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A MAGYARORSZÁGI RÓMAI KATOLIKUS TANÜGYIGAZGATÁS
TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE
Az államalapítástól — tehát az első ezredfordulótól — kezdve léteznek és működnek hazánkban római katolikus iskolák. Történetük első szakaszában — a középkorban, az 1560-as évekig — külön tanügyigazgatási szervezetre nem volt
szükségük. Az egyházmegyék megszervezése óta az illetékes püspök (vagy érsek)
a saját egyházmegyéje területén levő székesegyházi iskola, valamint a falusi-városi
plébániai iskolák felett felsőbb szinten minden tekintetben rendelkezni jogosult.
A közvetlen tanügyigazgatás illetékese a székesegyházi iskolák esetében a káptalan lektor-kanonokja, a plébániai iskolák tekintetében a plébános volt. A kolostori iskolák felett a regionális szerzetesi elöljáró, illetőleg a rend központi vezetősége rendelkezett. A királyi városok plébániai iskoláinak anyagi ügyeit a városi magisztrátus intézte, ezt felügyelte is; a pedagógiai irányítás azonban mindenütt a
plébános feladatkörébe tartozott.
Lényegében ugyanez a tanügyigazgatási és felügyeleti szokás folytatódott tovább a XVI. század középső évtizedei után is. Az iskolarendszer azonban — a reformáció-ellenreformáció küzdelmeinek eredményeképpen — differenciálódott,
létrejött a népiskola, elkezdődött az új szervezetű szerzetesi iskolák élete. E két
iskolatípus iskolarendszerbeli—iskolahálózatbeli szerepe jelentősen eltért egymástól, ezért érdemes külön tárgyalnunk őket.
Az 1777 előtti időszakból a szorosan vett tanügyigazgatásról, iskolafelügyeletről írott források nem szólnak, más témájú rendelkezésekben találhatók erre vonatkozó utalások. Akárcsak az iskolai élet sok más területét, ezt is — vagyis egyegy iskola szervezetét, tananyagát, belső rendjét, igazgatását, valamint a tanszemélyzet kiválasztását és munkáját, illetőleg ezek irányítását, rendszerbeszervezését, ellenőrzését — az írott rendelkezéseknél számos esetben erőteljesebben, hatékonyabban érvényesülő szokás-hagyomány szabályozta.
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Hazánkban az 1560-ban ülésezett nagyszombati zsinat rendelkezett első ízben
népiskolákról. Az erről az új iskolatípusról szóló zsinati határozat lényegében hagyományos helyzetet kodifikálta: a tanító felettese a helyi plébános; a plébános
pedig püspökének tartozik felelősséggel a tanító, a népiskola ügyeiben is. A püspök közvetlen képviselője általában a főesperes.
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(Az egyházmegyéket már a középkorban kisebb területi egységekre osztották,
ezek élén állt a püspök tanácsadó testületének, a kanonokokból álló káptalannak
egyik tagja, mint főesperes.)
A főesperes elsősorban az illetékessége alá tartozó plébánosok egyházi tevékenységet kísérte figyelemmel, ennek részeként felügyelte alkalomszerűen a plébános vezetése alatt álló tanító munkáját és a népiskola életét.
A tanügyigazgatás és -ellenőrzés sajátos formája volt 1560—1868 között a canonica visitatio, amely már a középkorban is szokásos volt, s amelyet a tridenti
zsinat a 16. század közepétől kezdve minden egyházmegyében kötelezővé tett.
Az egyházi törvény — „canon” — által előírt felügyeleti látogatást (innen a
név: „canonica visitatio”) vagy maga a püspök, vagy pedig a püspök nevében a
főesperes, esetleg más kanonok végezte. A vizitáló főpap a legtöbb esetben a vizitációs körút keretében végigjárta a főesperesség összes plébániáját. A látogatást
megelőzően a plébánosoknak írásben megküldték azokat a kérdéseket, amelyeket
a felügyelet során megtárgyalnak. A több tucat kérdés zöme természetszerűleg a
plébánosra, munkájára, s az egyházközség vallási—hitbeli életére vonatkozott.
Ehhez kapcsolódtak a tanítóra és az iskolára vonatkozó kérdések, a tanító és a
tanulók templomi—szertartásokbeli tevékenységét, valamint iskolai munkáját
egyaránt nézve. Különleges részletességgel vizsgálták a tanító (és a plébános) jövedelmeit: ezt ugyanis mind a tanító, mind az egyházközség szempontjából fontos
volt írásban rögzíteni.
A plébániára érkezett vizitáló főpap a kegyűr — vagyis a helyi földesuraság —
képviselőjének jelenlétében beszélte meg a kérdésekre adandó válaszokat a plébánossal, valamint a helyi egyházközség képviselőivel, köztük a tanítóval. E felügyeleti látogatások során a tanító jövedelmi-javadalmi problémái éppen úgy szóba kerülhettek, mint az iskolába járó gyerekek száma, az oktatott tananyag, az iskolaépület állapota s más egyebek.
A kánoni felügyeleti látogatás tárgyalásai során a kérdésekre adott válaszokat
írásba foglalták, de az előre megfogalmazott kérdéseken túl felmerült problémákat is írásba foglalták. A legközelebbi vizitáció során — amelyre 10—15 év múltán került sor — az előző vizitációs jegyzőkönyv alapján kezdtek a tárgyaláshoz.
Évszázadok alatt az egyes egyházmegyékben, főesperességekben különféle
mélységben és részletességgel — a vizitáló főpap egyéni érdeklődésétől is függően
— került sor a tanító és a népiskola ügyeinek megtárgyalására. Számos jegyzőkönyvben iskolai témaként csupán a tanító jövedelmét és javadalmát rögzítették
aprólékos pontossággal, máskor pedig bő részletességű képet vázoltak fel a népiskola életének különféle vonatkozásairól.
Levéltáraink a kánoni vizitációs jegyzőkönyvek sokaságát őrzik e századokból,
kiapadhatatlan forrásai ezek népoktatástörténetünk egy jelentős korszakának.
*

*

*

Sajátos módon alakult a katolikus népoktatásügy igazgatása és felügyelete
1777 után, a Ratio Educationis ugyanis részben új helyzetet teremtett.
(Tanulmányunkban továbbra is a „katolikus tanügyigazgatás” szókapcsolatot használjuk, mindig
a r ó m a i katolikus egyház szervezeti keretei között működő iskolarendszerről beszélve; jóllehet a
XVIII. században már megalakultak a görög katolikus püspökségek is. Megállapításaink az irányításuk alatt álló iskolarendszerre nem vonatkoznak.)
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Az 1777-i Ratio Educationis szerint továbbra is változatlanul megmaradt a népiskolai tanügyigazgatás hagyományos módja: a katolikus népiskolák legfőbb hatósága
az egyházmegye illetékes püspöke, aki a főesperesen, illetőleg a plébánoson keresztül
irányítja a népiskolákat. Továbbra is a vizitációs látogatások jelentették a felügyelet
közvetlen alkalmait.
A királyi dokumentum a háromféle népiskolatípussal tulajdonképpen a hagyományos népoktatási intézményformákat örökítette tovább, de aránylag pontosan meghatározta tananyagukat, gondoskodott tankönyveikről, s a tam'tóképzés terén is
megtette a kezdő lépéseket. Ugyanakkor az 1776-ban megszervezett tankerületekben létrehozta a tankerületi népiskola-felügyelő tisztségét, betöltője a tankerületben
levő összes — katolikus és nem katolikus népiskola felett egyaránt illetékes rendelkezési, intézkedési és felügyeleti joggal rendelkező állami hatóság.
Előírta a Ratio, hogy háromévenként legalább egyszer meg kell látogatnia a tankerületében levő összes népiskolát. Ennek során meg kell vizsgálnia, hogy az előírt
rendben folyik-e a tanítás, hogy a tanítók a tanítás előírt módszerét lelkiismeretesen
alkalmazzák-e; ügyelnie kell arra is, hogy a gyermekektől szigorú fegyelmet követeljenek, hogy a tanítók az őket megillető járandóságaikat kellő időben hiánytalanul
megkapják. Fontos teendője a gyerekek iskolába járásának szorgalmazása.
A népiskola-felügyelő ugyan állami tisztségviselő volt, de szerepe sajátságosán öszszefonódott a katolikus tanügyi szervezettel, hiszen a katolikus népiskolák legfőbb
tanügyigazgatási szerve volt.
Az 1777-i Ratio Educationis a hagyományos modellt örökítette tovább: a falusi és
mezővárosi tanító közvetlen felettese — szögezi le az 58. § — a helyi plébános, ő választja ki és alkalmazza, a földesuraság jóváhagyásával és a tankerületi népiskolafelügyelő megerősítésével. A plébános ebben a vonatkozásban egyrészt az állami tanügyigazgatás tisztségviselője, aki köteles jelentéseket küldeni az előírt időközökben a
népiskolafelügyelőnek; ugyanakkor a katolikus tanügyigazgatásnak is része, aki püspökének és főesperesének felelősséggel tartozik a népiskola összes ügyeiben, akit a
kánoni felügyeleti látogatások során ezután is változatlanul felkeresnek egyházi tanügyigazgatási felettesei. E kettős felelősségadási kötelezettség —az ismert okok következtében —általában nem okozott problémát, néha azonban előfordultak összeütközések.
Változatlanul megmaradt a városi katolikus népiskolák felett a városi magisztrátus
ellenőrzési és felügyeleti joga, de csakis az anyagi ügyekben: a pedagógiai-szakmai
vonatkozások tekintetében továbbra is kizárólagosan a plébános volt az illetékes.
A katolikus népiskolák tanügyigazgatása lényegében változatlan maradt az 1806-i
Ratio Educationis életbeléptetése után is. A 183. és a 248. paragrafus szerint minden
katolikus népiskolának közvetlen felügyelője, igazgatója a helyi plébános „tisztségéből következően”, s e minőségében a tankerületi népiskola-felügyelőnek, illetőleg a
főigazgatónak felelős. Köteles félévenként jelentést küldeni a vezetése alatt álló tanítóról és népiskoláról —a megadott szempontok szerint —világi-állami feletteseinek.1
*

