma. Ez a nık társadalomban betöltött szerepének ugyan korlátozott, de még-

iscsak megindult újragondolását is szemlélteti. Az 1925/26-os tanévben 10 555, az 

1937/38-asban 16 410 lány tanult középiskolában. A polgári iskolákkal szemben a kö-

zépiskolákat nem érintette a fiú és lány iskolák összevonásából fakadó számbeli ingado-

zás. Így a középiskolák tekintetében egy lassú, de töretlen számbeli növekedést figyel-

hetünk meg. 

 Klebelsberg felfogása és kutúrgeográfiai elképzelése szerint a középiskola dön-

tıen a törvényhatósági jogú városok és a megyeszékhelyek iskolatípusa volt. E koncep-

ciónak 1930-ban valamennyi törvényhatósági jogú város megfelelt, miként Berettyóúj-

falu (Bihar vármegye), Mátészalka (Szatmár, Ugocsa és Bereg vármegye) és Szikszó 

(Abaúj-Torna vármegye) kivételével valamennyi megyeszékhely is. Viszont e három 

megyének a történelmi székhelye és legfejlettebb részei mellett „iskolavárosai” is (Be-
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lényes, Beregszász, Kassa, Munkács, Nagybánya, Nagykároly, Nagyvárad, Nagyszalon-

ta, Szatmárnémeti) a trianoni Magyarország határain túlra kerültek. Így ezeknek a me-

gyéknek nemcsak a trianoni döntés után kinevezett székhelyén, hanem egyetlen másik 

településén sem mőködött középiskola (28. ábra). 

 Ezzel szemben például Budapesten 47 középiskola közül választhattak az arra 

hivatott pályázók. A fıváros után Debrecen és Sopron következett a mennyiségi sor-

rendben a maga 6-6 középiskolájával. Ez utóbbi két település fej-fej mellettisége azért is 

érdekes, mert Debrecenben (117 275 fı – 1930) több mint háromszor annyian laktak, 

mint Sopronban (35 895 fı – 1930). Igaz, Debrecen lakosai közül közel másfélszer any-

nyian laktak tanyán (50 441 fı – 1930), mint  amennyi  Sopron  összlakossága  volt. To- 

 

 

28. ábra A középiskolával bíró települések, 1930/31 
(Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila) 

 

vább árnyalja a képet, hogy míg Sopronban a keresık 11%-a (1 903 fı), addig Debre-

cenben a keresık 20%-a (10 951 fı) dolgozott a mezıgazdaságban. S míg Sopronban 

98% (1930) volt az írni-olvasni tudók aránya a 6 éven felüli népesség százalékában, ad-

dig Debrecenben 92% (1930). Ezek az adatok azért fontosak, mert alátámasztják azt a 
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vizsgált idıszakra vonatkozó evidenciát, amely szerint egy adott település oktatási in-

tézményellátottságát az ott élık igényei és lehetıségei együttesen határozták meg. Ezek 

fényében viszont már egyáltalán nem meglepı, hogy Sopronban ugyanannyi középisko-

la mőködött, mint a több mint háromszor akkora népességgel bíró Debrecenben. Arról 

pedig már nem is beszélve, hogy Sopron legalább olyan régi iskolaváros, mint Debre-

cen. Ugyanis a soproni evangélikus líceumot (1557) lényegében egy idıben alapították 

a debreceni református kollégiummal (1549). S hogy az iskolaalapítás tekintetében 

mennyire a lakosság igényein és lehetıségein volt a hangsúly, és nem annak lélekszá-

mán, azt az is mutatja, hogy miközben Sopronban volt a második legtöbb középiskola, 

aközben Sopron volt a második legkisebb törvényhatósági jogú város. 

 Összességében a középiskolák 68%-a a fıvárosban, a többi törvényhatósági jogú 

városokban és a vármegyeszékhelyeken, 21%-a a járásszékhelyeken mőködött. A fenn-

maradó 11% nagy része az Alföldön (Békéscsaba, Cegléd, Hajdúböszörmény, Hajdúná-

nás, Karcag, Kiskunhalas, Kisújszállás, Mezıtúr, Nagykırös), kisebb része Budapest 

agglomerációjában (Kispest, Pesterzsébet, Rákospalota, Újpest) volt (28. és 29. ábra). 

 

Fıváros
31%

Törvényhatósági 
jogú város

22%

Vármegyeszékhely
15%

Járásszékhely
21%

Egyéb település
11%

 

29. ábra A középiskolák megoszlása törvényhatóságonként, 1930/31 
(Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila) 

 

 Egy másik megközelítés szerint, a középiskola döntıen a városok és a 10 000 

fınél népesebb községek iskolatípusa volt. A kivételt Aszód, Bonyhád, Csurgó, Dom-
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bóvár, Gyönk, Nagykálló, Sümeg, Szentgotthárd és Tata jelentette. Ezeknek a települé-

seknek a lakosságszáma nem érte el a 10 000 fıt, mégis volt középiskolájuk. Viszont 

ezek az iskolák, Nagykálló, Sümeg és Szentgotthárd kivételével mind egyházi fenntartás 

alatt álltak. S mint ilyenek – fenntartásuk tekintetében – túlléptek a világi racionalitás 

szintjén. 

 A társadalmi-gazdasági igény és lehetıség hívta életre a csongrádi (1920), a gö-

döllıi (1923) a hatvani (1927) és a salgótarjáni (1923) fiú, valamint az esztergomi 

(1930) és a pesterzsébeti (1930) leány középiskolát. Továbbá – a már meglevı mellé – a 

debreceni (1921) és a nyíregyházai (1921) fiú, valamint a kecskeméti (1928), a nyíregy-

házai (1929) és a soproni (1927) leány középiskolát. Emellett Budapesten – szintén a 

már meglevık mellett – további 1 fiú és 8 leány középiskola kezdte meg a mőködését 

1920 és 1931 között. Ezen iskolaalapítások hátterében döntıen az állt, hogy a középosz-

tálybeli és a felsı réteghez tartozó családok iskolát igényeltek gyermekeik taníttatásá-

hoz. Látványos példája ennek az Északmagyarországi Kıszénbánya Rt.-ben, a Salgótar-

jáni Kıszénbánya Rt.-ben és a Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmővek Rt.-ben dolgozó 

mérnökök és tisztviselık gyermekei számára szervezett salgótarjáni gimnázium. Más-

fajta, de ugyancsak a társadalmi igény volt a mozgatója a debreceni izraelita gimnázium 

megalapításának. A trianoni békeszerzıdés következtében az ország határain túlra került 

a kolozsvári, a munkácsi, a nagyváradi és az ungvári zsidó középiskola. Ezt az őrt volt 

hivatva kitölteni az 1921-ben alapított középiskola, a trianoni Magyarország egyetlen 

vidéki zsidó gimnáziuma. 

 A középiskolával bíró településeknek az 1 000 lakosra jutó tanulólétszám alap-

ján való rangsorolása meglehetısen furcsa sorrendet mutat (30. ábra). Ugyanis abban 

olyan települések állnak az élen, amelyeket – talán Aszód és Csurgó kivételével – még a 

legnagyobb jóindulattal sem nevezhetünk iskolavárosoknak. Aszód (84 tanuló/1 000 la-

kos), Szentgotthárd (74 tanuló/1 000 lakos), Tata (67 tanuló/1 000 lakos), Csurgó (70 

tanuló/1 000 lakos), Kıszeg (52 tanuló/1 000 lakos), Sümeg (47 tanuló/1 000 lakos), 

Bonyhád (47 tanuló/1 000 lakos). S miközben például Szentgotthárdon az országos át-

lag – amely 7 tanuló/1 000 lakos volt – tízszeresénél is több középiskolai tanuló jutott 

ezer lakosra, az olyan tradicionális iskolavárosokban, mint Pápa (40 tanuló/1 000 la-

kos), Sárospatak (39 tanuló/1 000 lakos) és Sopron (39 tanuló/1 000 lakos) nem érte el 

az országos átlag hatszorosát, Debrecenben (26 tanuló/1 000 lakos) az ötszörösét. Ez 
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azért is érdekes, mert a középiskolák, beiskolázási körzetüket tekintve – ritkaságérté-

kükbıl fakadóan – átnyúltak a székhelytelepülés határán és minimum az adott vármegye 

területét ölelték fel. Sıt, a többségükre jellemzı egyházi fenntartásból fakadóan – felté-

telezésem szerint – több vármegyére kiterjedı és az adott egyházkerülettel átfedésben 

levı rekrutációs területtel rendelkeztek. 

 

 

30. ábra Az 1 000 lakosra jutó középiskolai tanulók száma a középiskolával bíró 
települések körében, 1930/31 (Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila) 

 

A vármegyehatárokon való átnyúlást, például a hármas vármegyehatáron fekvı 

dombóvári középiskola igazolta. Ugyanis tanulóinak 21%-a Baranya illetve Somogy 

vármegyébıl érkezett (1930/31). Ezzel szemben például a karcagi középiskola, noha a 

dombóvárinál jóval középiskola hiányosabb térségben volt, tanulóinak mindössze 2%-át 

fogadta a szomszédos Hajdú vármegyébıl (1930/31). A település–vármegyehatár relá-

cióban, a karcaginál kedvezıtlenebb paraméterekkel bíró Békéscsaba – feltehetıen 

evangélikus oktatási központ jellegébıl adódóan – sokkal inkább átnyúlt a vármegyeha-

táron, mint az ahhoz közelebb fekvı Karcag, ugyanis tanulóinak 21%-a érkezett más 

vármegyékbıl (1930/31). S e tekintetben sokkal inkább megfelelt a hipotézisemnek – 

miszerint az egyházi középiskolák vonzáskörzete és a velük azonos felekezető egyház-
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megye területe között átfedés van – mint a csurgói középiskola, ahova a tanulók mind-

össze 13%-a érkezett más vármegyébıl (1930/31). Azt, hogy a csurgói református kö-

zépiskola vonzáskörzete és a református egyház Dunántúli Egyházkerületének területe 

között nem volt automatikus az átfedés, az is mutatja, hogy a csurgói középiskolában a 

tanulók mindössze 41%-a volt református (1930/31). 

Ennél magasabb (51% – 1930/31) volt az evangélikusok aránya a bonyhádi kö-

zépiskolában, amely a soproni mellett a Dunántúl egyetlen evangélikus középiskolája 

volt (34. ábra). Igaz, Bonyhád inkább tekinthetı evangélikus központnak (34. ábra), 

mint Csurgó reformátusnak (33. ábra). Emellett a vármegyehatár közelében fekvı 

Bonyhád vonzása a szomszédos Baranya vármegye településeire is kiterjedt. Így nem 

véletlen, hogy az iskola tanulóinak 45%-a Tolna vármegye határain túlról érkezett 

(1930/31). Ezzel szemben a szomszédos Szekszárd állami középiskolájába, amelynek 

vonzáskörzetét Bonyhád és Gyönk középiskolája valamint a Duna vonala zárta le, a ta-

nulók mindössze 5%-a érkezett Tolna vármegye határain túlról (1930/31). 

A Komárom és Esztergom vármegye közepén elterülı Tata középiskolája – kö-

zépiskola hiányos térség lévén – ugyanazt a 22%-os (1930/31) más vármegyébıl érkezı 

tanulói arányt tudta produkálni, mint a vármegyehatárokon elterülı, de nem középiskola 

hiányos térségben lévı dombóvári középiskola. 

A debreceni zsidó középiskolába a tanulók 35%-a érkezett (1930/31) a város, a 

vármegye illetve az ország határain túlról. Ez az elızıekhez képes kiugróan magas 

arány egyrészt a szabolcsi, szatmári és zempléni zsidó lakosság nagy számából, más-

részt az ország egyetlen vidéki zsidó középiskolájának ittlétébıl adódott (35. ábra). Az 

iskola 427 tanulójának 96%-a volt zsidó (1930/31). Emlékeztetıül, Csurgón a 358 tanu-

ló 41%-a volt református. A kettı közti jelentıs különbséget feltehetıen az adta, hogy 

Debrecenben és környékén, Szabolcsban, Szatmárban és Zemplénben sokkal magasabb 

volt a zsidók aránya, mint a Dunántúli Református Egyházkerületben a reformátusoké.    

Összefoglalva: a középiskolák vonzáskörzete átnyúlt a vármegyehatárokon, vi-

szont annak mértékét, a vármegyehatárhoz való közelségen túl legalább annyira befo-

lyásolta az, hogy mennyire volt középiskola hiányos az adott térség. Azon hipotézise-

met, miszerint egy-egy felekezeti középiskola vonzáskörzete és egyházkerületének terü-

lete között automatikus átfedés lenne, nem látom igazoltnak. E téren igen ökumenikus 

volt a magyar iskolarendszer. Arra a kérdésre, hogy mi volt az oka annak, hogy például 
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Szentgotthárdon háromszor akkora volt az ezer lakosra jutó tanulók száma, mint Debre-

cenben, az a válasz kínálkozik, hogy Szentgotthárdon harminchatszor kevesebben lak-

tak, mint Debrecenben. Tehát a kis népességő, középiskolával rendelkezı településeken 

(Aszód, Bonyhád, Csurgó, Kıszeg, Sümeg, Tata stb.), óhatatlanul magasabb volt az 

ezer lakosra jutó tanulók száma, mint a nagyobb lélekszámú településeken. Még akkor 

is, ha azok adott esetben jelentısebb iskolai múlttal és nagyobb beiskolázási körzettel 

rendelkeztek mint a feltörekvık. 

 A középiskolák típusok szerinti megoszlása az 1924. évi törvény hatását tükrözi. 

Ez egyben azt is jelenti, hogy attól, hogy az 1924. évi törvénnyel létrehozták a reálgim-

náziumokat, még nem lett több középiskola az országban. Ugyanis a 65903/1924-V. ü. 

o. sz. rendelettel, amelyben meghatározták az ország középiskoláinak új típusát, 70 

gimnáziumot egyszerően reálgimnáziummá minısítettek át. Viszont elıre mutató fo-

lyamat volt, hogy a leány középiskolák száma másfélszeresére emelkedett a korszakban. 

S – mint már említettem – lényegében ez adta a középiskolák számának, a korszakban 

megfigyelhetı 14%-os növekedését (31. ábra). 
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31. ábra A középiskolák típusok szerinti megoszlása (db), 1920/21-1937/38 
(Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila) 

 

 A tanárok száma párhuzamban mozgott a tanulólétszámmal, így az egy tanárra 

jutó tanulók száma érdemben nem változott (9. táblázat). Ugyanakkor az is látható, 
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hogy míg a polgári iskolák tanulólétszáma az 1924/25-ös tanévtıl az 1929/30-as tanévig 

folyamatosan csökkent (25. ábra), addig ez a látványos visszaesés a középiskolákban 

nem volt tapasztalható (32. ábra). Ennek hátterében döntıen az állt, hogy a középosz-

tálybeli és a felsı társadalmi rétegekhez tartozó családokat, ahonnan a középiskolák me-

rítették diákjaikat, kisebb mértékben vetette vissza a világháborús születéscsökkenés, 

mint az elsısorban a polgári iskolát megcélzó alsóbb társadalmi osztályokat és rétege-

ket. 
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32. ábra A középiskolai tanulók száma, 1920/21-1937/38 
(Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila) 

 

 Miként a polgári iskolák, úgy a középiskolák esetében is az állam volt a legna-

gyobb fenntartó. Azonban a középiskolák esetében sokkal kiegyensúlyozottabbak vol-

tak a világi és egyházi fenntartók közti arányok. Ugyanis míg a polgári iskoláknak 

mindvégig 70% körüli arányát finanszírozta az állam, valamint egy-egy „önkormány-

zat”, addig a középiskoláknak a vizsgált idıszak végén már kevesebb mint 50%-át (26. 

ábra és 10. táblázat). 

 Az egyháznak a középiskolai oktatásban meglevı nagyobb súlya elsısorban tra-

dicionális okokra vezethetı vissza. Ezt igazolják az olyan nagy múltú iskolavárosok, 

mint például Debrecen, Kecskemét, Pápa, Sárospatak, Sopron. 
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10. táblázat A középiskolák fenntartók szerinti megoszlása (db), 1920/21-1937/38 

Tanév állami községi róm. k. ref. evang. izraelita társulati magán Össz. 

          

1920/21 
69 

(45,4 %) 
11 

(7,3 %) 
35 

(23,0 %) 
21 

(13,8 %) 
9 

(5,9 %) 
2 

(1,3 %) 
2 

(1,3 %) 
3 

(2,0 %) 
152 

(100 %) 
          

1925/26 
66 

(43,4 %) 
11 

(7,3 %) 
35 

(23,0 %) 
21 

(13,8 %) 
9 

(5,9 %) 
3 

(2,0 %) 
3 

(2,0 %) 
4 

(2,6 %) 
152 

(100 %) 
          

1930/31 
66 

(41,0 %) 
10 

(6,2 %) 
40 

(24,8 %) 
24 

(14,9 %) 
9 

(5,6 %) 
3 

(1,9 %) 
3 

(1,9 %) 
6 

(3,7 %) 
161 

(100 %) 
          

1937/38 
67 

(38,7 %) 
11 

(6,4 %) 
45 

(26,0 %) 
24 

(13,9 %) 
11 

(6,4 %) 
3 

(1,7 %) 
4 

(2,3 %) 
8 

(4,6 %) 
173 

(100 %) 
          

 Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila. 

 

 Jól kirajzolódik a párhuzam a protestánsok egyes városokban, járásokban és 

vármegyékben megfigyelhetı felülreprezentáltsága és az általuk fenntartott középisko-

lák területi elhelyezkedése között. 

 Magyarország lakosságának 20,9%-a (1930) volt református. Noha mindhárom 

statisztikai régióban voltak olyan járások, amelyekben az országos átlag fölött volt az 

arányuk, az Alföldön és Észak-Magyarországon olyan városokat (Hódmezıvásárhely, 

Karcag, Mezıtúr stb.), járásokat (Békési, Bodrogközi, Sajószentpéteri stb.) és várme-

gyéket (Bihar; Hajdú; Szatmár, Ugocsa és Bereg) is találunk ahol a reformátusok voltak 

többségben (33. ábra). Amíg a Dunántúlon – noha többé-kevésbé összefüggı, helyen-

ként 7 járást is felölelı tömbben, de – szigetszerően éltek, addig az Alföldön vármegyé-

nyi területeken haladta meg az arányuk a lakosság 60 (Hajdú; Szatmár, Ugocsa és Bereg 

vármegye) illetve 75%-át (Bihar vármegye, ezen belül például a sárréti járásban 90% 

volt a reformátusok aránya). Ennek megfelelıen ezekben a városokban, járásokban és 

vármegyékben mőködtek a legjelentısebb református középiskolák: Békés, Debrecen, 

Hajdúböszörmény, Kisújszállás, Mezıtúr, Miskolc, Sárospatak. Érdekes színfolt volt 

Csongrád vármegye katolikus tengerében Hódmezıvásárhely, ahol a lakosság 59%-a 

(1930) volt református. Ennek megfelelıen a helyi gimnáziumot is ık tartották fenn. 

Kisebb arányokkal, de lényegében ugyanez volt a helyzet Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár-

megye és Kecskemét viszonylatában. Itt a lakosság 20%-a (1930) volt református, de ez 

is elegendı volt ahhoz, hogy a város 5 középiskolájából az egyiket ık tartsák fenn. A 

Dunántúlon Csurgó, Gyönk és Pápa volt a református középiskolai oktatás központja. 

Noha, egyik járásban sem haladta meg még az országos átlagot sem a reformátusok ará-
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nya. Igaz, mindhárom település járása érintkezett egy-egy több járást is összefogó „re-

formátus szigettel”. A református egyházkerületek közül a Dunántúli Egyházkerületben 

élt a legkevesebb kálvinista, ennek ellenére, vagy tán épp ezért – a már említett három  

dunántúli középiskola közül – kettı ebben az egyházkerületben volt.  A református 

 

 

33. ábra A fiú középiskolával, köztük a református egyház által fenntartott fiú középis-
kolával bíró települések, 1930/31 (Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila) 

 

fellegvárnak számító Bihar, valamint Szatmár, Ugocsa és Bereg vármegyében – miként 

már szó volt róla – azért nem volt középiskola, mert a nagyváradi, a nagyszalontai és 

szatmárnémeti gimnázium (hogy csak a határ mentieket említsük) a trianoni békeszer-

zıdés következtében az ország határain túlra került. Ugyanakkor a trianoni határokon 

belül maradt, e megyékben élı – az országos átlagot messze meghaladó arányú – agrár-

népesség többségének sem igénye, sem lehetısége nem mutatkozott középiskola alapí-

tására. 