*

*

Ezeknek az évszázadoknak hagyományos katolikus népiskolai tanügyigazgatási
szokásrendjét foglalta újra írásba az 1845-ben megjelent— a két Ratio Educationisszal azonos értékű és súlyú — királyi dokumentum, a „Magyarország elemi tanodáinak szabályai Érdemes kicsit részletesebben idézni belőle, mert ugyanazt mondja el
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— a tanú hitelességével — amit korábban a két Ratio csupán szűkszavúan fejezett
ki, illetőleg amit e 1777-i és 1806-i királyi dokumentum is mint korábbi százados
hagyományt rögzített. Ugyanakkor ez az 1845-i „elemi tanodái szabályzat” néhány jelentős új rendelkezést is tartalmaz, a XIX. század második felére is kiható
módon.
Annál is inkább fontos dokumentum ez, mivel (akárcsak az 1806-i Ratio Educations) — életben lévén a protestánsok autonómia-törvénye iskolaügyeikben —
elsősorban a katolikus népiskolákra vonatkozott (analógiául szolgálva az ortodox
és az izraelita népiskolák számára).
A királyi rendelkezés V. fejezetének tárgya: „Az elemi tanodák fölügyelése és
igazgatása”. Nyitó paragrafusában ez olvasható: a népiskolák felső szintű felügyelete a király, illetőleg nevében a Helytartótanács joga, őt ez „mint fölsőbb igazgatói s kormányzói hatóságot illeti” meg. Ez — mint említettük — eddig is így volt,
a folytatás viszont merőben új: „fönnmaradván a megyés püspöknek tulajdon
megyéikben a keresztény hitvallásbani oktatásra nézve fölügyelésük”. Magyarán:
ezután már csak a népiskolákban folyó hittanoktatást jogosultak felügyelni a megyéspüspökök.
Mint láttuk, eddig is összefonódott az állami és a katolikus népiskolai tanügyigazgatás. Az 1845-i szabályzat ezt még fokozza, differenciáltabbá téve az
igazgatási-felügyeleti szinteket.
A 42. paragrafus szerint minden tankerületben — tehát világi-állami tanügyigazgatási egységben — a tankerületi főigazgató a legfőbb tanügyi hatóság (akárcsak eddig). De már nem esik szó az állami-világi tankerületi népiskola-felügyelőtől, helyettük az esperesek szerepelnek.
Közben ugyanis az egyházmegyéket a főesperességeken belül még további kisebb földrajzi egységekre, az esperességekre osztották, ezek élén — püspöki kinevezés alapján — az esperesség területén lévő egyik plébánia plébánosa állt. Kiiktatódott ily módon az egyházmegye székhelyén élő főesperesek tanügyigazgatási
szerepe, helyettük a regionális igazgatás kapott teret.
Az 1845-i szabályzat tehát kimondja, hogy a tankerületi főigazgatók — vagyis
az állami tanügyigazgatás képviselője — jelentik a katolikus népiskolák számára a
legfőbb tanügyi hatóságot (nem az egyházmegye püspöke), „ezek alatt minden
esperes esperességében létező római katholika alsó elemi tanodák természetes
fölügyelője, kerületi fölügyelő címmel (inspector districtualis)”.
Ettől kezdve — egészen 1948-ig — a katolikus tanügyigazgatásban a „kerületi
felügyelő” kifejezés mindig egy-egy esperesi kerület élén álló esperest mint az esperesi kerületében levő katolikus népiskolák felügyelőjét jelenti.
A katolikus népiskolák helyi felügyelői és igazgatói változatlanul a plébánosok:
a népiskolákat „a helybeli lelkészek közvetlenül igazgatják (rectores, directores)”.
Mindezek alapján teljesen világos az állami és a katolikus egyházi népiskolai
tanügyigazgatás teljes összefonódása:
„43-ik §. Ekképp a helybeli lelkészek, mint igazgatók, mindenre, mi a tanítást,
jó rendet és a tanoda jóllétét illeti fölvigyáznak s mindenről a kér. fölügyelőt tudósítják.
44-ik §. A kér. fölügyelő, az esperes a hitvallási oktatásról a megyei püspöknek
különösen beadván tudósítását, minden tanodái ügyekről a főigazgatónak teszi jelentéseit.
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45-ik §. A tanodái fölügyelések kerületei tehát egy terjedelműek az esperességi
kerületekkel, s minden ezekben létező kathol. alsó elemi tanodákra kiterjednek.”
Továbbra is különbözik a falusi és a mezővárosi katolikus népiskoláktól a királyi városok népiskoláinak jogállása. így szól a 46. §: „A fő- és népesb városok,
hol több plébániák s elemi tanodák léteznek, külön fölügyeleti kerületet képeznek, s ezek helybeli igazgatói — mint a kér. fölügyelők — a főigazgatóval egyenes
és közvetlen viszonyban állnak.”
Tehát az állami tankerület főigazgatója a területén levő összes katolikus népiskola legfőbb hatósága, s népiskolai tekintetekben az ő alárendeltjei a kerületi esperesek, nekik pedig a plébánosok. Ezt szögezik le újra a 47—48. paragrafusok:
„A kér. fölügyelők (tehát az esperesek) vizsgálat végett a gondjuk alatti tanodákat évenként legalább egyszer, s ha lehet, gyakrabban látogatják. S így az elemi
tanodák erkölcsi, tanulmányi, rendtartási s fenyítéki tekintetben az említett csatornákon át egészen a főigazgató kormánya alá rendelvék, anélkül, hogy más
mint fölsőbb befolyást szenvednének.” (E záró mellékmondat mai megfogalmazásban: a tankerületi főigazgatón kívül nincsenek más felsőbb ellenőrzés alá rendelve; magyarán: a püspökök mentesülnek népiskoláik felügyeletétől, illetőleg
nem szükséges egyházmegyéjükben népiskolai központi felügyelői tisztséget kreálniuk.)
Fontos űj elemet tartalmazó része az 1845-i tanodái szabályzatnak a 49. paragrafus: a katolikus népiskolaügyben itt találkozunk először a népiskolai gondnok
tisztségével. A gondnok, vagy gondnokok (lehettek ugyanis többen is) intézték a
népiskola anyagi ügyeit, e tisztségükben hivatalos kapcsolatban állva a falusi elöljárósággal, a járási főszolgabíróval, mint a vármegye népiskolai illetékesével), illetőleg királyi városokban a városi tanáccsal.
így rendelkezett erről a 49. §: „Azonban ezen tanodák külső anyagi viszonyai:
úgymint szükségei, jövedelmei, épületei, bútorai, a tanítók rendes fizetése, biztosítása, szóval a tanodái gazdálkodás kezelése s ellátása, az illető gyermekek iskoláztatása — ha ez iránt a kegyúr a pártfogó máskép nem rendelkezett — egy, vagy
a körülményekhez képest több helybeli, erényes s tekintettel bíró, értelmes, tanodái ügyekben jártas és buzgó egyénre, tanodái gondnok (curator) czímmel bizatik.
Ki a községgel és helybeli igazgatóval egyetértőleg működik, s ha szükség, a helybeli hatóságnak, s ezzel együtt falukban és mezővárosokban a járásbeli főbírónak,
mint egyszersmind a megye részéről tanodái fölvigyázónak tekintélyéhez folyamodik; a városokban pedig a városi tanácshoz.”
S folytatja az 50. §.: „Eszerint az anyagi viszonyokra nézve a járásbeli főbírák s
ez által a megyék, nemkülönben a városi tanácsok a tanodái főigazgatóval viszonyban állnak.”
Végül az ide vonatkozó záró paragrafus: „A kerületi fölügyelők és helybeli
igazgatók tanodái működése rendszerint díjtalan ugyan, de érdemteljes és becsületbeli s tiszti kötelesség, s az esperességi és lelkészi hivatalnak természetes kisugárzása s ágazása.”
Furcsa paradoxon, de a tényt valóban tükrözi: a katolikus népiskolai tanügyigazgatás első részletes alapdokumentuma ez az állami „elemi tanodái szabályzat”.2
*

*

*
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Ez a népiskolai tanügyigazgatási modell érvényesült tovább a szabadságharc utáni
évtizedekben is: a korábbi tankerületi főigazgató helyébe lépő állami tisztségviselő alá tartozott az esperes, mint espereskerületi népiskolai tanfelügyelő.
2. N É P IS K O L A I T A N Ü G Y IG A Z G A T Á S 1 8 6 8 -1 9 4 8 K Ö Z Ö T T

A katolikus tanügyigazgatásban lényeges szerkezeti változást az 1868. évi népoktatási törvény sem hozott. Ez ugyanis csupán azt kodifikálta, hogy a felekezeti
népiskolák — tehát a katolikus népiskolák felett is — a tanfelügyelő mint állami
népoktatási tanügyigazgatási szerv gyakorolja a „főfelügyeletet”, vagyis a legfelsőbb szintű ellenőrzést (124. §). A tanfelügyelő évenként legalább egyszer meglátogatja tankerületének összes népiskoláját, tehát a katolikus népiskolákat is, s „a
törvénynek azokban való pontos végrehajtására szigorúan felügyel”; mindegyik
népiskoláról — tehát a katolikus népiskolákról is — évenként részletes jelentést
nyújt be” a tankerületi iskolatanácsnak, amely azt megtárgyalja és felteijeszti a
vallás- és közoktatásügyi miniszerhez (128., 132. §).
A tankerületi felügyelő elnöklete alatt álló tankerületi iskolatanácsban „minden vallásfelekezet, melynek a vármegye területén egyházközségei vannak, választ saját kebeléből egy-egy tagot” (125. §). Tehát mindegyik tankerületben
(amely 1868 óta azonos egy-egy vármegye területével) jelen voltak az iskolatanácsban a katolikus képviselők is.
Az 1868-i népiskolai törvény csakis a községi népiskolák számára írta elő az iskolaszékek megszervezését, a felekezeti népiskolákat erre nem kötelezte. Viszont
a községi népiskolák iskolaszék-testületeinek a választott tagokon kívül a helyi
lelkészek is „tanácskozási és szavazati joggal bíró tagjai” (117. §).
*

*

*

A modern hazai katolikus népiskolai tanügyigazgatási szervezet az 1876. évi 28.
törvény nyomán alakult ki. E törvény „a népiskolai hatóságokról” rendelkezett.
Kinyilvánította — az 1868. évi 38. törvény alapján —, hogy a felekezeti népiskolák felett a vallás- és közoktatásügyi miniszter főfelügyeletet gyakorol (4. §). Ez
azt jelenti, hogy csupán a legfelső szintű ellenőrzést gyakorolja az állami hatóság:
a felekezeti népiskolák megtartják-e a rájuk vonatkozó törvényes rendelkezéseket. Az állam tehát a felekezeti népiskolák esetében felső, közép- és alsószintű
felügyeletre nem tart igényt.3
A VKM e főfelügyeleti jogát a felekezeti népiskolák felett a tankerületi népiskolai felügyelők által érvényesíti.
A 9. §. szerint a községi népiskolák a polgári község, a felekezetiek az egyházközség joghatósága alatt állnak. Ezért minden olyan egyházközségben, amely
népiskolát tart fenn, a helybeli egyházközség tagjai közül legalább 5 választott
tagból álló iskolaszéket kell szervezni.
A községi népiskolák iskolaszékének teendőit a 13. §. első pontja részletezi; a
második pont pedig kimondja, hogy a felekezeti népiskola iskolaszékének szervezetét és teendőit „a felekezeti iskolaügyet vezető illetékes főhatóság szabja meg”.
Az iskolát mulasztók ellen azonban ők is ugyanúgy kötelesek eljárni, mint ahogyan ezt a törvény a községi iskolaszékekre vonatkozóan megállapította.
A törvény rendelkezéseinek végrehajtásaképpen a magyar katolikus püspöki
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kar 1877-ben elrendelte a katolikus népiskolák iskolaszékeinek a megszervezését.
Működésük rendszabályait ugyancsak 1877-ben tették közzé nyomtatásban.
E rendtartás I. fejezete a katolikus iskolaszékek megalakításáról szól. Az 1. §.
kijelenti, hogy a katolikus egyházközségek népiskolái „a püspöki hatóság, mint
egyházmegyei főhatóság felügyelete és kormányzata mellett” az egyházközségek
illetékessége alatt állnak. Mint újdonságot érdemes kiemelni: itt olvasható hivatalos írásban először, hogy — szemben az 1845-ös állami „elemi tanodái szabályzat”-tal — az egyházmegyében a tanügyi főhatóság a püspök. Ugyancsak jelentős
új megfogalmazás, hogy a katolikus népiskolák közvetlen felügyeleti hatósága maga az egyházközség, amely — mint a továbbiakból kiderül — ezt a jogkörét éppen
az iskolaszéken keresztül érvényesíti.
A 2. §. előírja, hogy minden olyan egyházközségben, amelynek népiskolája
van, meg kell alakítani az iskolaszéket. Ennek tagja a plébános, a tanító, valamint
a választott tagok.
Ha a népiskolában több tanító tanít, akkor ők öt tanítóig egy, tizenkettőig 2,
ezen felül minden 10 tanító után után még egy tanítót küldenek az iskolaszék testületébe.
Az egyházközség tagjai közül választás útján töltik be az iskolaszéki helyeket,
mégpedig 6000 lakosig 5—12, 12 000 lakosig 13—18, 28 000 lakosig 19—30 tagot, azon felül 31—36 tagot. Csakis az olvasni-ími tudó lakosok választhatók.
A megbízás három évre szól, de minden tag újraválasztható.
Az iskolaszék elnöke a plébános, melléje a testület maga választ saját tagjai közül egy világi elnököt (aki az elnököt teljes joggal helyettesíti), valamint jegyzőt és
gondnokot.
A katolikus iskolaszéki rendtartás II. fejezete az iskolaszék teendőit tárgyalja,
lényegében ugyanúgy fogalmazza meg a feladatokat, mint a törvény. Végül a
rendtartás III. fejezete az iskolaszék tisztségviselőinek teendőit részletezi.
Ugyancsak 1877-ben a püspöki kar „egyházhatósági utasítás”-t adott ki a magyarországi latin és görög szertartású római katolikus plébánosok részére „a népiskolai ügyben”. Ennek első része ezt a címet viseli: „A plébánosoknak, mint a
hitközségi iskolaszék elnökének teendői”, a második: „A plébánosoknak, mint a
hitközségi népiskolák igazgatóinak teendői”.
*
*
*
1877-ben a püspöki kar újraszabályozta a már évtizedek óta működő egyház kerületi tanfelügyelők — vagyis az esperesek —feladatkörét.
Az erre vonatkozó „egyházhatósági utasítás,, 1. §-a szerint „az egyházkerületi
tanfelügyelőnek feladata a rábízott egyházkerületben létező mindennemű kath.
népiskolai tanintézetek felett őrködni és felügyelni, hogy azok úgy külső, mint
belső berendezésökre nézve a törvény kívánalmainak és rendeltetésöknek megfeleljenek.”
Majd számos paragrafus sorolja teendőit. Az illetékessége alá tartozó iskolákat
legalább egyszer egy évben hivatalosan meglátogatja. Az egyes iskolaszékekkel
kapcsolatban: az iskolaszékek megalakulását az egyházmegyei hatóságnak és az
állami tanfelügyelőnek jelenti; a tanítói helyekre szóló pályázatokat meghirdeti, a
tanítóválasztást mint elnök vezeti, a megválasztott tanítót hivatalába beiktatja.
Szükség esetén segédtanítókat alkalmaz.
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Gondoskodik arról, hogy ahol nincs, ott a tanköteles gyermekek számának és a
törvény kívánalmainak megfelelő népiskolaépületet építsenek, a meglevőket ilyenekké alakítsák át.
Egyházkerületében elnököl az előírt tanítói tanácskozásokon; tanítókönyvtárak
létesítése is feladata.
Gondoskodik arról, hogy a tanítók javadalmaikat rendben megkapják, felügyeli az iskolaszékek munkáját. Évenként jelentést küld az egyházmegyei hatóságnak. Működésével „a polgári és iskolai hatóságok között a jó egyetértést a maga
részéről is fenntartani, előmozdítani igyekszik.”
*