 Míg a Tiszántúlon élı magyarok többsége kálvinista, addig a németekkel és 

szlovákokkal etnikailag kevert dunántúli, dél-alföldi és Budapest környéki lakosság, a 

lutheránusok országos átlagát (6,1% - 1930) meghaladó mértékben evangélikus volt 

(34. ábra). Noha, az ország lakosságának 5,5%-a tekintette magát németnek és 1,2%-a 
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szlováknak (1930), ebbıl nem következik automatikusan – habár sztereotípiaként igen 

gyakran  felbukkan – hogy a  magyarországi németek és szlovákok valamennyien luthe- 

 

 

34. ábra A fiú középiskolával, köztük az evangélikus egyház által fenntartott fiú közép-
iskolával bíró települések, 1930/31 (Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila) 

 

ránusok lettek volna. Ugyanis, átnézve az 1930. évi népszámlálás adatait tucatszám ta-

láltam olyan településeket, amelyek lakossága többségében német illetve szlovák anya-

nyelvőnek és szinte kivétel nélkül mindegyikük római katolikus vallásúnak vallotta ma-

gát. Az orosházi és a szarvasi járásban, valamint Békéscsabán  az ott élık több mint fele 

vallotta magát evangélikusnak, szlováknak ezzel szemben viszont csak 15 (orosházi já-

rás), 16 (szarvasi járás) és 38%-a (Békéscsaba). Azonban Békéscsabának voltak olyan 

kerületei, amelyekben kétszeresen haladta meg a szlovákok száma a római katolikuso-

két. Amibıl az következik, hogy az itt élı szlovákok többsége biztosan evangélikus 

volt, így Békéscsaba egy példa arra, hogy nem minden ok nélküli, viszont semmiképpen 

nem evidencia a párhuzam a szlovákság és a lutheranizmus között. Ugyanakkor érdekes 

színfolt Nyíregyháza, ahol miközben a lakosság 35%-a vallotta magát lutheránusnak, 

aközben németnek mindössze 0,3, szlováknak 0,2%-uk, ugyanakkor magyarnak 99%-

uk. Ami – tekintettel arra, hogy Nyíregyháza lakosságának 10%-a izraelitának vallotta 
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magát – egyben arra is példa, hogy a hazai zsidóság – zsidóságához (e tekintetben foly-

tatva a dualizmus kori gyakorlatot) felekezeti és nem etnikai alapon viszonyulva – ön-

magát magyarnak tekintette. 

 Az evangélikusoknak 10% fölött volt az aránya Békés; Gyır, Moson és Po-

zsony; Nógrád és Hont; Sopron; Tolna; Vas és Veszprém vérmegyében (1930). E fölött 

volt Nyíregyházán (35% – 1930) és Sopronban (28% – 1930). Iskoláik Aszódon, Bé-

késcsabán, Bonyhádon, Nyíregyházán, Sopronban és Szarvason voltak (34. ábra). S bár 

Budapest nem számított evangélikus fellegvárnak, mégsem mehetünk el szó nélkül az 

Alma Mater, a Fasori Evangélikus Gimnázium mellett (27. ábra). 

 Az izraeliták országos aránya 5,1% (1930) volt. Bár felülreprezentáltak voltak 

Abaúj-Torna; Hajdú; Szabolcs és Ung; Szatmár, Ugocsa és Bereg valamint Zemplén 

vármegyében,  továbbá a  törvényhatósági  jogú  városok  többségében (Baja, Budapest, 

 

 

35. ábra A fiú középiskolával, köztük az izraelita egyház által fenntartott fiú középisko-
lával bíró települések, 1930/31 (Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila) 

 

Debrecen, Gyır, Miskolc, Pécs, Sopron, Szeged, Székesfehérvár), arányuk egyetlen já-

rásban sem érte el – még az evangélikusokéhoz fogható mértékben sem – az 50%-ot 

(35. ábra). A hazai zsidóság többsége városlakó volt. Azon belül is fıleg a városok bel-
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sı negyedeiben telepedtek le, itt találván vállalkozásaikhoz a legelınyösebb feltételeket. 

Példa erre Szeged is, amelynek összlakosságán (135 071 fı – 1930) belül a zsidók ará-

nya (4,1%) alatta maradt az országos átlagnak, viszont ha csak a város belterületén élı-

ket (89 621 fı) vesszük alapul, akkor (6,2%) meghaladta azt. Az izraelita felekezet Bu-

dapesten és Debrecenben tartott fenn középiskolát (35. ábra). Budapest lakosságának 

20, Debrecenének 9%-a vallotta magát zsidónak 1930-ban. 

 

 

4. 5. A felsıoktatás térszerkezetének változása 

A magyar felsıoktatás – a pécsi egyetem 1367. évi alapítása révén – évszázados 

gyökerekkel bír. Része annak az európai egyetemalapítási hullámnak, mely Bolognával 

(1088), Párizzsal (1150) és Oxforddal (1167) vette kezdetét, s amely – miközben meg-

elızte Heidelberget (1385), Bázelt (1460) és Lipcsét (1489) – párhuzamosan zajlott a 

prágai (1348), a krakkói (1364) és a bécsi (1365) egyetem alapításával. Nagy Lajos pé-

csi kísérletét követıen Luxemburgi Zsigmond Óbudán (1395), Hunyadi Mátyás Po-

zsonyban (1467) alapított egyetemet. Azonban miként a pécsi, úgy ez utóbbiak is vi-

szonylag rövid életőek voltak. S bár a XVI. század közepén Magyarország három részre 

szakadt, a reformációnak, majd a nyomában kibontakozó ellenreformációnak köszönhe-

tıen, mind a királyi Magyarországon, mind Erdélyben sorra alakultak a protestáns 

(Debrecen, Eperjes, Gyulafehérvár, Kolozsvár, Nagyenyed, Pápa, Pozsony, Sárospatak, 

Sopron, Szeben) és a katolikus (Kassa, Kolozsvár, Pozsony, Sopron) fıiskolák. Szintén 

az ellenreformáció adta a hátszelét az újabb hazai egyetemalapításnak (Nagyszombat – 

1635) is, amely Pázmány Péter esztergomi érsek nevéhez főzıdik. A jezsuiták által 

fenntartott egyetemet a Mária Terézia és II. József nevével fémjelzett felvilágosult ab-

szolutizmus jegyében elıbb Budára (1777), majd Pestre (1784) helyezték, s miközben 

államivá tették, a tanszékeinek számát 4-rıl 14 emelték. Ekkor állították fel a selmeci 

Bányászati Akadémiát (1763) és lényegében erre az idıre esett a Festetich György ne-

véhez főzıdı keszthelyi Georgikon (1797) alapítása is. Ezt követıen az újabb hazai 

egyetemalapítási hullámra – a Mőegyetem 1846. évi alapítását leszámítva – a dualizmus 

koráig kellett várni. Ekkor alapították a kolozsvári, a debreceni és a pozsonyi tudo-

mányegyetemet, a Zeneakadémiát, az Iparmővészeti Fıiskolát, a Képzımővészeti Fıis-
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kolát, a Színmővészeti Akadémiát, a Keleti Kereskedelmi Akadémiát, a Kiviteli Aka-

démiát, a Kereskedelmi Akadémiát, a Ludovika Akadémiát és az Állatorvosi Fıiskolát. 

 

 

4. 5. 1. A lágymányosi gödörtıl a „magyar Göttinga”-ig 

 Klebelsberg – miközben bírálta azt az állapotot, hogy a fıvárosban úgymond 

„szanaszét” vannak a tudományos intézetek és a felsıoktatási intézmények – szeme 

elıtt az az európai gyakorlat lebegett, amely a tudományos intézmények területi kon-

centrációját preferálta. Ehhez a koncepcióhoz szerette volna partnerként megnyerni a 

budapesti városvezetést. Klebelsberg – miközben arra hivatkozott, hogy még a legki-

sebb falunak is hozzá kell járulnia iskolája felépítéséhez – azt kérte a budapesti közgyő-

léstıl, hogy vállalja a Lágymányoson felállítandó természettudományi kutatóintézet ter-

vezett helyének, az úgynevezett lágymányosi pocsolyának a feltöltését. A budapesti vá-

rosvezetés a kérést visszautasította, amire Klebelsberg így reagált: „Az intézményekre 

nem egyik vagy másik városnak, hanem az egész nemzetnek van szüksége. És mivel a fı-

városi törvényhatósági bizottság elhárította magától az áldozatokat, azért most már oda 

kell mennünk, ahol nagyobb megértésre találunk. Ezzel talán részben reperálhatjuk is a 

kiegyezés korának egyik legnagyobb hibáját, a vidéki városok szisztematikus és tervsze-

rő gyöngítését. Majdnem odáig jutottunk, hogy az egész ország egy megyébıl és egyet-

len városból áll. Ezzel az állapottal szemben igazságosabb várospolitikára van szükség. 

Hiszen Poroszországnak és Olaszországnak is az az ereje, hogy Berlin mellett ott van 

Köln és Frankfurt, Róma mellett Milánó, Turin és Nápoly, amelyek számottevı gazda-

sági és mővelıdési gócpontok. Nálunk a dunai metropolis mellett nagyarányú fejlıdés 

lehetıségei mutatkoznak a tiszai és tiszántúli metropolisban, Szegeden és Debrecenben. 

[…] A szegedi egyetemnek van külön természettudományi kara, amelynek kifejlesztése 

most, hogy Budapest a természettudományi építkezéseket elhárította magától, aktuálissá 

válik” (K LEBELSBERG K. 1928f: 102). 

Az alábbi mozaikdarabok együttesen adták meg a lehetıséget Szegednek, hogy a 

két világháború közti magyar mővelıdéspolitika, s azon keresztül az Alföld modernizá-

ciójának (egyik) zászlóshajója lehessen: 

• Az 1879. évi tiszai nagy árvíz után megindult szegedi rekonstrukció az 1890-es 

években elakadt ugyan, de a megépült körutak és sugárutak kijelölték azokat a kere-
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teket, amelyeket a következı nemzedéknek a maga épületeivel már csak ki kellett 

tölteni. Ezt, valamint a belvárosban levı „szabad” telkek nyújtotta lehetıséget hasz-

nálta ki Klebelsberg, amikor a szegedi egyetem klinikáit a belváros kellıs közepén 

építette fel. 

• A világváros Budapest mellett egy-két európai léptékő nagyvárosra is szükség volt. 

• A liberális érzelmő, az ifjúság számára vonzó és kihívásokkal teli Budapestet az 

ellenpólusvárosokkal kívánták ellensúlyozni. 

• Az ellenpólusvárosok tényleges ellensúllyá tételét a kulturális decentralizáció által 

kívánták megvalósítani. 

• Papíron még állt a Monarchia, amikor Szabó Dezsı jóvoltából a szépirodalomban 

már megszületett az „idegen fıváros – nemzeti érzelmő vidék” ellentétpár (SZABÓ D. 

1926), amire a Horthy nevével fémjelzett új rezsim mint a rendszer alapkövére te-

kintett. Az új rendszerben a liberalizmus helyett a keresztény nemzeti ideológia vált 

a meghatározóvá, ami a „nyugatos Dunántúl – magyar Alföld” ellentétpárban mani-

fesztálódott. 

• A Monarchia, s vele a történeti Magyarország összeomlásával az Alföld vált a tria-

noni Magyarország neuralgikus nagytájává. Ugyanis nem csak az Alföldnél kritiku-

sabb területek, mint például Galícia vagy Kárpátalja kerültek a trianoni Magyaror-

szág határain túlra, hanem az Alföld hiányos illetve részleges funkciójú regionális 

központjai (Arad, Nagyvárad, Temesvár) is. 

• A történeti Magyarország összeomlását követıen a csanádi püspökség éppúgy Sze-

geden lelt új otthonra, mint a kolozsvári tudományegyetem. Szeged emellett egy 

római katolikus hittudományi fıiskolának, valamint a polgári iskolai tanár- és tanár-

nıképzı fıiskolának is otthont adott. Továbbá az Alföldi Mezıgazdasági Intézet-

nek, az Alföldi Növénytermelési Kísérleti Állomásnak valamint a Magyar Királyi 

Talajtani és Agrokémiai Állomásnak is Szeged lett a székhelye. 

• Szegeden példa értékő összefogás jött létre az állam, az egyház és a város között. 

• Szeged belvárosában voltak olyan beépíthetı telkek, amelyeken fel lehetett építeni 

az egyetemhez tartozó klinikákat és kutatóintézeteket. 

• Szeged fellegvára lett az Alföld-kutatásnak. Itt mőködött az Alföldkutató Bizottság, 

amely – a teljesség igénye nélkül – az alábbi megoldatlan problémákra keresett vá-

laszt: szülészet és bábaügy, tanyai anya- és csecsemıvédelem, tífusz, tuberkulózis, 
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gümıkór, tuberkulózis mentes tejtermelés, szifilisz, szembetegségek, bırbetegségek, 

étkezési szokások, sziksós tavak, futóhomok, közlekedés, főszerpaprika, gyümölcs-

termesztés, gyümölcsexport. Lényegében ugyanezeket a kérdéseket járta körül – egy 

a Szegedi Alföldkutató Bizottsággal párhuzamosan mőködı másik szervezet – a 

szegedi Rotary Club is. Néhány cím az 1931-32 telén tartott és „Az Alföld problé-

mái” címmel külön kötetben is megjelent elıadássorozatukból: Az Alföld közleke-

dési kérdései; Az Alföld vízügyi problémái; Az Alföld közegészségügyi problémái; 

A gyümölcs- és szılıtermelés problémái; Városrendezési problémák az Alföldön; 

Az Alföld energiagazdálkodásáról; A magyar paraszt. Az Alföld-kutatás ügyének 

harmadik zászlóvivıje a Szeged környéki tanyavilágot járó, radikális szegedi fiata-

lokat tömörítı agrársettlement-mozgalom volt. 

• Horthy Szegeden szervezte meg a nemzeti hadsereget, és innen indult el „az ország 

megmentésére és újjászervezésére” (K LEBELSBERG K. 1931c: 284), ezért Szegedre 

úgy tekintettek, mint az ellenforradalmi rendszer szülıhelyére. Sokan a rendszer 

ideológiai megalapozását is ide vetítették vissza („szegedi gondolat”). 

• Klebelsberg 1926-tól Szeged országgyőlési képviselıje volt. 

 

 

36. ábra Sebészeti klinika, Szeged 
(Forrás: korabeli képeslap) 
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A nemzeti stratégiákban gondolkodó Klebelsberg a realitások talaján állva, iro-

nikusan jegyezte meg, hogy a paprika és a délibáb nem városképzı erı, „a városiasság 

fıképpen három elembıl rakódik össze: iparból, kereskedelembıl és mőveltségbıl” 

(KLEBELSBERG K. 1930b: 30). Ezt a városiasodást szolgálták a nevével fémjelzett mőve-

lıdési beruházások. Még arra is volt gondja, hogy mind az építımővészek budapesti 

nemzetközi kongresszusát, mind a budapesti nemzetközi orgonamővészeti kongresszust 

azokban a napokban (1930. október) rendezzék, amikor Szegeden „káprázatos külsısé-

gek közepette” felszentelték a fogadalmi templomot, felavatták az ötezredik népiskolai 

objektumot és a Nemzeti Emlékcsarnokot, elhelyezték az egyetem zárókövét stb. 

Klebelsberg stratégiai gondolkodását mutatja, hogy mindkét említett kongresszus kül-

dötteit elvitték Szegedre, ahol részt vettek az ünnepségeken. Azt remélve ettıl, hogy ha-

zatérve lelkesen újságolják majd a magyar mővelıdéspolitika eredményeit. Bár azok 

megítélésében még a kortársak között sem volt konszenzus. Ugyanis míg a Néptanítók 

Lapja történelmi jelentıségő, országos nagy kultúrünneprıl tudósított, aközben Féja 

Géza – egy másik szemtanú – ezt írta: „a Tisza partján gyönyörő klinikai épületek hú-

zódnak, betegük azonban alig van, mert a fedezet csak a hodályokra futotta. A hodály 

értelmére, az emberre már alig jut; ezt már egy más korszakra bízták. De mégis Sze-

gednek van két nagy vigasztalása: a növény, s az utcák széles, nagy lélegzete. […] A 

nagy lélegzetek azonban egykettıre elakadnak, ha a külsı városrészekbe térünk, a 

„bennszülöttek” lakóhelyére. Itt már inkább por, sár és betegség fogad. […] Nem is 

olyan régen a belváros szemétjével töltötték fel ezeket az utcákat. Csatornázásról szó 

sincsen, mély árkok húzódnak az utca két oldalán, jóféle állott vízzel és békanyállal, 

mely üdén zöldell az embertelen hıségben” (FÉJA G. 1937: 244). 

Összefoglalva: ha elfogadjuk Klebelsberg azon állítását, miszerint a mővelıdési 

beruházások s az azokból szervesen következı mőveltség az, ami – „az ipar és a keres-

kedelem mellett” – a nagyvárost megkülönbözteti az „embertömörüléstıl”, akkor a vizs-

gált idıszakban Szeged igazi, európai várossá fejlıdött. Máig élı gyakorlati alkotásai – 

az egyetem, a klinikák, a kutatóintézetek, a fıiskolák, az elemi iskolák, a könyvtárak, az 

uszoda, a sportcsarnok, a szabadtéri játékok – mind hozzájárultak ahhoz, hogy Szeged 

„ innovációs hídfıállás”, „ magyar Göttinga” és „magyar Salzburg” lett. Az eredmények 

elıtt a világ 1937-ben hajtott fejet, amikor Szent-Györgyi Albert – aki 1930 és 1945 kö-

zött volt a szegedi egyetem professzora – a biológiai égésfolyamatok terén tett felfede-
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zéseiért, különösen a C-vitamin, valamint a fumársav-katalízis vonatkozásában elért 

eredményeiért orvosi Nobel-díjat kapott. 

 

 

4. 5. 2. A felsıoktatási intézményrendszer 

Az intézményellátottság tekintetében – mind számban, mind sokszínőségben – 

magasan Budapest állt az elsı helyen, majd a három vidéki egyetemi város (Debrecen, 

Pécs, Szeged) következett, s aztán messze lemaradva a többi település. A vizsgált idı-

szakból az 1930/31-es tanévet példaként véve, az ország 11 törvényhatósági jogú város-

ából – Baja és Hódmezıvásárhely kivételével – 9-ben (Budapest, Debrecen, Gyır, 

Kecskemét, Miskolc, Pécs, Sopron, Szeged, Székesfehérvár) volt felsıoktatási intéz-

mény. Baja és Hódmezıvásárhely fıiskola-nélkülisége, az Alföld gyér intézményellá-

tottsága tükrében nem meglepı. Másrészt azt is látnunk kell, hogy a felsıoktatási in-

tézménnyel bíró törvényhatósági jogú városok többsége mindössze egyetlen – még ma-

gyar viszonylatban is kicsi – hittudományi fıiskolával (Gyır, Székesfehérvár), vagy 

gazdasági fıiskolával (Sopron), illetve jogakadémiával (Kecskemét, Miskolc) rendelke-

zett. „Igazi”, a mai fogalmaink szerinti felsıoktatási intézmény csak az egyetemi város-

okban volt. A 11 törvényhatósági jogú városon kívül a korabeli Magyarországon még 

45 településnek (1930) volt városi rangja. Közülük szintén 9 (Eger, Esztergom, Gyön-

gyös, Kalocsa, Magyaróvár, Pápa, Szombathely, Vác, Veszprém) rendelkezett – Eger 

kivételével – egy-egy akadémiával vagy fıiskolával.  Eger 1 hittudományi fıiskolát és 1 

jogakadémiát mondhatott magáénak. Esztergomban, Gyöngyösön, Kalocsán, Pápán, 

Szombathelyen, Vácon és Veszprémben hittudományi fıiskola, míg Magyaróváron 

gazdasági akadémia mőködött (37. ábra). 

Az ország 3 361 (1930) községe közül Keszthely gazdasági akadémiával, míg 

Sárospatak és Zirc hittudományi fıiskolával rendelkezett. Pannonhalmán ugyancsak hit-

tudományi fıiskola mőködött. Fontos megjegyezni, hogy a nem törvényhatósági jogú, 

de felsıoktatási intézménnyel bíró települések (Pannonhalma és Zirc kivételével) 

ugyanazzal az – elemi iskolától a polgári iskolán és a középiskolán át a fıiskoláig terje-

dı – oktatási palettával rendelkeztek, mint a törvényhatósági jogú városok. Sıt, Keszt-

hely és Sárospatak községként teljesebb oktatási kínálatot tudott nyújtani, mint a tör-

vényhatósági jogú Baja és Hódmezıvásárhely. Amelybıl az következik, hogy a válasz-
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tóvonal nem a törvényhatósági jogú városok valamint a megyei városok és községek 

között húzódott, hanem a felsıoktatási intézménnyel bíró települések és a felsıoktatási 

intézménnyel nem bíró települések között. Tehát a törvényhatósági jogú városok az ok-

tatási intézményellátottság tekintetében nem emelkedtek ki a többi település közül (37. 

ábra). 

 

 

37. ábra A magyar felsıoktatás térszerkezete, 1930/31 
(Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila) 

 

Az 1930/31-es tanév intézményhálózata lényegében megegyezett azzal, amely a 

vizsgált idıszak egészét jellemezte. Az eltérés csupán annyi volt, hogy az 1920-as 

években még mőködtek a római katolikus tanár(nı)képzı fıiskolák Budapesten, Kalo-

csán, Kıszegen és Sopronban. Valamint, hogy az 1930-as években megnyílt 8 új római 

katolikus hittudományi fıiskola (11. táblázat). Ez egyben azt is jelentette, hogy a vizs-

gált idıszak végére a trianoni Magyarország 25 vármegyéjébıl 15-ben volt valamilyen 

felsıoktatási intézmény. Viszont ezek fele hittudományi fıiskola volt, intézményenként 

kevesebb, mint 100 hallgatóval. Létesítésükben nem az adott település regionális szere-

pének erısítése, hanem kizárólag felekezeti szempontok játszottak szerepet. Ugyanak-
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kor azt is fontos megjegyezni, hogy a felsıfokú funkciókat ellátó intézmények közép-, 

illetve kisvárosokba települése nem példa nélkül való, az nem csupán a magyar felsıok-

tatás sajátja (KİSZEGFALVI GY. – LOYDL T. 1999). 

 

11. táblázat A felsıoktatási intézmények típus szerinti megoszlása (db), 
1920/21-1937/38 

Tanév Egyetem Hittudomá-
nyi fıiskola Jogakadémia Gazdasági 

fıiskola 
Egyéb 

fıiskola* Össz. 