*

*

Még egy igen jelentős püspökkari dokumentum látott napvilágot 1877-ben:
egy fontos új egyházmegyei tanügyigazgatási hivatal, az egyházmegyei tanfelügyelői tisztség létesítéséről intézkedik.
Leszögezi az 1. §.: „Az egyházmegyei kath. népiskolai ügy rendszeres vezetésére és a létező kath. népiskolai tanintézetek felett való felügyelet biztosabb gyakorlására minden egyházmegyében egyházmegyei tanfelügyelői hivatal állíttatik fel.”
A hivatal személyzete: a tanfelügyelő, valamint a megye területének nagyságától függően egy, vagy két segédtanfelügyelő. Az egyházmegye püspöke nevezi ki
őket, a tanfelügyelő a káptalan tagja. (2. §)
A további paragrafusok az egyházmegyei tanfelügyelő feladatait sorolják fel. A
legfőbbek:
Az egyházmegyei hatósághoz érkezett iskolai előterjesztéseket, rendeleteket és
beadványokat tanulmányozza, feldolgozza és vagy elintézi, vagy pedig véleményes jelentésével az egyházmegyei hatóságnak bemutatja. Ezekben vagy a püspök, vagy az egyházmegyei konzisztórium („szentszék”) dönt.
Látogatja a népiskolákat, hogy a törvény előírásainak megfelelnek-e, hogy a
tankötelesek iskolába járnak-e.
A tanítók számára évenként gyakorlati és elméleti pályatételeket tűz ki „a nevelés- és tanítástan köréből”, a tanítók egyházkerületi tanácskozásain, „amikor
csak lehet és szükséges”, megjelenik és elnököl.
Gondosan ügyel a tanítók fizetésére, javadalmaira.
„Az egyházmegyei vagy egyházkerületi tanítóegyleteket gyámolítja; gyűléseikben lehetőleg részt vesz s felügyel, hogy működésüket a kath. népnevelés érdekében megerősített alapszabályaik keretén belül folytassák.”
Felügyeli az egyházmegyében levő tanító- és tanítónőképző intézeteket. Jelen
van a tanítóképesítő vizsgákon, ő írja alá a képesítő tanítói okleveleket.
Szorgalmazza az új népiskolák, felsőbb népiskolák, polgári iskolák és óvodák
felállítását.
Végül a 9. § szerint az egyházmegyei tanfelügyelő tagja „a kath. népiskolai tankönyvek kiadását előkészítő és ellenőrző tanügyi bizottságnak”.
Még ugyancsak 1877-ben külön kiegészítő utasítás is megjelent az egyházmegyei tanfelügyelők számára. Ennek 1. §-a jogilag pontosan megvilágítja az egyházmegyei tanfelügyelő tanügyigazgatási státusát: Minden katolikus népiskola az
egyházmegyei hatóság felügyelete alatt áll. Ezt a felügyeletet az egyházmegyei felügyelő által gyakorolja az egyházmegyei hatóság.
A püspök tanácsadó testületé a konzisztórium, ennek ülésein iskolai ügyekben
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a tanfelügyelő az előadó, a konzisztórium nélküle nem hozhat iskolaügyi határozatokat. A konzisztórium illetékességi körébe tartoznak a következő — iskolavonatkozásü — ügyek: üj iskolaépületek építési ügyei, a megválasztott tanítók megerősítése, a tanítók elleni fegyelmi eljárás lebonyolítása.4
*

*

*

1877-ben — jól látható módon — üj szakasz kezdődött el a hazai katolikus
népoktatási tanügyigazgatásban: elkezdte működését ennek üj szervezete.
Ekkor jelent meg először, mint legfelsőbb szintű országos katolikus népiskolai
rendelkező testület a magyar katolikus püspöki kar. Rendelkezései az ország
mindegyik egyházmegyéjében érvényesítendők, kötelező erejűek.
Mindegyik egyházmegyében kialakult az üj népiskolai tanügyi hatóság, amelyet
a püspök és az elnöklete alatt álló konzisztórium alkot. Az egyházmegyei népiskolai hatóság képviselője az egyházmegyei tanfelügyelő.
Középszintű egyházmegyei tanügyigazgatási tisztségviselő minden esperes, akik
esperesi kerületükben mint espereskerületi tanfelügyelők tevékenykednek.
Az egyházmegyei népiskolai tanügyigazgatás alsó szintjét képviseli az egyházközség, amelynek nevében az iskolaszék intézi a helyi népiskola ügyeit. Helyileg
kulcsszerepe van a plébánosnak, aki egyrészt az iskolaszék elnöke, másrészt az iskola igazgatója.
Ez az 1877-ben megalkotott egyházmegyei népiskolai tanügyigazgatási szervezet lényegében egészen 1943 végéig funkcionált.
Ez a szerkezeti struktűra tűnik elő az 1911-ben — a püspöki kar megbízásából
— a Katholikus Tanügyi Tanács által kidolgozott üj népiskolai rendtartásban (címe: „Rendszabályok a magyarországi latin és görög szertartású r. kath. kisdedóvók, népiskolák és gazdasági ismétlő iskolák közigazgatásához”).
Itt is leszögezi az 1. §: „Az egyházmegye kath. népoktatási ügyének közigazgatásánál a püspököt illeti meg, joghatóságából kifolyólag minden jog.” E jogát az
egyházmegyei tanfelügyelőség és az iskolaszékek közreműködésével gyakorolja.
Az egyházmegyei tanfelügyelőséget a főtanfelügyelő és a helyettes főtanfelügyelő alkotja. Ez utóbbi világi személy is lehet.
Az espereskerületi tanfelügyelő ezután már nem maga az esperes, hanem „az
iskolaügy iránt érdeklődő és ahhoz értő áldozópapok közül” is választhatja a püspök.
Változatlan — a korábbihoz képest — „Az iskolaszékek szervezése és hatásköre” című fejezet tartalma. Csupán egy új mozzanat: tagja lehet a földesűr és a
község képviselője is, ha jelentékenyen hozzájárulnak a népiskola fenntartásához.
Részletesen kifejti ez az 1911-i rendtartás a tanítóval kapcsolatos jogszabályokat, jogokat és kötelességeket, a szolgálat különféle vonatkozásait.
Fontos része a kötetnek két új szabályzat: „Az iskolai fegyelmi szabályok”, valamint „A latin szertartású római katolikus elemi népiskoláknál alkalmazott igazgató-tanítók, tanítók, tanítónők, gazdasági szaktanítók, szaktanítónők és kántortanítók fegyelmi szabályzata. ”
Végül kimerítő ismertetés található a könyvben az általános és gazdasági ismétlő iskolákról, valamint az óvodákról.
Ugyancsak az 1877-ben kialakított katolikus népoktatási tanügyigazgatási szervezet örökítődött tovább az 1926-ban megjelent új katolikus népiskolai szabály229

zaton keresztül is. Ezt a katolikus püspöki kar 1925. október 14-i ülésén fogadta
el.5
Ismerős az 1. §: „A kath. népiskolák közigazgatásában az egyházmegye területén az egyházmegye püspökét illeti minden jog. ő a kath. népiskolák főhatósága-”
Az egyházmegyei népoktatási tanfelügyelői hivatal most is a főtanfelügyelőből
és helyetteséből áll. Az espereskerületi tanfelügyelő mellett azonban új tisztségviselő tűnik fel. „A kerületi tanfelügyelők a kerület lelkészkedő papsága, a kerületi
iskolalátogatók pedig a kerület azon tanítói közül neveztetnek ki, akiknek hoszszabb tartalmú, kiváló működésük és példás magatartásuk van. Megbízatásuk
bármikor visszavonható.” A 36—39. §-okban részletesen olvashatók az espereskerületi iskolalátogatók feladatai.
Részletesen tárgyalja az új rendtartás az iskolaszék működését is. Új kívánalom, hogy a választott tagok töltsék be 30. életévüket; számuk pedig így alakul:
hatezer lélekszámig 5—12 tagú az iskolaszék, azon túl minden ezer egyházközségi
tag után még egy iskolaszéki tagot kell választani. 36-nál azonban nem lehet magasabb a számuk.
Új tartalmú a teijedelmes második rész: „A tanító, az igazgató-tanító, a plébános”. Egy jellemző részlet: „A kath. népiskola nevelési, oktatási, rendtartási és fegyelmi ügyeit, szóval az iskola egész beléletét. . . az egyházközség mindenkori
plébánosának irányítása és ellenőrzése mellett, a tanító, illetőleg a tanító-testület
vezeti és igazgatja. A tanító-testületet a plébános, a tanítók és hitoktatók együttesen alkotják” (34. §).
Végül egy teljesen új fejezet „A kántori teendők ellátásáról”.
A magyar püspöki kar említett 1925. október 14-i ülésén két új szabályzatot
fogadott el, ezeket ugyancsak közli ez a rendtartás-kötet. Hosszú című az első:
„Az egyházmegyei hatóságoknak alárendelt katholikus iskoláknál és óvodáknál
rendszeres állásban véglegesen alkalmazott tanítók, tanárok, igazgatók, hitoktatónők és óvónők, valamint az egyházi kántorok fegyelmi szabályzata”. A másik:
„Tanítóképesítő-vizsgálati szabályzat a római katholikus tanító- és tanítónőképző
intézetek számára ”.
Az 1877-ben kialakult hazai katolikus népoktatási tanügyigazgatási struktúra
szinte változatlanul létezett mintegy hat évtizeden át. Az 1930-as évek második
felében indultak meg a munkálatok átalakítására.
Az 1935. évi 6. törvény autonómiát biztosított a katolikus tanügy számára. A
8. § szerint az egyházi hatóság alá tartozó népiskolákat, óvodákat — s a többi iskolatípust az illetékes egyházi hatóságok saját szabályaik szerint igazgatják, nem
kötelesek követni az állami tanügyi rendelkezéseket, utasításokat.
Ennek alapján a püspöki kar 1938. október 4-i ülésén jóváhagyta és minden
egyházközségre kötelezőnek mondotta ki „A magyarországi katolikus egyházközségek igazgatási szabályzat”-át. E szabályzat szerint a katolikus népiskolák helyi
hatósága az addigi iskolaszék helyett az egyházközségi tanács; a tanító- és óvónőválasztásokat és az anyagi ügyeket pedig az egyházközségi képviselőtestület jogkörébe utalta. A püspöki kar 1943. március 17-i ülésén a katolikus óvodák felügyelőbizottságának jogkörét szintén az egyházközségi tanácsra ruházták.
1944-ben jelent meg az új katolikus népoktatási szabálykönyv „Rendszabályok
a kát. népiskolák és óvodák részére”. Anyagát a püspöki kar 1943. március 17-i
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ülésén tárgyalta, majd a hercegprímás 9291/1943. számú rendelkezésével 1944.
január 1-jétől kötelezővé tette.6 Az 1925-ös katolikus népoktatási rendtartást a
rendelkezés hatályon kívül helyezte, de az ugyanabban a kötetben közölt két szabályzat (Fegyelmi szabályzat, Tanítóképesítő-vizsgálati szabályzat) továbbra is érvényben maradt.
Az új népiskolai szabálykönyv 1. §-a pontosabbá teszi a mindig visszatérő
megállapítást: a megyéspüspök a népiskolák és óvodák egyházmegyei hatósága.
„Az elvi jelentőségű vagy országos érdekű ügyekben az egyházmegyei hatóságok
közös értekezletén: a magyar püspöki kar ülésén hozott határozatok alapján az
ország bíboros hercegprímása rendelkezik”.
Új mozzanat, hogy a népiskolák mellett mindenütt szó esik az óvodákról, a tanítók mellett az óvónőkről is.
Az egyházmegyei főtanfelügyelői hivatal összetétele változatlan: főtanfelügyelő, tanfelügyelő (vagyis a helyettese); espereskerületi tanfelügyelő, valamint espereskerületi iskola- és óvodafelügyelő. Ez utóbbiakról: az egyházmegyei hatóság
„az egyházmegye azon tanítói, óvónői közül, akiknek kiváló a működésük és példás a magatartásuk, a szükség szerint egyet, vagy többet megbízhat a kerületi iskola-, óvodafelügy elettel”.
A leglényegesebb változtatás a népiskolák és óvodák helyi hatóságait tárgyaló
részben található. E helyi hatóságok: az egyházközségi képviselőtestület, valamint
az egyházközségi tanács. Az új szervezetet a következő jogi indoklás alapján hozták tétre: „A népiskolai hatóságokról szóló 1876: XXVIII. te. 9. §-a és az óvodákról szóló 1891: XV. te. 22. §-a értelmében az egyházi hatóság alatt álló iskolák, óvodák az egyházközség joghatósága alatt állnak.” „Az egyházközség e jogát
a tagjaiból alakult egyházközségi képviselőtestület és egyházközségi tanács útján
gyakorolja.” „A kát. népiskola, óvoda helyi hatósága: az egyházközségi tanács”
(28. §. 1, 3, 4).
Részletes fejezet szól arról, hogy milyen hatáskörrel rendelkezik az egyházközségi képviselőtestület népiskolai és óvodai ügyekben (például új népiskola, óvoda
létesítése, új tanítói, óvónői állás szervezése; iskolai, óvodai költségvetés stb.).
A 44—59. paragrafusokból álló fejezet ezt a címet viseli: „Az egyházközségi tanács mint iskolaszék szervezete és hatásköre”. Eszerint az egyházközségi tanács
elnöke a plébános, vagy helyettese; világi elnöke és jegyzője azonos az egyházközségi képviselőtestület világi elnökével és jegyzőjével.
Az egyházközségi tanács tagjai:
a) hivatalból: az egyházi és a világi elnök, az egyházközségi gondnok, jegyző és
pénztáros, továbbá — ahol a jegyző nem azonos az igazgató-, vagy kántor-tanítóval — az igazgató-, vagy kántortanító; valamint — ahol van —, az egyházközség
ügyésze;
b) választás útján: azok, akiket az egyházközség képviselőtestülete saját tagjai
közül az egyházközségi tanács tagjává három évre megválasztott;
c) kinevezés útján: az egyházmegyei hatóság által a képviselőtestületbe kinevezett tagok közül azok, akiket a tanács megbízatásának idejére a tanács tagjává kinevezett.
A következő fejezet: „Az egyházközségi tanács mint óvodai felügyelőbizottság
megalakulása és hatásköre”. A tanács összetétele ugyanaz, mint amikor az iskolaszék szerepét tölti be, de kiegészül „az egyházközségben levő és az óvoda iránt
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érdeklődő kát. nőkkel” (60. §). Hivatalból tagja ilyen esetekben a tanácsnak a
községi (városi), vagy körorvos, valamint az óvónő; ahol több óvónő van, ott a
vezető óvónő (60. §. 2.).
Jól látható: végeszakadt a több évtizedes szokásnak, mert az egyházközségi tanács tagjait most már nem a falu lakosságából választják, hanem a képviselőtestület tagjai delegálják saját testületükből az egyházközségi tanács választott tagjait.
Viszont a képviselőtestület tagjait az egyházközség tagjai közül, tehát a falu lakosságából választják.
Az üj püspökkari dokumentum törzsanyagát két terjedelmes rész alkotja. Az
egyik: „A tanító. A z óvónő. A kántor. A segédszemélyzet”; a másik: „Az iskola,
óvoda”. Végül a zárófejezet: „Az állami főfelügyelet”.
*