       
1920/21 6 18 5 5 3 37 
       
1925/26 6 16 3 5 9 39 
       
1930/31 6 18 3 5 7 39 
       
1937/38 5 26 3 3 5 42 
       
* Egyéb fıiskola: képzımővészeti-, testnevelési-, katonai-, polgári iskolai tanár(nı)képzı-, tanár(nı)képzı-, gyógy-
pedagógiai tanár(nı)képzı fıiskola. 

 Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila. 

 

 Intézményellátottság tekintetében regionális szinten az Észak-Dunántúl emelke-

dett ki. Viszont az Észak-Dunántúl relatív intézményi bısége nem jelentett intézményi 

sokszínőséget is, ugyanis Magyaróvár, Keszthely és Sopron kivételével a régió vala-

mennyi intézménye hittudományi fıiskola volt. Igaz, azok között – a római katolikusok 

mellett – volt református (Pápa) és evangélikus (Sopron) is (37. ábra). 

Emellett jól kirajzolódik a térképen a Gyöngyös, Eger, Miskolc, Sárospatak vá-

sárvonal is. Viszont nemcsak a vásárvonal, mint terminus technicus, hanem a hittudo-

mányi fıiskolák túlsúlya és az egyház kizárólagos fıiskola fenntartói mivolta is a kö-

zépkort idézte. Gyöngyösön és Egerben római katolikus, Sárospatakon református hit-

tudományi fıiskola mőködött. A térség 2 jogakadémiája közül az egrit a római katoli-

kus, a miskolcit az evangélikus egyház tartotta fenn (37. ábra). 

Ugyancsak szembetőnı a Dél-Dunántúl és az Alföld gyér intézményellátottsága. 

Ennek az volt az oka, hogy a török hódoltság miatt ezen a területen elmaradt – a refor-

máció-ellenreformáció jegyében zajló – iskolaalapítási hullám, amelynek következmé-

nye egy több évszázados lemaradás lett. Még Kalocsán, az érseki székhelyen is csak kö-

zel fél évszázaddal Buda török alóli felszabadulása után, 1733-ban állították fel a sze-

mináriumot. Ennek tükrében elismerés illeti azokat a kortársakat, akik kitartottak a deb-
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receni, a pécsi és a szegedi tudományegyetem fenntartása mellett, ugyanis mind a Dél-

Dunántúlnak, mind az Alföldnek jelentıs lemaradást kellett behoznia (37. ábra). 

 

Állami; 17

Római katolikus; 
16

Református; 4

Evangélikus; 1

Izraelita; 1

 

38. ábra A felsıoktatási intézmények fenntartók szerinti megoszlása (db), 1930/31 
(Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila) 

 

Az 1930/31-es tanév 39 felsıoktatási intézménybıl 17 állami, 16 katolikus, 4 re-

formátus, 1 evangélikus és ugyancsak 1 zsidó fenntartás alatt állt (38. ábra). S bár az in-

tézmények többségét a különbözı felekezetek tartották fenn, a hallgatók 89%-a mégis 

állami fenntartású egyetemen és fıiskolán folytatta tanulmányait. Ugyanis a budapesti 

tanárképzı fıiskolán, valamint az egri, a kecskeméti és a miskolci jogakadémián kívül a 

felekezetek csak önnön hittudományi fıiskoláikat tartották fenn. 

Az 1930/31-es tanév 16 932 hallgatója, 22 település 39 felsıoktatási intézmé-

nyének valamelyikében folytatta tanulmányait. A hallgatói létszám tekintetében az 

egyetemi városok mellett – bár azoktól messze lemaradva – Miskolcot (367 hallgató), 

Kecskemétet (330 hallgató), Egert (305 hallgató) és Sopront (238 hallgató) tudjuk ki-

emelni (37. ábra). A vizsgált idıszak során a hallgatók arányát tekintve Budapestnek 

(1925/26 – 65%, 1930/31 – 58%, 1937/38 – 54%) csökkent, míg a vidéki települések-

nek, azon belül is fıleg az egyetemi városoknak (1925/26 – 21%, 1930/31 – 31%, 

1937/38 – 31%) nıtt a szerepe. A 16 932 hallgató 88%-a, a négy egyetemi város intéz-

ményeinek egyikében folytatott felsıfokú tanulmányokat (39. ábra). 
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39. ábra A hallgatók száma településcsoportonként (fı), 1925/26-1937/38 
(Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila) 

 

Budapest 3 egyetemének (Pázmány Péter Tudományegyetem – Római Katolikus 

Hittudományi Kar, Jog- és Államtudományi Kar, Orvostudományi Kar, Bölcsészettu-

dományi Kar, Gyógyszerészeti Tanfolyam; József Mőegyetem – Vegyészmérnöki Osz-

tály, Építészi Osztály, Mérnöki Osztály, Gépészmérnöki Osztály, Közgazdasági Osz-

tály; Egyetemi Közgazdaságtudományi Kar) és 9 fıiskolájának (Ludovika Akadémia; 

Képzımővészeti Fıiskola; Állatorvosi Fıiskola; Testnevelési Fıiskola; Református Hit-

tudományi Fıiskola; Római Katolikus Hittudományi Fıiskola; Római Katolikus Tanár-

képzı Fıiskola; Gyógypedagógiai Tanárképzı Fıiskola; Országos Rabbiképzı Intézet) 

9 738 hallgatója volt, ami az országos létszám 57%-át tette ki. 

Debrecen egyetemének (Tisza István Tudományegyetem – Református Hittu-

dományi Kar, Jog- és Államtudományi Kar, Orvostudományi Kar, Bölcsészettudományi 

Kar) és fıiskolájának (Gazdasági Akadémia) 1 608 (9%), Pécs egyetemének (Erzsébet 

Tudományegyetem – Jog- Államtudományi Kar, Orvostudományi Kar, Bölcsészettu-

dományi Kar, Evangélikus Hittudományi Kar) és 2 fıiskolájának (Zrínyi Miklós Aka-

démia; Római Katolikus Hittudományi Fıiskola) 1 719 (10%), míg Szeged egyetemé-

nek (Ferenc József Tudományegyetem – Jog- és Államtudományi Kar, Orvostudományi 

Kar, Bölcsészettudományi-, Nyelv- és Történettudományi Kar, Mennyiségtani és Ter-

mészettudományi Kar, Gyógyszerészeti Tanfolyam) és 2 fıiskolájának (Polgári Iskolai 
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Tanár- és Tanárnıképzı Fıiskola; Római Katolikus Hittudományi Fıiskola) 2 001 

(12%) hallgatója volt. 

 Az 1920/21-es tanévben 6 egyetem mőködött az országban, 5 Budapesten 

(ugyanis a Pázmány Péter Tudományegyetem, az egyetemi közgazdaságtudományi kar, 

és a Mőegyetem mellé ide menekítették a kolozsvári és a pozsonyi tudományegyetemet 

is) és 1 Debrecenben. A kolozsvári egyetem Szegedre, és a pozsonyi egyetem Pécsre 

helyezésérıl 1921 nyarán született törvény. Ezt követıen lett Budapest és Debrecen 

mellett Pécs és Szeged is egyetemi város. A fıvárosban mőködött a Pázmány Péter Tu-

dományegyetem, a Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar és a József Mő-

egyetem, Debrecenben a Tisza István Tudományegyetem, Pécsett az Erzsébet Tudo-

mányegyetem és Szegeden a Ferenc József Tudományegyetem. 

Az 1929-33-as világválság a magyar felsıoktatást sem hagyta érintetlenül. Mi-

közben – pénzügyi okokból – a tudományegyetemeken tanszékeket szüntettek meg, ad-

dig a József Mőegyetemet, a Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kart, az Ál-

latorvosi Fıiskolát és a soproni Bányamérnöki és Erdımérnöki Fıiskolát az 1934/35-ös 

tanévtıl kezdve József Nádor Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem név alatt szer-

vezetileg egyesítették. Vagyis az 1930-as évek közepétıl Budapesten – statisztikailag – 

már nem 3, hanem csak 2 egyetem mőködött, ezért csökkent az egyetemek száma or-

szágos viszonylatban is 6-ról 5-re (11. táblázat). 

 A leglátványosabb változás a hittudományi fıiskolák számában ment végbe. Az 

1920/21-es tanévben a római katolikus egyház 12, a református 3, az evangélikus 2, míg 

az izraelita 1 hittudományi fıiskolát tartott fenn. A vizsgált idıszakban az evangélikus 

és az izraelita felekezet intézményhálózatában nem történt változás. A 3 református hit-

tudományi fıiskola, a református egyház kormányzati struktúrájának megfelelıen Pá-

pán (dunántúli egyházkerület), Budapesten (dunamelléki egyházkerület) és Sárospata-

kon (tiszáninneni egyházkerület) mőködött. A tiszántúli egyházkerület fıiskolája a deb-

receni egyetem keretén belül mőködött, mint önálló fakultás. Az 1873-ban alapított Or-

szágos Rabbiképzı Intézet Budapesten mőködött. Evangélikus hittudományi fıiskola a 

történeti Magyarországon Eperjesen, Pozsonyban és Sopronban mőködött. Az eperjesi 

1919-ben megszőnt, azzal egy idıben a pozsonyi Budapestre menekült és a sopronival 

együtt tovább folytatta a mőködését. A trianoni békeszerzıdés következtében az evan-

gélikus erdélyi szászok Romániához, míg a felvidéki evangélikus hívek Csehszlovákiá-
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hoz kerültek. Ennek eredményeként az 1 288 942 (1910) evangélikus hívıbıl a trianoni 

Magyarországon mindössze 497 012 (1920) maradt. S bár a 4 evangélikus egyházkerü-

let (a dunántúli, a dunáninneni, a bányai és a tiszai) megmarad, a hívek számát és az 

egyház vagyonát ért veszteségek az evangélikus felsıoktatásra is kihatottak. Ezek miatt 

1923-ban a budapesti fıiskola „ideiglenesen” beszüntette a mőködését, míg a soproni a 

pécsi egyetem fakultásává vált (37. ábra). Ezért csökkent a statisztikákban 1920/21 és 

1925/26 között 18-ról 16-ra a hittudományi fıiskolák száma. Az evangélikus hittudo-

mányi felsıoktatás függetlensége a vizsgált idıszak végéig már nem állt helyre (11. táb-

lázat). 