*

*

A hercegprímás említett 9291/1943. számú rendelkezése 1944. január 1-jétől
tette kötelezővé az új katolikus népiskolai-óvodai rendtartás életbeléptetését. Óriási feladat volt ez a háború tombolásának kellős közepén. Nehezítette a helyzetet,
hogy már korábban megindult — 1940. évi törvény alapján — a nyolcosztályos
népiskola megszervezése is, ennek alapdokumentumát a püspöki kar 1942-ben
jelentette meg (Tanterv és útmutatások a nyolcosztályos katolikus népiskolák számára).
S a háború után az új katolikus népoktatási tanügyigazgatási rendszer még nagyobb erőpróba előtt állt: a korábbi népiskolákból ki kellett alakítani a nyolcosztályos általános iskolát. Új katolikus tanterv készítésére nem volt sem idő, sem lehetőség: a katolikus általános iskolákban az állami tantervet alkalmazták, de néhány új tankönyv elkészült 1946—1947-ben a katolikus általános iskolák számára.7
S ez az 1944. január 1-jétől működő, s a háború utáni években megerősödött
katolikus népiskolai-óvodai tanügyigazgatás fejezte be működését 1948. júniusában, az iskolák államosításakor.
KÖZÉPSZINTŰ ISKOLÁK TANÜGYIGAZGATÁSA 1616-1948 KÖZÖTT
1. K Ö Z É P S Z IN T Ű IS K O L Á K T A N Ü G Y IG A Z G A T Á S A 1 6 1 6 -1 8 8 3 K Ö Z Ö T T

A középkori Magyarország területén a XV. században, s a XVI. század első
évtizedeiben a püspöki székhelyeken egyetlen intézménnyé fonódott össze a székesegyházi és a városi iskola. Ezek egyik része a XVI. század során is megmaradt
ebben a szervezetben, katolikus vezetés alatt; másik része — megszűnve a katolikus püspökség — protestánssá vált (ugyanilyen szervezetben); harmadik részük
pedig — török hódoltsági területen lévén — elpusztult.
Az első csoportba tartozók örökölt szervezetüket továbbvitték a XVII. századba is: lényegében a káptalan felügyelte őket, alsó szintjükön viszont a városi tanács által fizetett tanítók oktattak (de pedagógiailag-szakmailag ugyancsak a káptalan ellenőrzése alatt).
Jelentősebb káptalani-városi iskola volt a XVI. században és a XVII. század
elején Pozsonyban, Nagyszombatban és Győrben.
Ezeknek az iskoláknak a helyzete gyökeresen megváltozott a XVII. század elejétől: a jezsuita szerzetesrend vezetése alá kerültek (például Nagyszombat 1616.,
Pozsony 1626., Győr 1627.). Ettől kezdve sorra létesültek hazánkban a jezsuita
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gimnáziumok, majd 1643-tól a piarista középiskolák, illetőleg más szerzetesrendek középiskolái.
Az új szerzetesrendi gimnáziumok megjelenése a XVII. század elejétől kezdve
sajátos helyzetet teremtett a katolikus tanügyigazgatás rendszerében. Egy-egy
szerzetesi középiskola létesítéséhez természetesen szükség volt az egyházmegye
püspökének jóváhagyására (számos esetben ő hívta be és telepítette le a szerzeteseket, ő alapította jelentős javadalmak adományozásával az iskolát), de ezen tül
semmi joghatósága nem volt egyházmegyéje területén levő szerzetesi középiskolák felett. A szerzetesi gimnázium a szerzetesi rendtartomány tanügyi rendszerének részévé vált, felette rendelkezni, ügyeiben intézkedni, tanárait és belső életét
felügyelni a rendtartomány elöljárósága, illetőleg a rend központi vezetősége jogosult.
Tudjuk: a magyarországi jezsuita rendházak mindvégig az osztrák—magyar
rendtartományhoz tartoztak, ez lényegében a Habsburg-birodalom területét foglalta magában. A piaristáknak, s más szerzetesrendek legtöbbjének — önálló magyar rendtartományuk volt. De ezek is természetesen szorosan kapcsolódtak, illetőleg függtek rendjük külföldi központjától. E széles körű nemzetközi kapcsolatoknak pozitív és negatív vonásai egyaránt voltak.
A középiskolák szervezeti és tartalmi korszerűsítése is a rendtartományokon
belül történt. így jött létre 1735-ben az osztrák—magyar jezsuita rendtartomány
új gimnáziumi tanterve és módszerkönyve (az első hazai gimnáziumi „tanterv és
utasítás”); saját magyar rendtartományuk keretei között készültek a piaristák reformtantervei az 1750-es években, stb.
A XVIII. század elejétől azonban már nemcsak a püspökök telepítettek le szerzeteseket azzal a céllal, hogy középiskolát tartsanak fenn, hanem az ekkor meginduló városi fejlődés új hullámának eredményeképpen számos város magisztrátusa
hívta meg valamelyik szerzetesrendet alapítandó gimnáziuma vezetésére. így járt
el például 1717-ben Pest, illetőleg 1721-ben Szeged város tanácsa, amikor a piaristákra bízták az ekkor induló gimnázium vezetését, természetesen minden szükséges anyagi feltételt biztosítva. De számos más városban történt hasonlóképpen
az űj középiskola megnyitása.
Sajátos helyzet jött így létre: az ilyen városi gimnázium pedagógiai-szakmai felügyelete a rendtartomány vezetőségére, az anyagi vonatkozások intézése pedig a
városi tanácsra tartozott. Ugyanakkor e szerzetesrendi, tehát nyilvánvalóan katolikus jellegű gimnáziumok felett az egyházmegye püspöke semmiféle joghatósággal nem rendelkezett. Persze, ugyanez volt a helyzet a korábban helyi püspök által alapított iskolákkal is; az eredeti alapítványi javadalmak — amelyek azóta a
legtöbb helyen üjabbakkal gyarapodtak — biztosították a szerzetesrendi gimnázium anyagi alapjait; a rendház és annak szerves tartozéka, a gimnázium felett pedig a rendi elöljárók felügyeltek. A püspöknek az iskola ügyeibe semmiféle beleszólási joga nem volt.
A XVII. században a jezsuitáké volt a legtöbb katolikus középiskola, a XVIII.
században viszont mellettük a piaristák játszottak vezető szerepet, de a ferenceseknek, minoritáknak, pálosoknak is voltak középiskoláik, néhány bencés és domonkosrendi középiskola ugyancsak létezett. Ezek tanügyigazgatási helye teljesen
azonos volt az említettekkel.
A jezsuiták és a piaristák néhány jelentősebb gimnáziumukra akadémiát is
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szerveztek; ezek helye a magyar katolikus tanügyigazgatásban minden tekintetben
ugyanaz volt, mint a gimnáziumoké.
A magyarországi katolikus középiskolák egységes tanügyigazgatási rendszerbe
való szervezésére az első kísérlet az 1760-as években történt. 1761. novemberében Mária Terézia az iskolaügyek magyarországi protektorává kinevezte Barkóczy Ferenc hercegprímást. Ilyen tisztség korábban nem volt. Perspektivikus feladatként tulajdonképpen a teljes magyar tanügy egységesítését kapta, kezdetben
azonban csupán a katolikus középiskolák egységesítési munkálatainak megindítása volt a célja. Hatásköre ezért nem terjedt ki a protestánsok iskoláira. Barkóczy
azonban 1764-ben meghalt, s a bécsi udvar 1764 júniusában létrehozta a magyar
Tanulmányi Bizottságot, élén Pálffy Miklós országbíróval mint elnökkel. A bizottság székhelye Pozsony lett. (A magyar közoktatásügy történetében ez az első,
világi elnök vezetése alatt álló állami tanügyirányító testület, amely a katolikus
középiskoláknak is legfőbb felügyeleti hatósága volt.)
Ez a testület intézkedett akkor, amikor a még mindig a legtöbb katolikus középiskolát fenntartó szerzetesrendet, a jezsuita rendet 1773-ban feloszlatták. A
rendelkezés szerint a jezsuita tanárok mindenütt a helyükön maradtak és tovább
tanítottak addigi középiskoláikban, mint világi papok.
A jezsuiták lefoglalt vagyonából Mária Terézia 1775-ben létrehozta (majd
1780-ban végleges formában megszervezte) a Tanulmányi Alapot. Ugyancsak
még 1775-ben (illetőleg 1780-ban) a Tanulmányi Alapból leválasztotta a nagyszombati egyetemhez tartozó alapítványokat, javadalmakat, birtoktesteket, s
ezekből megalkotta az Egyetemi Alapot.
Mindkét alap egészen 1948-ig eredeti funkciójában létezett, anyagi alapként
szolgálva a katolikus tanügy számára. A volt jezsuita gimnáziumok ugyanis továbbra is katolikus iskolaként működtek, exjezsuiták, világi papok, néhol világi
tanárok tanították diákjaikat. Ezeknek az iskoláknak az anyagi fenntartása teljes
egészében a Tanulmányi Alapból történt. (A későbbiek folyamán azonban más
katolikus gimnáziumok is kaptak anyagi segítséget a Tanulmányi Alapból.)
A Nagyszombatból Budára, majd 1784-ben Pestre került egyetem fenntartása
egészen 1948-ig az Egyetemi Alapból történt. Státusa azonban 1769-ben megváltozott: Mária Terézia — felvilágosult tanácsosai javaslatára — ekkor „királyi”
egyetemmé nyilvánította. Ettől kezdve kikerült a katolikus tanügyigazgatás keretei
közül; megszűnt a bölcseleti és a teológiai kar jezsuita-szerzetesrendi jellege; a jogi kar függetlenné vált addigi fenntartójától, az esztergomi káptalantól; a frissen
alapított orvosi fakultásnak pedig már eredetileg sem volt semmiféle egyházi kötődése.
Míg azonban a Tanulmányi Alap egyrészt aránylag biztos és maradandó, értékálló anyagi alapként szolgált a katolikus középiskolák jelentős része számára,
másrészt olyan bonyodalmak forrása is lett, amely a XIX. század második, s a
XX. század első felében súlyos gondot jelentett a katolikus tanügy vezetői számára. Az alapot ugyanis állami hivatal: a királyi kamara kezelte, s felette az uralkodó, s nevében a Helytartótanács művelődési osztálya rendelkezett. A katolikus
középoktatás legfőbb anyagi alapjainak felhasználásáról tehát nem a katolikus
tanügyigazgatás vezetői, hanem az állami főhivatalnokok döntöttek. Ez a kiegyezésig nem okozott különösebb problémát, annál többet 1867 után. A Tanulmányi
Alap fölött ugyanis — az alapítólevél értelmében — továbbra is az uralkodó, de
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nevében ekkor már az új illetékes állami utódhivatal, vagyis a vallás- és közoktatásügyi minisztérium rendelkezett, a maga polgári liberalizmusa szellemében.
Ugyanez volt a helyzet 1867 után az Egyetemi Alappal is: a lényegében Pázmány, Lósy, Szelepcsényi érsekek által adományozott s ekkor is változatlanul
hasznot hajtó földbirtokokból, akkor is profitáló pénzalapítványokból fenntartott
„királyi magyar” egyetem minden tekintetben teljesen függetlenítette magát alapítóinak utódaitól.
A Tanulmányi Alapból fenntartott középiskolákat 1775-töl a XIX. század végéig „királyi” gimnáziumoknak nevezték. Ezeket azonban — szemben az ugyancsak „királyi” egyetemmel és „királyi” akadémiákkal — mindvégig katolikus gimnáziumoknak tekintették, nyilvánvalóan azért, mert legtöbbjük szerzetesrendi vezetés alatt maradt (ugyanis más szerzetesrendek tagjai tanítottak bennük a jezsuiták távozását követő átmeneti évek után).
Érdemes összefoglalni, hogy hazánkban milyen gimnáziumot tartottak 1773—
1775-től kezdve „katolikus”gimnáziumnak.
Egyrészt azt, amelyik valamelyik szerzetesrend vezetése alatt állt, függetlenül
attól, hogy hagyományos alapított-örökölt javadalom, új főúri-főpapi alapítvány,
vagy pedig valamelyik város magisztrátusa biztosította-e anyagi alapjait.
Másrészt azt, amelyik iskolát a Tanulmányi Alapból — tehát a jezsuita eredetű,
ezért Mária Terézia által katolikus tanügyi célokra szánt — alapból tartották fenn,
s benne akár szerzetesek, akár világi papok vagy esetleg részben világi tanárok is
tanítottak.
Ez volt a helyzet egészen 1950-ig.
*

*

*

Mária Terézia tanügyi reformja keretében 1777-ben jelent meg a nagyjelentőségű királyi dokumentum, a Ratio Educationis. Ami a tanügyigazgatási vonatkozásait illeti: ennek alapján — a meglevő katolikus tanügyigazgatást megtartva, azt
számos űj tényezővel gazdagítva — állami tanügyigazgatási rendszert alakítottak
ki, első ízben a magyar iskolaügy történetében. Ebben az űj tanügyigazgatási modellben az állami és a katolikus egyházi elemek teljesen összefonódtak.
Állami tanügyigazgatási területi egység a tankerület, amelynek élén az állami
vezető: a tankerületi királyi főigazgató áll. Feladata: a tankerületben lévő gimnáziumokat legalább kétévenként meglátogatja, ellenőrzi a Ratio Educationis
előírásainak és egyéb állami rendelkezések megvalósítását (11. §). A katolikus
gimnáziumok legfőbb felügyelője tehát az állami megbízatású főigazgató, akinek
minden vonatkozásban beleszólása van a katolikus iskolák ügyeibe, ő választja
ki a szerzetesi gimnázium igazgatóját a szerzetesrendi elöljáróság által javasolt
három személy közül, de kinevezhet a szerzetesi gimnázium élére világi személyt is (41. §). Ugyancsak ő erősíti meg az alkalmazott szerzetestanárokat,
akiket azután a szerzetesrend vezetősége már nem helyezhet át (42. §). S a katolikus gimnáziumokban teljes egészében az állami tanügyi dokumentum által
előírt tananyagot kell tanítani, belső életüket az ott található rendelkezéseket
kell alkalmazni.
Az űj rendelkezés tehát teljesen kisajátította a katolikus iskolák feletti rendelkezési és felügyeleti jogot: most már nem csupán az illetékes püspök, de a rendi
elöljáróság illetékességét is kirekesztették.
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Jogot adott viszont az 1777-i királyi dokumentum a püspökök számára, hogy
líceumot tartsanak fenn (60. §). Ebben az intézményben a „királyi” akadémiák filozófiai fakultásának anyagát oktatták. E püspöki intézmények fölött a tankerületi főigazgatónak nincs felügyeleti joga, de a püspök félévenként jelentésadási kötelezettséggel tartozik az országos tanügyi tanácsnak; ez a szerv erősíti meg a püspöki liceumok igazgatóit tisztségükben.
Minden tekintetben a püspök illetékes papnevelő intézete felett (61. §). De félévenként erről is jelentést kell küldenie az országos tanügyi tanácsnak.
A nemesi konviktusok — amelyeket a XVII—XVIII. században főként a jezsuiták szerveztek közép- és felsőszintű oktatási intézményeik mellett — igazgatóinak
kinevezéséhez a tankerületi főigazgató beleegyezése szükséges (62. §).
1777-től tehát a katolikus középiskolák és liceumok tanügyigazgatása lényegében azonos volt az állami tanügyigazgatással, külön katolikus tanügyigazgatási
szervezetet nem létesítettek.
*

*

*

II.
József 1786-ban feloszlatta azokat a szerzetesházakat, amelyeknek tagjai
nem foglalkoztak iskolai tanítással (vagy kórházi munkával). A piaristák, ferencesek, minoriták továbbra is megmaradtak iskoláikban, s azokban is, amelyeket a
közelmúltban a jezsuitáktól vettek át.
Az 1790/91-i országgyűlésen a protestánsok autonómiát nyertek az 1790/91.
évi 26. törvénnyel tanügyük önálló intézésére (a katolikus iskolák természetesen
megmaradtak állami vezetés alatt).
1802-ben I. Ferenc király újabb szerzetesrendeket bízott meg gimnáziumok vezetésével: a bencés, a cisztercita és a premontrei rend tagjait; a piaristák, ferencesek, minoriták vezetése alatt álló gimnáziumok is folytatták tovább életüket.
Lényegében az 1777-ben kialakított tanügyigazgatási elveket vitte tovább az
1806-ban kiadott Ratio Educationis Publicae is. A katolikus tanügy továbbra is
az állami tanügyigazgatás része, sőt most már lényegében ugyanaz: az állami tanügyigazgatás egyenlő a katolikus tanügyigazgatással, mivel a protestánsok iskoláira — tanügyi autonómiájuk birtokában — az 1806-i Ratio nem vonatkozott, illetőleg az állami tanügyigazgatási szervek semmiféle joghatóságot nem gyakoroltak
fölöttük.
A katolikus tanügyigazgatás tehát — akárcsak 1777-től — 1806 után továbbra
is az állami tankerületi keretben történt; legfőbb irányító szerve a tankerületi királyi főigazgató, ő erősíti meg a gimnáziumok igazgatóit és tanárait; az államilag
előírt tananyag, tanterv, tankönyvek használandók, az állami gimnázium szervezeti és fegyelmi szabályzat érvényes bennük. Jelentéseiket minden félév végén a
tankerületi főigazgatóknak küldték, aki kétévenként felügyeleti látogatást végzett
területének mindegyik gimnáziumában.
A püspökök saját vezetése alatt álltak papnevelő intézeteik (ezekről ezután
már nem teszünk említést, mert helyzetük ettől kezdve változatlan), a liceumok
(vagyis önálló királyi akadémiai filozófiai fakultások), valamint a filozófiai és jogi
fakultásból álló jogakadémiák. Jelentős volt például az egri érseki, majd később a
pécsi püspöki jogakadémia.
A jogakadémiák precedensül szolgáltak egy, a reformkorban megjelenő űj püspöki intézmény, a tanítóképző intézet tanügyigazgatási elhelyezésére: ezek a püs236

pök saját irányítása alatt álltak, nem az állami („királyi”) iskolák számát gyarapították. Ilyen püspöki katolikus tanítóképző volt például a XIX. század első felében a szepesi, a pécsi, a veszprémi, az egri, az esztergomi érseki tanítóképző intézet.
Az 1842-ben létesített öt „királyi” tanítóképző intézetet a Tanulmányi Alapból
szervezték meg.
*

*

*

Lényegében semmi változást nem hozott a katolikus tanügyigazgatásban a Magyarországra 1849 őszén kiterjesztett osztrák középiskolai szabályzat, az Entwurf.
A katolikus szerzetesi gimnáziumok — szervezetükben-tananyagukban átalakulva, jelentős mértékben korszerűsödve — változatlanul az állami tanügyigazgatás
szervezeti keretei között foglaltak helyet. A rájuk alkalmazott korábbi jelzős kifejezés — „királyi” gimnázium — átalakítása is ezt jelzi. Az addigi „királyi” gimnázium megnevezése ugyanis az 1850-es években „államgimnázium” (Staatsgymnasium) lett.
*

*

*

Az 1850-es években a katolikus iskolaügyben sajátos űj mozzanat figyelhető
meg: míg a hagyományos katolikus középiskolát — a gimnáziumot — az állam
minden eszközzel magának foglalta el, s ügyeinek intézésébe semmiféle egyházi
beleszólást nem engedett meg, ugyanakkor a püspökök egymás után szervezték
meg saját fenntartású űj középszintű iskoláikat egyházmegyéjük területén. Az
1850-es évek második felétől sorra alakulnak az új püspöki tanítóképzők. Megjelent az egyházmegyei joghatóság alatt álló, saját fenntartású gimnázium is (a
nagyszombati gimnázium lett 1852-től „érseki gimnázium”), világi papokból és
világi tanárokból álló tantestülettel.
Ugyancsak az 1850-es évek új fejleménye a különféle apácarendek letelepedése, s középszintű iskoláik —felsőbb leányiskola, tanítónő- és óvónőképző — megnyitása. Ezek számára különféle fenntartók biztosították az anyagi alapokat (a
püspök, más egyháziak, főúri alapítványok, városok stb.). Igazgatóik, tanáraik kijelölésében, az oktatott tananyag összeállításában saját rendi elöljáróik voltak illetékesek. A püspök csupán az egyházjogban előírt általános egyházi felügyeletet
gyakorolta fölöttük, konkrét tanügyi kérdésekben nem volt illetékes.
Az 1850-es évektől tehát három részből állt a magyarországi katolikus középiskolai tanügyigazgatás.
Egyrészt a Tanulmányi Alapból fenntartott gimnáziumokat az állami tanügyigazgatási szervek igazgatták és felügyelték.
Másrészt voltak olyan katolikus középszintű iskolák, amelyek területi igazgatási
egysége az egyházmegye, tanügyigazgatási irányítójuk pedig a püspök volt.
Végül egyes férfiszerzetesrendi, valamint apáca-középiskolák felett minden tekintetben a rendi elöljárók rendelkeztek.
*
*
*
1867-ben a Tanulmányi Alap az ekkor létesülő új vallás- és közoktatásügyi minisztériumban létesített „felügyelő és ellenőrző bizottság” kezelésébe került.
1870-ben még három jelentős katolikus egyházi birtokot csatoltak hozzá. Ettől
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kezdve a belőle fenntartott középiskolákat űjra „királyi”gimnáziumoknak nevezték.8
Klamarik János 1881-ben megjelent — a hivatalos minisztériumi álláspontot
tükröző — ismert könyvében így közli a hivatalos állami felfogást „a középiskolák” (tehát a gimnáziumok és reáliskolák) „kormányzatáról és az azok fölötti felügyeletről”: „A középiskolák legfelsőbb kormányzat vagy főfelügyelet tekintetében a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister alatt állanak,,”.
Tehát mindegyik — bármilyen fenntartású és felekezetű — hazai gimnázium és
reáliskola fölött a vallás- és közoktatásügyi miniszter főfelügyeletet gyakorol.
Ugyanezeknek az iskoláknak a további felosztása:
I. „Az állami, az országos Tanulmányi Alapból fenntartott, ténylegesen katholikus jellegű, úgynevezett királyi, s a róm. és gör. katholikus középtanodák fölötti
közvetlen felügyeletet a kir. középiskolai tankerületi főigazgatóságok végzik.”
II. „A protestáns és görögkeleti vallásfelekezeti gymnasiumok és reáltanodák saját felekezeti főhatóságaik kormányzata alatt állanak.9
E felfogás szerint is a katolikus középiskolák állami középiskoláknak tekintendők, s akárcsak az államiak tekintetében, fölöttük is közvetlen felügyeletet gyakorol az állami hatóság képviselője, a tankerületi főigazgató. Klamarik János, a kor
középiskolaügyének jeles szakértője ennek okát nem világítja meg könyvében.
2. K Ö Z É P S Z IN T Ű IS K O L Á K T A N Ü G Y IG A Z G A T Á S A 1 8 8 3 -1 9 3 4 K Ö Z Ö T T

Első középiskolai törvényünket 1883-ban szentesítette az országgyűlés és a király. Ez lényegében az Entwurf által meghonosított középiskola-struktúrát kodifikálta, illetőleg fejlesztette tovább, Törvényesítette a nyolcosztályos fiúgimnáziumot és a reáliskolát. Ezek — a kor szóhasználata szerint — a középiskolák.
A törvény kijelenti, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter a felekezeti középiskolák felett főfelügyeleti jogot gyakorol (46. §).
A szerzetesi iskolákban a törvény szerint a tanárok és az igazgatók kinevezése,
a többi felekezeti iskolákban pedig az igazgatók alkalmazása az addigi gyakorlat
szerint történik (33. §). Mindegyik felekezeti iskolában mind a tanulókra, mind a
tanárokra vonatkozó fegyelmi szabályzatokat (a fegyelmi eljárást is beleértve) az
egyházi főhatóságok állapítják meg, de ezeket — s a rajtuk végzett időközi módosításokat — a VKM-nek fel kell terjeszteni (38. §).
Ha a felekezeti iskola igazgatóját, vagy tanárát hivatalától fegyelmi úton elmozdítják, ezt — az ítélet indoklásával együtt — jelenteni kell a VKM-nek. „Minden
elmozdítási esetben az elmozdítást kimondó ítélet közzététele és szigorú megtartása iránt a nevezett minister intézkedik” (38. §).
A katolikus főpapok és a szerzetesrendek által fenntartott, vagy ellátott középiskolák tanárai „a főpapok és a szerzetesrend fegyelmi hatósága alatt állnak” (39. §).
A VKM-nek joga van minden nem állami iskolától statisztikai adatokat, kimutatásokat, jelentéseket kérni, a tanítási rendben bekövetkezett változtatások bejelentését megkívánni, a használt tankönyveket ellenőrizni (48. §).
Klamarik János említett könyvének új, 1893-i kiadásában tűnik fel először hazai középiskoláink újabb, hármas felosztása}0 A törvény 8. §-ához ugyanis ezt a
magyarázatot fűzte:
„E törvénynek most megállapított magyarázata szerint az állami és királyi középiskolák a vallás- és közoktatásügyi minister rendelkezése alatt, a törvényható238

sági, községi, társulati, s az egyesek által fenntartott, ugyanígy a római és görög
katolikus nem különben az alapítványi középiskolák a minister vezetése alatt állnak; végül az autonóm felekezeti, névszerint az ágostai evangélikus, az evangélikus református, az unitárius, s a görög keleti középiskolák a minister felügyelete
alatt állnak.”
E hármas felosztás a törvény szövegében nem található, mégis hivatalossá válva
egészen 1934-ig (sőt részben 1948-ig) érvényben volt.
Az első csoportba kerültek tehát a vallás- és közoktatásügyi miniszter „rendelkezése”alatt álló középiskolák. Ide az állami és a „királyi” katolikus középiskolák
tartoztak.
Az ez utóbbiakat fenntartó „magyarországi tanulmányi alap”-ról Klamarik a
következőket írta: „Ezen alap országos alap, a közoktatásügyi ministerium kezeli,
mégis jellege vita tárgyát képezi. Mindig kath. gymnasiumok tartattak fenn belőle, melyek kir. gymnasiumoknak neveztetnek. Ezen felül fenntart ez alap nehány
kir. jogakadémiát és néptanítói praeparandiát is, és segélyez több katholikus, különösen szerzetesrendi gymnasiumot.11 Ebben az évben 14 gimnáziumot tartottak
fenn a Tanulmányi Alapból.
A miniszter rendelkezése alatt álló középiskolákban — tehát a „királyi” gimnáziumokban is — a miniszter szabja meg a tantervet, meghatározza a tanítás nyelvét, engedélyezi a tankönyveket. Ő nevezi ki a tanárokat, s fegyelmi ügyeikben a
VKM illetékes. Gondoskodik az iskolák épületeiről, felszereléséről s minden
szükségletéről, megszabja a tandíjat is. A főigazgatók útján „mind pedagógiai,
mind fegyelmi, mind vagyoni tekintetben” a miniszter rendelkezik fölöttük.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter „vezetése”alatt álltak a megyei, városi és
községi középiskolák, valamint a nem egyházi alapítványi iskolák mellett a katolikus főpapi, valamint a szerzetesrendi gimnáziumok. Bennük az állami-minisztériumi tanterv és rendtartás érvényesítendő, a tanítás nyelvének megállapításához a
miniszter beleegyezése szükséges. Csakis államilag jóváhagyott tankönyveket
használhatnak, de miniszteri beleegyezés kell az iskolaépítkezéshez és -fejlesztéshez is. „A főigazgatók útján ezekben az iskolákban pedagógiai tekintetben a vezetés a ministeré.” A katolikus főpapok és a szerzetesrendek által fenntartott középiskolákban a tanárok kinevezését csupán utólag kell a miniszternek bejelenteni; mindkét katolikus iskolatípus tanárainak fegyelmi ügyeiben a fenntartó főpapok, illetőleg a rendfőnökök intézkednek.
A protestáns és ortodox középiskolák felett a miniszter csupán „főfelügyeletet”
gyakorol, teljes tanügyüket önállóan maguk intézik.12
Végül Klamarik János a katolikus vonásokat még egyszer összefoglalja „A
kath. főpapok és szerzetesrendek mint iskolai hatóságok” címmel. Megállapítja:
„A kath. főpapok és szerzetesrendek általok fenntartott, vagy ellátott középiskolákban a tanárokat és igazgatókat a közoktatásügyi miniszternek való bejelentés
mellett kinevezik, s felették fegyelmi hatóságot képeznek (1883. XXX. 28. §., 39.
§.) Ezenfelül gondoskodnak iskoláik anyagi szükségleteiről, de az iskolák paedagogiai és didaktikai administratiója kizárólag a tankerületi főigazgatókhoz tartozik.13
Tehát 1883 után sem volt önálló tanügyigazgatása a katolikus középszintű iskolarendszernek, sőt a világi hatóságok még inkább igyekeztek a maguk irányító és
ellenőrző tevékenységét fölöttük ezekkel az újabb jogi formulákkal erősíteni, lé239