A vizsgált idıszak felsıoktatási intézményrendszerében a legnagyobb változás a 

római katolikus hittudományi fıiskolák számának 12-rıl (1920/21) 22-re (1937/38) 

gyarapodása volt. 1920-ban a 3 érseki székhely mindegyikében (Esztergom, Eger, Ka-

locsa), míg a 6 püspöki székhely közül 5-ben (Gyır, Pécs, Szombathely, Vác, Veszp-

rém) mőködött fıiskola. Így tehát a székesfehérvári egyházmegye kivételével vala-

mennyi egyházmegyének volt saját szemináriuma. Ezen kívül Pannonhalmán a bencé-

sek, Zircen a ciszterciek, Budapesten a kegyesrendiek, míg Gyöngyösön a ferencesek 

tartottak fenn egy-egy fıiskolát. Ezt a kört bıvítette az 1920-as és 30-as évek fordulójá-

tól – a kapuit korábban pénzügyi források híján bezáró, és most ismét megnyitó – szé-

kesfehérvári szeminárium, valamint a szegedi, ahol az odamenekült csanádi püspökség 

nyitott fıiskolát (37. ábra). E 14 intézet mellé az 1930-as években még további 8, a kü-

lönbözı szerzetesrendek által felállított szeminárium csatlakozott. A ferencesek – a már 

meglevı gyöngyösi mellett – Szombathelyen, a Jézus Társasága Szegeden, a premontre-

iek Csornán és Gödöllın, a karmeliták Keszthelyen, a lazaristák Szobon, a szaléziánu-

sok Péliföldszentkereszten, míg a szervitarendiek Máriaremetén hoztak létre szeminári-

umot. Ezek a szemináriumok a fenntartó rend szigorú regulái miatt elválaszthatatlanok 

voltak a kolostortól, így azok letelepülésénél ez volt a döntı szempont. Például a szalé-

ziánusok, akik az árva gyerekek nevelésére és oktatására szervezıdtek (Torino, 1859), 

1913-ban alapították a magyarországi kolostorukat Péliföldszentkeresztesen, így érthetı 

módon késıbb a szemináriumot is itt hozták létre. A hét firenzei kereskedı által Szőz 

Mária tiszteletének ápolására és terjesztésére 1223-ban alapított szervitarendnek Buda-

pesten, Egerben és Máriaremetén mőködött rendháza. Ennek tükrében megint csak nem 

meglepı, hogy Máriaremetén hozták létre a rend szemináriumát. 
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40. ábra Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem, Pécs 
(Forrás: korabeli képeslap) 

 

 A dualizmuskori államhivatalnok-képzésben még meghatározó szerepet játszó 

jogakadémiák az egyetemek számának növekedésével párhuzamosan vesztették el a je-

lentıségüket. S bár a trianoni Magyarországon még 5 jogakadémia kezdte meg mőkö-

dését, számuk hamarosan 3-ra csökkent (11. táblázat). Egerben római katolikus, Kecs-

keméten református, míg Miskolcon – az Eperjesrıl menekült – evangélikus jogakadé-

mia mőködött (37. ábra). Fennmaradásukat kizárólag felekezeti szempontok indokolták, 

ennek megfelelıen nem részesültek államsegélyben és hallgatóik csak jogi alapvizsgát 

tehettek (jog- és államtudományi államvizsgát és szigorlatot csak egyetemen lehetett 

tenni). Az 1920/21-es tanévben még mőködı pécsi jogakadémia az Erzsébet Tudo-

mányegyetembe olvadva szőnt meg, míg a sárospataki az államháztartás szanálása során 

megszüntetett államsegély elmaradása miatt lehetetlenült el. Arra a kérdésre, hogy a ka-

tolikus jogakadémia miért épp Egerben mőködött, arra a város érseki székhely mivoltá-

val adhatunk választ. 

A református jogászképzés intézményrendszere láthatóan az egyház kormányzati 

struktúrájához igazodott. A tiszántúli egyházkerületben Debrecen (s bár az egyetemet 

nem a református egyház tartotta fenn, hallgatóinak döntı többsége – érthetı okokból – 
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református volt), a tiszáninneniben (megszőnéséig) Sárospatak, a dunamellékiben Kecs-

kemét volt a református jogászképzés központja. A reformátusok által kevésbé lakott 

dunántúli egyházkerületben nem volt református jogi képzés. 

Észak-Magyarországon Nógrád és Hont vármegye 9,6%-os (1920), valamint 

Miskolc 4,9%-os (1920) aránya ellenére is mindössze 3% (1920) volt az evangélikusok 

aránya, miközben országosan a lakosság 6,2%-a (1920) vallotta magát evangélikusnak. 

Ennek fényében a földrajzi közelségen, valamint a település regionális központ mivol-

tán kívül nehéz más magyarázatot találni, hogy miért épp Miskolcra menekítették az 

eperjesi evangélikus jogakadémiát. 

 Az 1920/21-es tanévben 5 gazdasági fıiskola mőködött az országban. A statisz-

tikák ide sorolták a budapesti Állatorvosi Fıiskolát, a soproni Bányamérnöki és Erdı-

mérnöki Fıiskolát, valamint a debreceni, a keszthelyi és a magyaróvári gazdasági aka-

démiát (37. ábra). Az állatorvosi fıiskola elıdjét II. József hozta létre. Az Állatgyógy-

intézet 1851-ben vált külön az egyetemtıl, s miközben többször újjászervezték, a kép-

zési idıt 8 hónapról 4 évre növelték. A Selmecbányáról menekült bánya- és erdımérnö-

ki fıiskola Sopronban talált új otthonra. Az akadémia elıbb három évig a volt gyalog-

sági laktanyában, majd 1922-tıl a volt katonai fıreáliskola épületében nyert elhelyezést. 

Európa elsı gazdasági fıiskoláját, a keszthelyi Georgikont Festetich György alapította 

1797-ben, az uradalmi gazdatisztek képzése céljából. A magyaróvári gazdasági akadé-

mia 1818-ban, a debreceni 1866-ban nyitotta meg a kapuit. Földrajzi elhelyezkedésük 

imponálóan arányos volt, amely a kassai és a kolozsvári gazdasági akadémia révén, a 

történeti Magyarországon is megfigyelhetı volt. A József Mőegyetem, a Tudomány-

egyetemi Közgazdaságtudományi Kar, az Állatorvosi Fıiskola és a soproni Bányamér-

nöki és Erdımérnöki Fıiskola 1934. évi összevonásával létrejött a József Nádor Mő-

szaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Ezért az Állatorvosi Fıiskola valamint a Bá-

nyamérnöki és Erdımérnöki Fıiskola önállóságának megszőnésével – s eközben egye-

temi rangra emelésével – a gazdasági fıiskolák száma 5-rıl 3-ra csökkent (11. táblázat). 

 Az „egyéb fıiskolák” kategóriában 9 felsıoktatási intézményt számlálhatunk az 

1925/26-os tanévben. Közülük 6 – a képzımővészeti-, a testnevelési- és a katonai fıis-

kola, valamint a polgári iskolai tanárképzı és 2 polgári iskolai tanárnıképzı fıiskola – 

Budapesten volt. A tanárképzı és az egyik tanárnıképzı állami, a másik tanárnıképzı 

római katolikus fenntartás alatt állt. Ezeken kívül Kalocsán, Kıszegen és Sopronban 
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mőködött ugyancsak polgári iskolai tanárnıképzı fıiskola (a középiskolai tanárok kép-

zése a tudományegyetemek mellett létesített tanárképzı intézetekben folyt). Valameny-

nyit a római katolikus egyház tartotta fenn. Elsı ránézésre meglepınek tőnik, hogy mi-

közben a polgári iskolák mindössze 17%-a volt a római katolikus egyház kezelésében, 

addig az ország hat polgári iskolai tanár(nı)képzıjébıl négyet ık tartottak fenn. Viszont 

az 1925/26-os tanévben mindössze 100 hallgatójuk volt, szemben az állami tanárképzı 

134 és a tanárnıképzı 88 hallgatójával. A polgári iskolai tanár(nı)képzést az évtized 

végére racionalizálták. Tekintettel arra, hogy a polgári iskolát elsısorban a járási szék-

helyek iskolájának szánta a kulturális kormányzat (KLEBELSBERG K. 1928a), a budapesti 

polgári iskolai tanár- és tanárnıképzı fıiskolát Szegedre helyezték, míg az egyháziak a 

budapesti kivételével megszőntek. A vizsgált idıszak során az 1925/26-os állapotokhoz 

képest még annyi változás történt, hogy az iskoláztatás általánossá válása életre hívta – 

szintén Budapesten – a gyógypedagógiai tanárképzı fıiskolát, továbbá – a már mőködı 

Honvéd Ludovika Akadémia mellé – felállították a pécsi Zrínyi Miklós Akadémiát. 

 

 

4. 5. 3. A felsıfokú végzettségőek területi különbségei 

 A korabeli Magyarországon a 20 éves és idısebb népesség 1,6%-ának (1930) 

volt felsıfokú végzettsége (41. ábra). A diplomások aránya Csongrád (1,6%) és Hajdú 

(1,7%) vármegyében, valamint az önálló egységként kezelt Budapesten (6,5%) érte el az 

országos átlagot. Azokból a megyékbıl, amelyek – Csongrád és Hajdú vármegye mel-

lett – még megközelítették az országos átlagot, három csoportot alkothatunk. 

Az elsı csoportot az egyetemi városok megyéi (Baranya vármegye, Csongrád 

vármegye, Hajdú vármegye, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye), a másodikat az Észak-

Dunántúl és a nyugati határszél megyéi (Fejér vármegye, Gyır, Moson és Pozsony 

vármegye, Komárom és Esztergom vármegye, Sopron vármegye, Vas vármegye, 

Veszprém vármegye), a harmadikat a jelentıs ipari központok megyéi (Pest-Pilis-Solt-

Kiskun vármegye, Csongrád vármegye, Hajdú vármegye, Baranya vármegye, Gyır, 

Moson és Pozsony vármegye, Borsod, Gömör és Kishont vármegye, Fejér vármegye, 

Sopron vármegye) alkották. S mivel a harmadik csoport lényegében az elsı kettı együt-

tese, ez azt mutatja, hogy az egyes megyékben élı diplomások arányát – már a vizsgált 

idıszakban is – több tényezı határozta meg: a felsıoktatási intézmény léte és jellege, a 
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megyében élı városi lakosság aránya, a megye gazdasági szerkezete, valamint a megye 

infrastruktúrájának sokszínősége és fejlettsége. A földrajzi helyzetnek, vagyis a relatíve 

magas értékkel bíró megye szomszédságában való elterülésnek – a magyar gazdaság 

korlátozott teljesítıképessége és az ingázást gátló infrastrukturális korlátok miatt – ek-

kor még a felsoroltaknál jóval kisebb jelentıséget kell tulajdonítanunk. 

 

 

41. ábra A diplomások aránya a 20 évnél idısebb népesség viszonylatában vármegyén-
ként, 1930 (Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila) 

 

Arányában a legkevesebb diplomás abban a három megyében – Bihar vármegye 

0,5%; Szatmár, Ugocsa és Bereg vármegye 0,6%; Abaúj-Torna vármegye 0,6% – volt, 

amelyek a trianoni döntés után a történelmi székhelyüket és legfejlettebb részeiket egy-

aránt elveszítették (41. ábra). 

A törvényhatósági jogú városokban Hódmezıvásárhely (1,2%) és Kecskemét 

(1,9%) kivételével mindenütt minimum 1%-al magasabb volt a diplomások aránya, mint 

az országosan mért 1,6% (42. ábra). Hódmezıvásárhelyen nem volt felsıoktatási in-

tézmény és Kecskeméten is mindössze egy református jogakadémia mőködött. Ugyan 

Baján sem volt felsıoktatási intézmény, viszont szemben a hódmezıvásárhelyi 39%-kal 

(1930) és a kecskeméti 56%-kal (1930), Baján mindössze 9% (1930) volt a külterületi 



 110 

lakosság aránya. S bár Szeged lakosságának 34%-a (1930) és Debrecen lakosságának 

43%-a (1930) szintén külterületen élt, de ez utóbbi két város esetében a tudományegye-

temek ellensúlyozni tudták a tanyán élık magas arányát. 

 

 

42. ábra A diplomások aránya a 20 évnél idısebb népesség viszonylatában, 1930 
(Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila) 

 

Fontos megjegyezni azt is, hogy önmagában a felsıoktatási intézmény még nem 

jelentett garanciát arra, hogy az adott településen magas a diplomások aránya (ez amúgy 

is függött a fıiskola jellegétıl, lásd például Kecskeméten). Ugyanis a számottevı felsı-

oktatási intézménnyel nem rendelkezı, de iparilag fejlett Gyırben és Miskolcon ará-

nyában több volt a diplomás, mint a tudományegyetemmel bíró ám kevésbé iparosodott 

és lakosságának számottevı részét tanyán tudó Debrecenben és Szegeden. 1930-ban, 

amikor Gyır lakosságának 74%-a és Miskolc lakosságának 67%-a élt az iparból, a ke-

reskedelembıl, a hiteléletbıl és a közlekedésbıl, akkor Debrecen lakosságának mind-

össze 56%-a, míg Szeged lakosságának csupán 43%-a élt a szekunder és a tercier szek-

torból (42. ábra). Ezek alapján – miként a vármegyék esetében is – azt mondhatjuk, 

hogy a diplomások arányát egy adott településen a külterületi lakosság aránya, a felsı-
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oktatási intézmény léte és jellege, az adott település gazdasági szerkezete, valamint inf-

rastruktúrájának sokszínősége és fejlettsége együttesen határozta meg. 

 

 

5. Társadalmi-foglalkozási átrétegzıdés 

 A dualizmus korában Magyarország 6 éven felüli népességének 31%-a (1910) 

volt analfabéta, ami a trianoni békeszerzıdés következtében egyik napról a másikra 

15%-ra (1920) zsugorodott. A Horthy-korszakban – a klebelsbergi iskolaépítési prog-

ramnak köszönhetıen – 8% alá süllyedt az írástudatlanok aránya, mígnem a revíziós te-

rületfoglalások után ismét az 1920-as adatok szintjére emelkedett. S lényegében ugyan-

ez mondható el – ellenkezı elıjellel – a népesség mőveltségének valamennyi területérıl 

(12. táblázat). Tehát, miközben a revíziós területfoglalások után olyan jelentıs, iskolák- 

 

12. táblázat A 6 éven felüli népesség iskolai végzettsége (%), 1920-1941 

 
 

1920 1930 1941¹ 1941² 

     
a 6 évnél idısebb népesség száma (fı) 7 194 923 7 619 071 8 380 504 13 097 420 
 
 

ebbıl 

fıiskolát végzett 1,0 1,1 1,2 1,0 
     
8 1,9 2,5 2,7 2,2 
6 1,0 1,1 1,0 0,8 
4 

 
középiskolai osztályt végzett 

5,0 6,2 7,1 5,8 
      
8    1,6 
6 33,9 37,6 43,4 37,0 
4 

 
elemi iskolai osztályt végzett 

26,2 25,4 23,4 23,6 
      

egyéb írni és olvasni tudó 15,8 16,5 13,6 15,2 
összesen 84,8 90,4 92,4 87,2 

     
     
általában írni és olvasni tudó 84,8 90,4 92,4 87,2 
csak olvasni tudó 1,5 0,8 0,3 0,4 

 

sem írni, sem olvasni nem tudó 13,7 8,8 7,3 12,4 
 összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 
      
1 A trianoni országterületen. 
2 A revíziós területfoglalások után. 
 Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila. 

 
kal bíró települések lettek ismételten Magyarország részei, mint Kassa, Kolozsvár, Ma-

rosvásárhely, Máramarossziget, Nagyvárad és Szatmárnémeti, összegészében mégis a 

magyarországinál iskolázatlanabb népességgel bíró területekkel gyarapodott az ország. 



 112 

S e téren elıállt az a paradoxon, hogy a tragikus és igazságtalan trianoni területvesztés 

elınyösebben érintette az országot, mint az áhított területrevíziók. 

A történeti Magyarország összeomlásával – miként már szó volt róla – a trianoni 

Magyarország egy fejlett centrumtérségbıl és egy gazdaságilag elmaradott, városhiá-

nyos településállományból álló perifériát örökölt. Ám a trianoni békeszerzıdés sajátos 

következményeként – anélkül, hogy az urbanizációs folyamat felgyorsult volna – a vá-

roslakók aránya egyik pillanatról a másikra 8%-ról (1910) 33%-ra (1920) ugrott. Vi-

szont ezen a szinten meg is rekedt. Ugyanis a gazdaság fejlıdésének – a dualizmus ko-

rához viszonyított – mérséklıdése magát az urbanizálódás folyamatát is lefékezte. Így 

1930-ban az ország lakosságának ugyanúgy 33%-a volt városlakó, mint egy évtizeddel 

korábban. 

A társadalom foglalkozás szerinti megoszlását vizsgálva azt látjuk, hogy Trianon 

következtében mintegy 7%-kal csökkent a primer, s ezzel párhuzamosan mintegy 2 %-

kal nıtt a szekunder, és mintegy 5%-kal a tercier szektorban foglalkoztatottak aránya 

(13. táblázat). Mindez anélkül történt, hogy a társadalom életviszonyaiban bármiféle 

változás is bekövetkezett volna. 

A Horthy-korszak elsı évtizedében az agrárnépesség aránya 55,8%-ról (1920) 

51,8%-ra (1930) csökkent. Elméletileg, ennek már a társadalom életviszonyaira is ha-

tással kellett lennie, ugyanis a csökkenés mozgatója – szemben a trianoni békeszerzıdés 

okán bekövetkezett változással – elvileg az 1920-as évek második felére jellemzı mér-

sékelt gazdasági fellendülés volt. Miközben a mezıgazdaságban dolgozók száma 1920 

és 1930 között mintegy százezer fıvel (2 128 701 fırıl 2 031 451 fıre) valóban csök-

kent is, aközben az agrárnépesség (keresık és eltartottak) száma mintegy ötvenezer fı-

vel (4 454 241 fırıl 4 499 393 fıre) gyarapodott. Így tehát az agrárlakosság 1920 és 

1930 között megfigyelhetı négy százalékos csökkenése, valójában ötvenezer fınyi gya-

rapodást jelentett. Ez azonban csak egy látszólagos ellentmondás, ugyanis miközben az 

ország összlakosságának 1930. évi indexszáma (1920=100) 108,7 volt, aközben az ag-

rárlakosságé mindössze 101,0. A statisztikákban kimutatható csökkenés mindössze ab-

ból adódott, hogy az agrárnépesség növekedése kisebb volt, mint az ország összlakossá-

gának, vagy a gazdaság más szektoraiból élık számának a növekedése (például a bá-

nyászatból, az iparból és az úgynevezett forgalomból élık indexszáma 116,6 volt). Így 

tehát a gazdaság mérsékelt szerkezeti korszerősödését – bár statisztikailag kimutatható – 
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ténylegesen nem követte a dualizmus korihoz fogható látványos társadalmi modernizá-

ció. Ezt a szinte teljes mozdulatlanságot tetézték a revíziós területfoglalások, ugyanis 

1941-re a harminc évvel korábbi értékek közelébe zuhant vissza a népesség foglalkozás 

szerinti megoszlása (13. táblázat). Ez arra utal, hogy még az olyan nagy- és középvá-

rosok, mint Kassa, Kolozsvár, Komárom, Marosvásárhely, Nagyvárad, Szabadka, Szat-

márnémeti és Újvidék visszacsatolása sem tudta pozitív irányba módosítani a társadalmi 

munkamegosztás adatait. Ugyanakkor ez egyáltalán nem meglepı, hiszen míg 1930-ban 

az ország lakosságának 33%-a volt városlakó, addig 1941-ben – a revíziós területfogla-

lások ellenére és következtében – már csak 29%-a. S akkor még nem beszéltünk arról, 

hogy egy-egy nagyváros (mint például Debrecen vagy Szeged) lakosságának jelentıs 

része a város határában elterülı, de a város integráns részét képezı tanyák, puszták és 

majorok lakója volt, tehát csak statisztikailag volt városlakó. 

 

13. táblázat A keresı és eltartott népesség foglalkozási fıcsoportok szerinti 
megoszlása (%), 1910-1941 

 
 

1910¹ 1910² 1920 1930 1941² 1941³ 

       
ıstermelés 62,4 55,9 55,8 51,8 48,7 60,3 
       
bányászat és kohászat 1,2 1,2 1,5 1,3 1,8 1,0 
       
ipar 17,0 20,1 19,1 21,7 23,6 17,8 
       
kereskedelem és hitelügy 3,7 4,6 5,1 5,4 5,6 4,1 
       
közlekedés 3,2 4,0 4,4 3,9 4,0 3,5 
       
közszolgálat és szabadfoglalkozás 3,4 4,0 4,7 5,1 5,1 3,7 
       
véderı 0,8 0,8 1,5 0,8 1,7 0,8 
       
házicseléd 2,2 2,8 2,2 2,3 1,9 2,5 
       
egyéb és ismeretlen 6,1 6,6 5,7 7,7 7,6 6,3 
       

összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
       

¹ A történeti országterületen. 
² A trianoni országterületen. 
³ A revíziós területfoglalások után. 

Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila. 

 

Mivel a társadalmi hierarchiában nem volt tömeges vertikális mobilitás, ezért a 

két világháború közti magyar társadalmat, szociológiai értelemben zárt társadalomként 

definiálhatjuk. Egy-egy szerencsés egyéni sorsot figyelmen kívül hagyva, össztársadal-
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mi szinten nem volt jellemzı sem az intergenerációs, sem az intragenerációs mobilitás 

(ANDORKA R. 1997). S bár össztársadalmi szinten iskolázottabbá vált az ország lakossá-

ga, a fölfelé mobilitás esélyei nem lettek nagyobbak. Ugyanis attól még, hogy egyre 

többen tanultak meg írni és olvasni, s hogy egyre többeknek lett polgári iskolai végzett-

sége, attól még Magyarország gazdasági-foglalkozási struktúrája nem változott meg. 

Nem állt több „pozíció” rendelkezésre, mint amennyit a magyar gazdaság az adott fej-

lettségi fokán igényelt. S míg az egyén a maga részérıl azzal, hogy iskolázottabbá vált, 

ugyan növelte önnön mobilitási esélyeit, de azzal, mivel nem függetleníthette magát az 

ország gazdasági-foglalkozási struktúrájától, egyelıre mindössze annyira ment, hogy 

elindítója lett egy majdani intergenerációs mobilitásnak. 