nyegében állami középiskoláknak tekintve őket. Nem volt ezért semmiféle lehetőség arra, hogy a katolikus középiskolákban önálló, az államtól független tartalmiszervezeti korszerűsítésre kerüljön sor, az állami középiskoláktól valamiféle különbözésre tegyenek szert.
A katolikus tanügy vezető képviselői már a XIX. század ’60-as éveitől kezdve
igyekeztek — a protestánsokéhoz hasonló — tanügyi autonómiát szerezni a katolikus iskolák számára. Törekvéseiket azonban egyelőre nem kísérte siker (erre
csak később, az 1930-as évek közepén nyílt lehetőség, az 1935. évi 6. törvény
alapján).
1883 után újjászervezték az állami középiskolai tanügyigazgatási területi egységeket, a tankerületeket, s ezekben a katolikus gimnáziumokat is a tankerületi királyi főigazgató felügyelte, a vallás- és közoktatásügyi miniszter rajta keresztül érvényesítette a „rendelkezés”, illetve a „vezetés” jogi formuláival őt megillető tanügyigazgatási jogot.
1905-ben jelent meg Pirchala Imre közoktatási rendelet- és szabálygyűjteménye. A katolikus tanügyigazgatási rendszer tekintetében semmiféle változást nem
regisztrál a korábbiakhoz képest.14
*

*

*

Míg a katolikus tanügy hagyományos, legjelentősebb, legszélesebb körű részét,
a gimnáziumok ügyét, irányításukat lényegében az állam tartotta a kezében a dualizmus idején is, ugyanakkor a XIX. század utolsó évtizedeiben még inkább
nagyívű fejlődésnek indult a katolikus középszintű tanügy másik része, az egyházmegyék keretei között, a püspök közvetlen irányítása alatt.
Újabb püspöki tanítóképző intézetek keletkeztek, az apácarendek további tanítónő- és óvónőképzőket, felsőbb leányiskolákat létesítettek. A századfordulón jelent meg az apácák vezetése alatt a katolikus iskolaügyben egy új, középszintű iskolatípus: a polgári leányiskola, majd pedig — a leánygimnázium kialakulása után
— a katolikus leánygimnázium. Ezek is, akárcsak a többi apácaiskola, kívül álltak
mind az állami, mind a püspök felügyeletén, egészen az 1910-es évek végéig.
A XIX—XX. század fordulója után jelentek meg az önálló katolikus tanító-,
tanítónő- és óvónőképző intézeti tantervek, valamint a polgári leányiskolák tantervei. Ezeket az Országos Katholikus Tanügyi Tanács szakemberei készítették, s
ez a szerv döntött a katolikus iskolákban használható tankönyvek ügyében is.
*

*

*

Gyökeresen más volt az erdélyi katolikus középiskolák tanügyigazgatási helyzete ebben az időben. Itt a katolikus iskolák ügyeit saját önkormányzati szerv, az
Erdélyi Római Katholikus Státus intézte.
Ennek eredete a korábbi századokba nyúlik vissza. Erdélyben — a kálvinizmus
lévén az államvallás —, a katolikusok saját érdekeik védelmére világiakból és egyháziakból álló testületet hoztak létre, amely a XVII. századi erdélyi országgyűléseken már mint egységbe tömörült rend — „status” — hallatta hangját, s az 1640es években a hivatalos iratokban már „katolikus státus” néven szerepelt. Működésének jogát az 1652—53-i gyulafehérvári országgyűlés szentesítette.
Mária Terézia 1767-ben létrehozta az erdélyi Gubernium mellett működő
„Commissio catholica”-t az erdélyi római katolikus alapítványok kezelésére, vala240

mint az iskolai-nevelési ügyek intézésére. Ezek tehát ettől kezdve kikerültek a
Státus hatásköréből. Az 1866-i státusgyűlés újjáalakította a Státus szervezetét,
amelyet a király, mint legfőbb kegyúr, 1867-ben jóváhagyott. Eszerint a „Comissio catholica” ügyköre visszakerült a Státus hatáskörébe.
Az 1883-i középiskolai törvény 41. §-a így rendelkezett: „Az erdélyi részekben
a Katholikus Status által fenntartott és vezetett középiskolákra vonatkozólag
mindazon jogok, melyeket eddig a Katholikus Status gyakorolt, érintetlenül hagyatnak”.15
Ettől kezdve — egészen a második világháború végéig — a Status mint az erdélyi római katolikus egyházmegye önkormányzati szerve kezelte az erdélyi katolikus vallási, tanulmányi, iskolai alapítványokat, ezekből tartották fenn középiskoláikat, internátusaikat és többi intézményeiket. A Státusnak a két világháború között hét gimnáziuma volt, mind magyar tannyelvű. 1940—1945 között a Státus
hivatalos neve ez lett: „Erdélyi Római Katolikus Egyházmegyei Tanács”. A második világháború után működése megszűnt.
*

*

*

Súlyos csapást jelentett a trianoni békediktátum a magyar katolikus iskolahálózatra. Sok iskola került a határokon túlra, köztük számos kiemelkedő jelentőségű
intézmény; s a Tanulmányi Alap birtokainak jelentős része az elcsatolt területeken feküdt.
1920-tól változatlanul továbbra is érvényben maradt a fiúgimnáziumok korábbi
felosztása: a „királyi” középiskolák a miniszter „rendelkezése” alatt, a szerzetesi
gimnáziumok, valamint a mások által fenntartott katolikus fiúgimnáziumok pedig
a miniszter „vezetése” alatt álltak.
1926-ban új közoktatási rendelet- és szabálygyűjtemény jelent meg Pintér Jenő
szerkesztésében.16 Ebben a korábbi „királyi” gimnáziumok már hivatalosan is
„királyi katolikus” gimnáziumokként szerepelnek; a korábban „országos”, vagy
„magyarországi” tanulmányi alap neve pedig „a vallás- és közoktatásügyi miniszter kezelése alatt álló katolikus tanulmányi alap”lett.17
A katolikus tanügyigazgatás szempontjából semmi változás nem található a
szabálygyűjtemény 1928-i kiadásában.
A trianoni határok között újjászervezték az állami középiskolai tankerületeket,
s ezeken belül a katolikus fiúgimnáziumokhoz hasonlóan, most már a katolikus
leánygimnáziumok is állami felügyeletben részesültek; tanterveik az állami fiú- és
leánygimnáziumok, s egyéb középiskolák tanterveivel voltak azonosak; önálló katolikus tantervek most sem készültek.
Most sem alakult ki tehát külön katolikus középiskolai tanügyigazgatási szervezet: a katolikus fiú- és leányközépiskolák igazgatóit és tanárait a fenntartók, illetőleg a szerzetesrendi elöljárók nevezték ki, amelyet a tankerületi főigazgató, illetőleg a VKM hagyott jóvá.
Ezt tükrözi az 1933-ban kiadott új dokumentum, amelyet a püspöki kar 1932.
október 19-i ülésén fogadott el. Címe: „A katolikus középiskolák igazgatóinak és
tanárainak fegyelmi szabályzata”. így szól az első paragrafus:
„Jelen szabályzat rendelkezései kiterjednek a katolikus középiskolákban —
gimnáziumban, reálgimnáziumban, leánygimnáziumban, leánylíceumban — és leánykollégiumban működő, véglegesen alkalmazott igazgatókra és tanárokra, kivé241

ve a Tanulmányi Alap terhére alkalmazott, vagy a katolikus középiskolákba szolgálattételre beosztott kir. kát. vagy állami tanárokat, akiknek fegyelmi ügyeiben a
vallás- és közoktatásügyi miniszter intézkedik”.
De jól kifejezi a helyzetet a 3. paragrafus is: „A katolikus középiskola fogalma
alá tartoznak az érseki, püspöki, vagy katolikus egyházközségi, továbbá az összes
férfi- és női szerzetesrendek (kongregációk) által fenntartott, vagy ellátott középiskolák. A női szerzetesrendek a kánonjog szerint illetékes érsek, vagy püspök főhatósága alatt állnak. Nem vonatkozik ezen fegyelmi szabályzat katolikus középiskoláknak a város által alkalmazott világi tanáraira, akiknek fegyelmi ügyeiben
továbbra is a községi középiskoláknak tanáraival szemben követett eljárás a
mérvadó.”
Az üj országhatárokon belül további új tanító-, tanítónőképző és óvónőképző
intézetek alakultak püspöki joghatóság alatt. A legjelentősebb új elem a két világháború között az volt, hogy az egyházközségek — jogi személyekké válva — maguk is tarthatnak fenn iskolákat. Főként polgári fiú- és leányiskolákat szerveztek
és tartottak fenn a katolikus egyházközségek, de különféle szakiskolákat is (felső
kereskedelmi iskola, kereskedelmi szaktanfolyam, nőipariskola stb.). Megjelent az
egyházközség által fenntartott gimnázium is.
Ezeknek az egyházközségi keretben működő középiskoláknak és középfokú iskoláknak az igazgatóit és tanárait — az egyházközség javaslata alapján — az illetékes megyéspüspök nevezte ki.
Hagyományos feladatát velük kapcsolatosan is ellátta az Országos Katholikus
Tanügyi Tanács. Szakemberei készítették el 1928-ban a „Tanterv és utasítás a
kath. tanító- és tanítónőképző intézetek számára” című dokumentumot. (Korábbi
hasonló tantervek: 1904, 1905, 1907, 1908, 1912.).
3. K Ö Z É P S Z IN T Ű IS K O L Á K T A N Ü G Y IG A Z G A T Á S A 19 3 4 -1 9 4 8 K Ö Z Ö T T

Jelentős fordulópontot jelentett a katolikus hazai tanügyigazgatás történetében
az 1934. évi 11., és az 1935. évi 6. törvény. Ezek alapján létrejött — az állami főfelügyelet mellett — a katolikus tanügy autonómiája. A két törvény által megszabott keretek között az illetékes egyházi hatóságok saját szabályaik szerint, teljes
önállósággal szervezhették meg tanügyüket; összes személyi, anyagi, tanulmányi
és fegyelmi ügyeikben saját maguk intézkedhettek és dönthettek.
Az 1934. évi 11. törvény változatlanul elismeri, hogy középiskolát tarthat fenn
többek között „a vallás- és közoktatásügyi miniszter kezelése alatt álló magyar
katolikus tanulmányi alap, az egyházak, a férfi és női szerzetesrendek” (2. §).
A nem állami középiskolák igazgatóit és tanárait a fenntartó, illetőleg a fenntartó hatósága alkalmazza, az alkalmazást azonban a miniszternek köteles bejelenteni (12. §).
A nem állami középiskolák tanárainak és igazgatóinak javadalmazása azonos
az állami középiskolák tanárainak és igazgatóinak mindenkori javadalmazásával.
Ez azonban nem vonatkozik a rendjük iskoláiban működő szerzetestanárokra
(18. §)•
Az egyházi hatóság alá tartozó középiskolák igazgatóinak és tanárainak fegyelmi felelősségét, ideértve a fegyelmi eljárást is, saját egyházi hatóságuk szabályozza. Az egyházi hatóság által meghatározott fegyelmi szabályzatot tudomásul vétel
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végett be kell mutatni a miniszternek. Az egyházi hatóság köteles a VKM kívánságára
a fegyelmi eljárást folyamatba tenni. Az egyházi hatóság alá tartozó középiskolák
igazgatóinak és tanárainak fegyelmi ügyében hozott határozatokat tudomásul vétel
végett be kell mutatni a miniszternek. (19. §).
Az egyházi hatóság alatt álló középiskolák tantervét a VKM jóváhagyásával a
fenntartó hatósága állapítja meg. Tankönyveiket is a fenntartó hatóság engedélyezi,
de ezeket engedélyezés előtt be kell mutatni a VKM-nek, aki az engedélyezést megtilthatja. (23. §).
Egyházi hatóság alatt álló középiskola érettségi vizsgájára a VKM a főfelügyeleti
jog alapján kormányképviselőt küld, aki felügyel arra, hogy az érettségire vonatkozó
szabályokat megtartsák. (41. §).
A záró 43. § szerint a törvényben „az iskola fenntartó hatóságán az egyházi hatóság
alá tartozó középiskoláknak az egyházi szervezet szerint illetékes hazai főhatóságát,
illetőleg az általa kijelölt szervet kell érteni”.
Szoros kapcsolatban áll ezzel a törvénnyel „a közoktatásügyi igazgatásról”szóló
1935. évi 6. törvény. Míg az 1934. évi idézett törvény a középiskolával foglalkozott,
ez az összes iskolatípussal.
A törvényszöveg V. fejezete ezt a címet viseli: „Egyházi hatóság alatt álló iskolák
igazgatása és felügyelete ”. A 8. § első pontja kimondja: „Az egyházi hatóság alá tartozó középiskolákat, középfokú iskolákat, szakiskolákat, népiskolákat, óvodákat és
gyermekmenedékházakat, továbbá a középiskolai, középfokú iskolai, szakiskolai,
népiskolai internátusokat, nevelőintézeteket, előkészítő és ismétlő tanfolyamokat az
illetékes egyházi hatóságok saját szabályaik szerint igazgatják”.
E paragrafus második pontja részletezi, hogy ezeknek az iskoláknak a tanterveit a
VKM jóváhagyásával a fenntartó hatóság állapítja meg („ez a tanterv a kitűzött célok
tekintetében azonos az országos tantervvel, a tanítási anyag tekintetében pedig azzal
teljedelemben megegyezik”); a fenntartó hatóság választja ki a tankönyveket, segédkönyveket; ez állapítja meg a tandíjak összegét, a mentesség és kedvezmény feltételeit; érettségi és képesítő vizsgáikra ugyancsak a fenntartó hatóság rendel ki elnököt.
A VKM az állami főfelügyeletet felettük a tankerületi királyi főigazgató útján gyakorolja, ez statisztikai adatokat, kimutatásokat, jelentéseket kérhet tőlük. (9. §).
A VKM az egyházi fenntartású iskolák érettségi és képesítő vizsgáira kormányképviselőt küld. (10. §).
A törvénynek ez az V. fejezete tehát a katolikus egyházi hatóság alá tartozó iskolákat kivette az állami tanügyi hatóság illetékessége alól és leszögezte, hogy
ezeket az iskolákat az egyházi hatóságok saját rendelkezéseik szerint igazgatják.
Sajátos módon az idézett két törvény egyikében sem esett szó a „királyi katolikus” iskolákról, amelyek továbbra is a vallás- és közoktatásügyi miniszter „rendelkezése alatt” állami iskolaként kezeltettek. E továbbra is létező, hivatalosan is
„királyi katolikus” elnevezésű iskolák mellett ekkor kezdik a katolikus egyházi
hatóság alatt állókat „autonóm”katolikus iskoláknak nevezni.
*

*

*

A katolikus egyházi hatóság alá tartozó középiskoláknak az 1934. évi 11. törvény 42. §-ában említett hatóságaként a püspöki kar 1934. március 20—21-én
tartott értekezletén létrehozta a Katolikus Középiskolai Főhatóságot. Elnöke a
hercegprímás, tagja két megyéspüspök és hét szerzetes-rendfőnök.18
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A Katolikus Középiskolai Főhatóság az 1938. július 2-án tartott gyűlésén a katolikus autonóm fiú- és leányközépiskolákat három tankerületbe osztotta, s az így
csoportosított iskolák nevelő- és oktatómunkájának irányítására, a közoktatásügyi
igazgatás vezetésére, s ügyeinek intézésére — Budapest székhellyel — megszervezte a Katolikus Középiskolai Főigazgatóságot. Élén az elnök-főigazgató áll,
tagja a központi igazgató, valamint a három tankerületi főigazgató. Ők mindnyájan katolikus középiskolai tanári, igazgatói múlttal rendelkező szakemberek.
1938. november 19-én tárgyalt a katolikus Középiskolai Főhatóság egy új gimnáziumi rendtartásról, amelyet a Katolikus Tanügyi Tanács szakemberei készítenek el. A Főhatóság 1939. május 13-án ezt elfogadta és még ebben az évben kiadta „Rendtartás a katolikus gimnáziumok számára”címmel.
A gimnáziumok belső életére vonatkozó bőséges szabályanyag mellett a kötet
közli: „A Katolikus Középiskolai Főhatóság ügyrendje”, azután a „Közigazgatási
és szervezeti szabályzat az autonóm katolikus középiskolák részére”, valamint „A
Katolikus Középiskolai Főigazgatóság szervezete, hatásköri megoszlása, jogköre
és ügyrendje” című dokumentumokat. Ugyancsak itt olvasható a VKM 7700/
1938. ein. sz. rendelete „a Katolikus Középiskolai Főhatóság és a Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. Minisztériumnak egymáshoz való viszonyáról”.
(Megemlítendő, hogy a népiskolai tanügyigazgatással foglalkozó részben idézett 1944-i népiskolai „Rendszabályok”-kötetében található a hercegprímás
3648/1939. sz. rendelete „az 1935. évi VI. te. végrehajtási utasításának alkalmazásáról a katolikus iskolákban”.19 Ennek előzményeiről: a végrehajtási utasítás
több rendelkezésének helyes értelmezésére, illetőleg a katolikus iskolákra való alkalmazás ügyében 1936. december 12-én a miniszter és az egyházi hatóságok
képviselői értekezletet tartottak. Ezután többszöri levélváltás volt a miniszter és a
hercegprímás között. Ezek nyomán adta ki rendeletét a hercegprímás „az összes
katolikus iskolákban az 1935. VI. te. végrehajtási utasításának helyes értelmezése,
módosítása, kiegészítése tárgyában kötelezőleg.”)
1939-ben megjelent a gimnáziumokra vonatkozó, érvényben levő közoktatási
szabályrendeletek, jogszabályok új gyűjteménye, Jámbor György szerkesztésében.20 Ebben a törvényszövegeken kívül megtalálható a miniszteri magyarázat az
1935. évi VI. törvény végrehajtási utasításához:
„Az egyházi hatóságok alatt álló iskolák vezetője nem a tankerületi kir. főigazgató. Ezekben az iskolákban a vezetés, a törvényhez fűzött utasítás 49. §-ának kifejezett rendelkezései szerint az egyházi hatóság jogkörébe tartozik. Ez a szakasz
kimondja, hogy az egyházi hatóságok iskoláinak „mind igazgatási, mind tanulmányi természetű ügyeiben a törvények és egyéb általános érvényű jogszabályok keretei között saját hatáskörükben határoznak, kivéve, ha határozathozatal, illetőleg
intézkedés jogát valamely hatályban levő jogszabály a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszer, vagy más polgári hatóság (pl. közegészségügyi) számára
tartja fenn.” Az egyházi hatóság alatt álló iskolai nevelés és oktatás irányítója természetszerűleg szintén az illető egyházi hatóság. A tankerületi kir. főigazgató irányítónak csak abban az értelemben tekinthető, amennyiben a törvény 9. §-a értelmében kötelessége a jogszabályok rendelkezéseinek megtartását, a tanulmányi
eredmény tekintetében megszabott követelmények biztosítását szorgalmazni,
ezekről az ott megállapított módon gondoskodni.”21
A kötet részletesen kifejti a tanügyi autonómia keretében érvényesülő jogokat
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és kötelességeket a törvények, a végrehajtási utasítás és a hozzájuk kapcsolódó
miniszteri rendeletek alapján. Részletesen ismerteti a Katolikus Középiskolai Főhatóság feladatait, összetételét, ügyrendjét és jogkörét; valamint teljes szövegében
hozza ennek az intézménynek több szabályzatát (akárcsak a fentebb ismertetett
katolikus gimnáziumi rendtartás).
Néhány paragrafus a „Közigazgatási és szervezeti szabályzat az autonóm kát.
középiskolák részére” című dokumentumból, amely az 1934. évi 6. törvény 42.
§-a, illetőleg az 1935. évi 6. törvény 8. §-a, s a VKM ez utóbbit értelmező 1003/
1937. ein. számú rendelete alapján készült.
„A kát. egyházi hatóságoktól fenntartott középiskolák ezen szabályok rendelkezései szerint autonómiát élveznek. Ezeket az intézeteket az állami főfelügyelet
fennforgása mellett s a nevezett törvénycikkektől megszabott keretek között az illetékes egyházi hatóságok saját szabályaik szerint igazgatják” (2. §).
„Az autonóm kát. középiskolák feladata, hogy a tanulót a kát. vallás szellemében vallásos és erkölcsös polgárrá neveljék, a kát. magyar nemzeti művelődés
szellemének megfelelő általános műveltséghez juttassák, s az egyetemi és főiskolai
tanulmányokra képessé tegyék” (3. §).
Az autonóm katolikus középiskolák igazgatási főhatósága a Katolikus Középiskolai Főhatóság, hatáskörét az e szabályzattal módosított Ügyrend foglalja magában. Eszerint az idézett két törvényparagrafus és miniszteri rendelet megszabott
keretei között „jogot nyert a hatósága alá tartozó iskolák és intézmények közvetlen igazgatására, az autonóm kát. középiskolák tantervének megállapítására, a
tanterv megvalósítását célzó utasítások kidolgozására, az autonóm kát. középiskolákra vonatkozó rendtartás megfogalmazására, azután a tankönyvek, segédkönyvek, térképek engedélyezésére, s az érettségi elnökök kiküldésére”.
Jámbor György 1939-ben kiadott gyűjteményében is megtalálható „A Katolikus Középiskolai Főigazgatóság szervezete, hatásköri megoszlása, jogköre és ügyrendje”, valamint egy új szabályzat: „A kát. gimnáziumi igazgatók és főigazgatók
jogköre és a fellebbezési hatóságok ”,
Regisztrálja a kötet, hogy ebben az évben a Katolikus Tanulmányi Alap kilenc
gimnáziumot tartott fenn (más iskolatípust nem említ, mivel a kötet csakis a gimnáziumokkal foglalkozik).
*

*

*

Néhány év múlva azonban megváltozott ez — csupán a fiú- és leány középiskolákat magába foglaló — katolikus tanügyigazgatási szervezet. A püspöki kar
1940. március 13-án az addig egyházmegyénként külön-külön vezetett katolikus
líceumokat, tanító- és tanítónőképző intézeteket, 1940. október 16-i ülésén pedig
az ugyanilyen jogviszonyú mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi középiskolákat, a
felső kereskedelmi és nőipari szakiskolákat, a háztartási-gazdasági s a kereskedelmi szaktanfolyamokat, végül az óvónő- és nyelvmesterképző intézeteket is befoglalta az országos katolikus tanügyigazgatás keretei közé.
Ezért a főhatóság új neve Katolikus Iskolai Főhatóság lett, végrehajtó szerve
pedig a Katolikus Tanügyi Főigazgatóság. A z új szerv tehát az összes középiskolát és középfokú iskolát — kivéve a polgári iskolát — keretei közé foglalta (nem
szerepeltek benne a népiskolák, amelyek továbbra is egyházmegyei tanügyigazgatási keretek között maradtak).
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A katolikus tanügyigazgatási vezetők indoklása szerint eddig „az állami iskoláknál elsőrendű szükségletként már-már kialakult a céltudatosan eltervezett
nemzetnevelési rendszerbe szervesen illeszkedő és egységes szempontok szerint
irányított iskolahálózat, az autonóm igazgatásra jogot nyert katolikus iskolák legfeljebb ennek üteméhez alkalmazkodhattak, de sajátos hivatásuk betöltésére a katolikus nemzetnevelés elvszerű s egyirányú áramkörén kívül élték a maguk öncélú
életét”. Az új rendszer meghagyta mindazt, ami eddig megvolt: a fenntartónak, illetőleg a fenntartó hatóságnak rendelkezési jogát a személyi és anyagi ügyekben,
de most létrejött az is, ami nem volt eddig: „az egységes külső közigazgatás, s az
oktatói és nevelői elvekben gyökerező nevelési és tanulmányi vezetés és irányítás”.22
A Katolikus Iskolai Főhatóság „az a kulturális intézmény, amelynek hivatása
az egyház nevelési depositumának őrzése s nemzedékről nemzedékre átörökítése
s ezzel mindig összhangban a korszerű művelődési eszmény vezérlő elveinek kikristályosítása, értelmezése, céljainak kitűzése s elérhetési eszközeinek rendszeres
nyújtása tanítási tervekben, általános és részletes nevelési és tanítási utasításokban, tankönyvekben, rendtartásokban, továbbá korszerű intézmények létesítésével s irányító rendeleteknek szükségszerinti kibocsátásával”.23
A Katolikus Tanügyi Főigazgatóság mint a Katolikus Iskolai Főhatóságnak az
államtól elismert végrehajtó szerve, a hatáskörébe tartozó összes közép- és középfokú iskolát továbbra is három tankerületbe osztva igazgatja. A kerületek élén ezután is a főigazgatók állnak, ezek „azonos elvi felfogásban és azonos gyakorlati
eljárással, tehát egységesen intézik saját kerületük ügyeit a vonatkozó állami törvények, a katolikus nevelési, tanulmányi s jogszabályzatok és a Katolikus Iskolai
Főhatóság elnökének rendelkezései szerint”.
A három tankerületi főigazgató tevékenységét koordinálja és egységét biztosítja
az elnök-főigazgató, aki a Katolikus Iskolai Főhatóság elnökének közvetlen tanügyi-pedagógiai előadója, rendeletéinek átvevője, a hatásköri iskolákat illető főhatósági rendeletek elkészítője, a Katolikus Tanügyi Főigazgatóságnak a katolikus
iskolafenntartók, továbbá a VKM és más külső hatóságok irányában képviselője”.
A tankerületi főigazgatók feladata a hatáskörükbe tartozó iskolák javára a
Rendtartásokban, Utasításokban és a részükre kiadott Szabályzatokban foglalt tételes jogok gyakorlásán és kötelességek teljesítése, ezen felül „sajátos hivatásuk,
hogy a gondjaikra bízott intézetek egész életét a katolikus életfelfogás távlatába
állítsák be”. Ezért a hivatalos ügyintézésen kívül az iskolalátogatás is teendőik közé tartozik.
Az új főigazgatósági szervezetben az elnök-főigazgató cisztercita rendi, a budapesti és a Dunán inneni főigazgató bencés, illetve piarista, míg a dunántúli tankerületi főigazgató az esztergomi tanítóképző igazgatója.
A Szervezeti Szabályzat 10. §-a szerint a tankerületi főigazgatók segítői a tankerületi tanulmányi felügyelők, iskolatípusonként. Ezek — rendes igazgatói, vagy
tanári állásuk mellett — a Katolikus Tanügyi Főigazgatóság külső tagjai. „Az iskolák nevelési és tanulmányi ügyeinek a helyszínen megfigyelését és irányítását a
kerületi főigazgatókon kívül s az ő utasításaik szerint végzik.” 1941 őszén a gimnáziumi és a líceumi tanulmányi felügyelők kezdték meg működésüket.
E katolikus tankerületi szervezetben — szól az indoklás — „egy-egy kerület iskoláinak pedagógiai vonatkozású anyagi ügyei, értelmi és erkölcsi érdekei illeté246