 

 

 6. Összefoglalás 

Disszertációm célkitőzése a Horthy-korszak oktatási intézményhálózatának, va-

lamint az oktatási intézményhálózat településfejlıdésre gyakorolt hatásának a vizsgálata 

volt. 

A Horthy-korszakot – politikai indíttatásból – 1990 elıtt alul-, utána túlértékel-

ték. Voltak pozitívumai (például a megkezdett szociálpolitikai reformok, a kultúra sok-

színősége) és negatívumai (például az antidemokratikus politikai rendszer, a zsidóság 

csaknem teljes pusztulása). Tény, hogy az akkori Magyarországon lett világmárka az 

Orion és a Globus. Az akkori Magyarországon dolgozott Szent-Györgyi Albert (az 

egyetlen olyan magyar Nobel-díjas, aki Magyarországon és magyar állampolgárként ér-

demelte ki ezt a magas tudományos elismerést, 1937-ben), Bartók Béla és Kodály Zol-

tán, Bajor Gizi és Somlay Artúr, Babits Mihály és Kosztolányi Dezsı, Aba-Novák Vil-

mos és Csók István, Szıts István és Gaál Béla. Akkor lett világbajnoki ezüstérmes a 

magyar labdarúgó-válogatott (1938) és sorozatban olimpiai bajnok a magyar férfi kard-

csapat (1928, 1932, 1936). De az akkori Magyarországot nevezték a „3 millió koldus” 

országának is. Az akkori parlament hozta a zsidótörvényeket és az akkori kormányok 

politikáján keresztül sodródott Magyarország a második világháborúba. S az akkori 

Magyarországról mondta József Attila azt, hogy: „E világon ha ütsz tanyát, / hétszer 

szüljön meg az anyád!” (JÓZSEF A. 1985: 272). 
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A trianoni Magyarország mővelıdéspolitikájának irányát és prioritásait az a gróf 

Klebelsberg Kuno határozta meg, aki vallás- és közoktatásügyi miniszterként volt a mi-

niszterelnök helyettese, s aki tárcájának korlátain felülemelkedve képes volt nemzeti 

összmegoldásokban gondolkodni. Klebelsberg a különbözı szakemberek által megfo-

galmazott célokat egységbe foglalta és szinkronba hozta a korabeli nemzeti és európai 

követelményekkel. 

Annak ellenére, hogy a kultúrfölény és az újnacionalizmus, mint revíziós straté-

gia eredménytelennek bizonyult, mégis, az ennek jegyében született mővelıdési beru-

házások – az elemi iskoláktól, a Szegedi Szabadtéri Játékokon át, a Tihanyi Biológiai 

Kutatóintézetig – máig ható alkotások, maradandó nemzeti értékek. Erre az alkotó haza-

szeretetre alapozott modernizációnak volt az atyja Klebelsberg, aki szerint a politikának 

immár tettekkel kell kiegyenlítenie az Alföldön élıkkel – akiket „oly sokáig hanyagolt 

el a magyar közgazdasági, szociális és kultúrpolitika a tılünk Trianonban elszakított 

nemzetiségi területek javára” (K LEBELSBERG K. 1927b: 355) – szembeni restanciáját. 

Disszertációm a Klebelsberg által „megrajzolt” kultúrgeográfiai térkép vizsgála-

ta körül forgott. E problémakörhöz kapcsolódtak további felvetéseim, amelyek a 

klebelsbergi mővelıdéspolitika és oktatási infrastruktúra fejlıdésének a településfejlı-

désre, az Alföld speciális (közegészségügyi, településrendezési stb.) problémáira, vala-

mint az ellenpólusvárosok fejlıdésére irányultak. 

A fı kérdésekre olyan részkérdések elemzése adott választ, amelyhez a korabeli 

járások és vármegyék alfabetizációs hiányosságainak és eredményeinek, a különbözı 

oktatási szintek kiépülésének és fejlıdésének, s végül ezeknek a társadalmi-foglalkozási 

átrétegzıdésre kifejtett hatásának a vizsgálatán keresztül vezetett az út. 

A dualizmus korának eredményeire építve, a Horthy-korszakban ugyan bıvült 

hazánk oktatási infrastruktúrája, de az, még ezzel együtt is elmaradt Klebelsberg elkép-

zeléseitıl, így maradtak fehér foltok az általa „megrajzolt” kultúrgeográfiai térképen 

(43. ábra). Ez azért jelentett problémát, mert miközben gızerıvel zajlott az elemi isko-

lai hálózat fejlesztése, aközben nem épült ki egy olyan – az írásnál, olvasásnál és szá-

molásnál több ismeretet is nyújtó, s ez által egy európai nemzeti mőveltség és nemzet-

tudat közvetítésére alkalmas – polgári- és középiskolai intézményhálózat, amely a tanu-

lók százezreit tudta volna nevelni és oktatni. Mégpedig azért nem, mert egy ilyen, verti-

kálisan egységes oktatási struktúra iránt sem társadalmi, sem gazdasági igény nem mu-
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tatkozott a korabeli Magyarországon. Viszont a prioritásként kezelt elemi iskolai háló-

zat fejlesztése, s az ehhez szervesen kötıdı analfabétizmus felszámolása terén egyér-

telmő eredmények mutatkoztak. Ugyanakkor a gazdaság korlátozott teljesítıképesség-

ének,  az iparban  és a szolgáltató szférában foglalkoztatott csoportok belsı újratermelı- 

 

 

43. ábra Magyarország iskolahálózata, 1930/31 
(Forrás: MKKSH adatok alapján szerk.: Szabó Attila) 

 

désének, valamint az iskolázatlan vagy alacsony iskolázottságú (csak írni és olvasni tu-

dó) rétegek korlátozott mobilitásának köszönhetıen a társadalmi-foglalkozási átréteg-

zıdés – jellemzıen a korszak egészére – a dualizmuskorihoz képest látványosan lelas-

sult. Tehát a társadalom iskolázottabbá válása nem vont maga után általános társadalmi-

foglalkozási átrétegzıdést. Bebizonyosodott, hogy önmagában az írni-olvasni tudás már 

az 1920-as években sem nyújtott semmiféle esélyt a társadalmi mobilitáshoz, hogy az 

csupán a minimálisan szükséges munkakultúra elsajátításához volt elégséges. Azonban 

az írni-olvasni tudás, kiegészülve a higiénés szemlélet kibontakozásával például a fertı-

zı betegségek megelızésében már komoly elırelépés volt. 
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A kultuszminisztérium határozott lépéseket tett a gyermekvédelem érdekében: 

fokozatosan bevezették az iskolaorvosi szolgálatot, melynek keretében iskolaorvosok, 

iskolai szakorvosok (például szem-, fül-, orr-, gége-, bel-, ideg- és fogorvosok) és isko-

lanıvérek ellenırizték a tanulók egészségi állapotát és ruházkodását, ügyeltek a fertızı 

betegségek terjedésének megelızésére. Kötelességük volt felügyelni és adott esetben 

megkövetelni az iskolai helyiségek megfelelı tisztaságát, főtését és világítását. 

A XX. század elsı felében tbc, diftéria, hastífusz és skarlát szedte áldozatait. E 

fertızı betegségeket gyógyítani nem, csak megelızni lehetett, ezért volt különös hang-

súly a prevención. Külön figyelmet érdemel az a kibontakozó mentálhigiénés szemlélet, 

amely nem csupán testi tünetek, hanem – elvben – lelkiállapot változás esetén is szak-

emberhez irányította a tanulót. 

Azok a települések, amelyek – az egyetemtıl az elemi iskoláig – intézményhez 

jutottak, esélyt kaptak arra, hogy megerısítsék térségi vezetı szerepüket. A tanyavilág-

ban még egy elemi iskola is központi funkciónak minısült, és további infrastruktúrális 

beruházásokat (például szatócsbolt, kocsma) generált. Hogy az egyetemhez kapcsolódó 

klinikákról és az adott térség problémáira megoldást keresı kutatóintézetekrıl már ne is 

beszéljünk. Azok, a már a történelmi Magyarországon is regionális szerepkört betöltı 

települések, amelyek olyan társadalmi szegmenssel bírtak, amely – az iskolázottság, a 

foglalkoztatottság és a gazdasági potencia közötti szoros összefüggésbıl fakadóan – 

egyre magasabb szintő iskolát igényelt magának még tovább tudtak fejlıdni, miközben 

a lakosság egyre nagyobb hányadának teremtették meg az egyre magasabb iskolai vég-

zettség megszerzésének – elvi – lehetıségét. 

Klebelsberg az egyetemi beruházásoktól várta az ellenpólusvárosok modernizá-

lódását, azt, hogy azok nemcsak a területüket és a lélekszámukat, hanem az infrastruktú-

rájukat tekintve is (nagy)városok lesznek, s hogy ennek eredményeként arányosabbá vá-

lik az ország településszerkezete és csökkennek az országrészek közti különbségek. Ha 

elfogadjuk Klebelsberg azon állítását, miszerint a mővelıdési beruházások s az azokból 

szervesen következı mőveltség az, ami – „az ipar és a kereskedelem mellett” – a nagy-

várost megkülönbözteti az „embertömörüléstıl”, akkor a vizsgált idıszakban Debrecen, 

Pécs és Szeged igazi, európai városokká fejlıdtek. De hogy ez magával hozta-e az ott 

élık életszínvonalának, életminıségének feltételezett javulását is, az már egy másik ku-

tatás témája. Miként az egyes iskolák beiskolázási körzetének, illetve az egyes iskolatí-
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pusok vonzáskörzet-rendszerének a feltérképezése is. Azt azonban az életszínvonal 

vizsgálat eredményétıl függetlenül is tudjuk, hogy az egyetemi városok ellensúlyozni 

nem, mindössze mérsékelni tudták a hazai településhálózat torzulásait. A külön is vizs-

gált Szegedrıl – általánosítva és Klebelsberget interpretálva – máig ugyanazt mondhat-

juk, amit ı mondott egykoron Budapest és Magyarország viszonylatában: Szeged köz-

gazdasági és kulturális lámpái nem elég erısek ahhoz, hogy a nagy magyar Alföld egész 

területét bevilágítsák… Ehhez az is hozzájárult, hogy a felsıoktatási intézmények szá-

ma ugyan emelkedett a korszakban, de országos viszonylatban az nem a reáliák, hanem 

a hittudományok súlyát növelte. A diplomások torz szakmastruktúrája sem változott a 

korszakban, mint ahogy a korszakban mindvégig preferált keresztény középosztály sem 

tudott eleget tenni a politikai elvárásoknak a „praktikus mőveltség” megszerzését illetı-

en és az állami hátszél (numerus clausus törvény, állami ösztöndíjak stb.) dacára sem 

modernizálódott. 

A jelen kutatás további irányát jelentheti tehát, egyrészt annak vizsgálata, hogy 

az ellenpólusvárosok fejlıdése maga után vonta-e az ott élık életszínvonalának, életmi-

nıségének a javulását. Másrészt az egyes iskolák beiskolázási körzetének, illetve von-

záskörzet-rendszerének a feltérképezése. 
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