kés főigazgatójának, az egész iskolahálózat felügyeletének, s irányításának szálai pedig az elnök-főigazgatónak a kezében futnak össze. Ez az összeható és összetevő
munka az egész katolikus iskolarendszerben, tehát a benne csoportosított különböző
hivatásü iskolafajok között egységet teremt; a vezető főigazgatók általános pedagógiai, didaktikai és metodikai felkészültsége, az iskolatípusok igénylése szerint mellettük dolgozó előadók szakképzettsége, s az erre figyelemmel megválogatott tanulmányi felügyelőknek célzatosan helyre irányított iskolalátogatása pedig a szakszerűséget biztosítja, amely a nevelés és oktatás színvonalának emelésére külső tekintélyt jelent, s belső szuggesztív hatást tud kelteni.”24
*
*
*
1941 -ben jelent meg a hercegprímás —mint a Katolikus Iskolai Főhatóság elnökének — 3003/1941. sz. rendelete, amellyel elrendelte a katolikus középiskolák (gimnáziumok, líceumok, gazdasági középiskolák) és a katolikus nyelvmesterképző iskolák tantervének és utasításának kiadását és életbeléptetését.25 A rendelet szövegében
olvasható, hogy a Főhatóság elnöke a Katolikus Tanügyi Tanácsot bízta meg e dokumentumok kidolgozásával. A Katolikus Tanügyi Tanács azonban úgy találta, hogy „a
középiskoláknak és nyelvmesterképző iskoláknak a m. kir. vallás- és közoktatásügyi
minisztertől kiadott tantervét és utasítását a valláserkölcsi nemzetnevelés céljaira
nagy gonddal, kiváló pedagógiai tapintattal állította össze az Országos Közoktatási
Tanács, így tehát az országos tan tervek és utasítások minden lényeges változtatás nélkül katolikus szempontból is elfogadhatók”.
Ezért az állami gimnáziumi, líceumi, mezőgazdasági-kereskedelmi-ipari középiskolai, valamint nyelvmesternőképző intézeti tantervek „hatályát kiteijeszti” a Katolikus Iskolai Főhatóság a katolikus középiskolákra és nyelvmesternőképzőkre is.
„Csak a kát. ipari leányközépiskolák részére készül külön kiadású, az országos tantervet némiképp színező tanterv.”26
De ez is szerepel a hercegprímási rendeletben: „Az állami általános és részletes
utasításokat is kiterjesztem az összes katolikus középiskolára és nyelvmesternőképző
intézetre, azonban a Katolikus Tanügyi Tanács javaslatára pótfüzettel egészítem
ki.”27
Ez a „pótfüzet” —kisebb kötet — 1941-ben megjelent, címe: „Általános és részletes tantervi utasítások a katolikus gimnáziumok, líceumok (nyelvmesternőképzők),
mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi középiskolák részére az állami utasítások kiegészítéséül. Kibocsátotta a Magyar Püspöki Kar.”
*
*
*
A Katolikus Iskolai Főhatóság 1941/42-es tanévről szóló beszámolójában olvasható többek között a következő:
„A főhatóság intézményes cselekvései közé tartozik a falusi szegény tehetséges
gyermekek iskoláztatása érdekében megindult mozgalomba bekapcsolódás is. A tervet a Főhatóság szívesen fogadta, hiszen ez a katolikus egyházban nem hatott új gondolatként. A szegény falusi gyerekek felkarolása régi gyakorlat. Hogy az ún. néprétegek a gimnáziumainkban eddig is képviselve voltak, legnagyobbrészt a papok és szerzetesek érdeme. Sok-sok szegény gyerek faluja plébánosának, szerzetesrendeknek,
kanonoki, püspöki, vagy érseki udvarnak köszönhette, s köszönheti most is neveltetését. Ennek a mostani tervnek az összefogás, a szervezettség és rendszeresség ad jelentőséget.”
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Majd így folytatódik a jelentés: „A főhatóság a vallás- és közoktatásügyi minisztérium irányításával megalakult Országos Magyar Falusi Tehetségmentés
Központi Bizottságába érdekeik képviselőjéül a katolikus tanügyi elnök-főigazgatót kiküldte, a katolikus nevelési alapot az összes hatásköri gimnáziumok (fiú, leány) bevonásával megteremtette, a tehetséges tanulók felkutatásának és megfelelő vizsgálattal kiválogatásának eljárási módjait elfogadta és a hatáskörébe tartozó
gimnáziumokba kijelölt 136 tanuló befogadására és nevelésére való készségét
nyilvánította.” 28
1942-ben jelent meg a Katolikus Iskolai Főhatóság hercegprímás-elnökének
8476/1842. számú rendelete a katolikus gimnáziumok új rendtartásának életbeléptetéséről.29 Ebben közli, hogy az 1939-es katolikus ginmnáziumi rendtartás
bevezetése óta elkészült és életbe lépett a többi katolikus közép- és középfokú iskola önálló, teljes rendtartása, illetőleg rendtartási pótfüzete az állami rendtartás
kiegészítéseképpen. 1942-ben került ki a nyomdából az átdolgozott új „Rendtartás a katolikus gimnáziumok számára”. Lényeges változás nem található benne az
1939-es változathoz képest, csak egy új fejezet: „A főnöknő és igazgató jogköre a
női szerzetesrendek iskoláiban.”
A kötet közli a Katolikus Iskolai Főhatóság, valamint a rájuk vonatkozó új szabályzatokat: „A Katolikus Iskolai Főhatóság szervezete, hatásköre, jogköre, ügyrendje”, „A Katolikus Tanügyi Főigazgatóság szervezete, hatásköri megoszlása,
jogköre és ügyrendje”, „A katolikus gimnáziumi igazgatóság, Katolikus Tanügyi
Főigazgatóság és Katolikus Iskolai Főhatóság hatásköre”.
*

*

*

Új kiadásban látott napvilágot 1942-ben Jámbor György gimnáziumi jogszabálygyűjteménye.30 Ebben is megtalálható a fentebb említett új dokumentum: „A
Katolikus Iskolai Főhatóság szervezete, hatásköre, jogköre, ügyrendje”. Eszerint a
főhatóság elnöke a hercegprímás, tagjai öt megyéspüspök, egyike az elnök helyettese, valamint öt férfi szerzetesrendi rendfőnök. A főhatóság előadója a Katolikus
Tanügyi Főigazgatóság elnök-főigazgatója, jegyzője a budapesti tankerület főigazgatója.
Szerepel a gyűjteményben a „ Tanügyigazgatási és szervezeti szabályzat a Katolikus Iskolai Főhatóság hatáskörébe tartozó iskolák részére” című dokumentum.
A szabályzat kétféle katolikus iskolát különböztet meg, fenntartásuk szerint. Vannak egyházmegyei iskolák, ezeket vagy egyházmegyei főhatóságok, vagy női szerzetesrendek, vagy katolikus egyházközségek, szervezetek, általában katolikus jellegű egyházi jogi személyek tartják fenn. És vannak szerzetesrendi iskolák, ezeket
férfi szerzetesrendek tartják fenn (14. §).
Személyi és anyagi ügyekben az egyházmegyei iskolákban a Rendfőnöki Hatóság intézkedik (7. §).
A fegyelmi ügyeket illetően a szerzetestanárok az illetékes Rendfőnöki Hatóság, az egyházmegyés paptanárok pedig az Egyházmegyei Főhatóság illetékessége
alá tartoznak. A Katolikus Iskolai Főhatóság hatáskörébe tartozó iskolákban alkalmazott világi tanárok fegyelmi ügyeit az erre a célra szolgáló külön szabályzat
szerint kell intézni (8. §).
Eléggé bonyolult kapcsolatrendszer alakult ki tehát — nyilván a történelmi hagyományok miatt — a Katolikus Iskolai Főhatóság, azután az egyházmegyék saját
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tanügyigazgatása (Egyházmegyei Főhatóság), valamint a férfi szerzetesrendek külön-külön tanügyi szerve (Rendfőnöki Hatóság) között.
Egy példa jól megvilágíthatja ezt a szövevényes és nehézkes tanügyigazgatási
rendszert.
A törvények és rendelkezések mind az egyházmegyék, mind a szerzetesrendek
iskolalétesítési jogát érintetlenül hagyták (15. §). Új iskola a következőképpen létesíthető: „A Katolikus Iskolai Főhatóság engedélyezi a hatáskörébe tartozó iskolák létesítését. Az engedélyt az egyházmegyei iskolákra vonatkozólag az illetékes
Egyházmegyei Főhatóságnak, a férfi tanítórendi iskolákra vonatkozólag az illetékes Rendfőnöki Hatóságnak a kérésére adja meg. Az illetékes Egyházmegyei Főhatóság hozzájárulását bizonyító okiratot a férfi tanítórend főnökének is mellékelnie kell ez irányú kérelméhez. A Katolikus Iskolai Főhatóság engedélyének megnyerése után ugyanezen hatóság (tehát a Katolikus Iskolai Főhatóság) részéről, az
iskola tervezett megnyitása előtt legalább négy hónappal, írásban bejelentendő az
iskola létesítésének szándéka a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumnak. E bejelentéshez csatolni kell annak biztosítását is, hogy az iskola felállításának a vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól megkívánt előfeltételei megvannak” (15.
§)■
Végül még egy új hivatalos állami rendelkezés az 1942-es kiadású gimnáziumi
szabálygyűjteményben: „A zsidótörvény végrehajtása az egyházi hatóságok alatt
álló iskolákban”. Eszerint „a keresztény vallásfelekezetek által fenntartott tanintézetekben sem lehet zsidót alkalmazni” tanári, vagy más állásban.
*

*

*

1943-ban tovább bővült a Főhatóság hatásköre. A püspöki kar 1943. március
7-i határozata alapján az 1943/44-es tanév elejétől a polgári fiú- és leányiskolákat is bevonták a Katolikus Iskolai Főhatóság jogkörébe, illetőleg Katolikus Tanügyi Főigazgatóság hatáskörébe. „Ezzel a katlikus iskolahálózat immár kiépítettnek tekinthető, mert e határozat folytán mindazon iskolák, amelyeknek jogviszonyát és igazgatását az egyházmegyei és vármegyei joghatóságok közvetlen befolyása szükségszerűen nem köti meg, tehát az összes katolikus közép- és középfokú iskolák, szakiskolák, és szaktanfolyamok központi rendelkezés és igazgatás alá
kerültek.”31
A Főhatóság továbbképző tanfolyamokat rendezett középiskolai tanárok számára, neves tudós szakemberek közreműködésével 1940 nyarán a latin nyelv és
irodalom, 1941 nyarán az idegen nyelv és irodalom, 1942 nyarán a magyar nyelv
és irodalomtanítás témakörében.32 Az 1943 nyarára tervezett és előkészített történelemtanítási továbbképző tanfolyamot már nem tarthatták meg.
*

*

*

A katolikus iskolaügy újkeletű autonómiáján alapuló közép- és középfokú iskolai tanügyigazgatási szervezet megerősödésére azonban a háború alatt nem
nyűt kedvező lehetőség, de a háború utáni koalíciós időszak sem kedvezett megszilárdulásának.33
Új szervezési gondot jelentett a háború után a Katolikus Iskolai Főhatóság számára — amely tehát a középszintű katolikus iskolák ügyeit intézte — a polgári iskolák beolvadása az új általános iskolába, valamint a középiskolák átalakulása az
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általános iskola kiépülése következtében. Ez ügyben rendelkezések sorát adta ki,
nyomtatásban azonban csak egy jelent meg: „Szabályzat a kát. diákönkormányzati szervek megalakításáról és működéséről” 1947-ben.
A Tanulmányi Alap, illetőleg a Magyar Katolikus Tanulmányi Alap 1940-ben
13 „királyi katolikus” gimnáziumot és tanítóképzőt tartott fenn. 1946—1948 között az ilyen iskolát „a Magyar Katolikus Tanulmányi Alap iskolájáénak nevezték hivatalosan.34
A megnevezés tárgytalanná vált 1948-ban, az iskolák államosításakor, s e jelentős közoktatáspolitikai döntés következtében katolikus tanügyigazgatási szervek is megszűntek.
4. O R S Z Á G O S T A N Ü G Y IG A Z G A T Á S I TESTÜ LE TEK

1877-ig — mint láttuk — egyrészt az egyházmegye, másrészt a szerzetesi rendtartomány alkotta a katolikus tanügyigazgatás alapvető kereteit, irányítója a püspök, illetőleg a tartományi rendfőnök volt. Országos katolikus tanügyi intézkedésekről az 1877 előtti időszakból nem tudunk.35
Ebben az esztendőben hozta a magyar katolikus püspöki kar — amelynek tagja
volt az összes latin és görög szertartásű római katolikus püspök — mint a magyar
katolikus egyház irányító testületé, az esztergomi érsek, mint prímás elnöklete
alatt az első országos érvényű tanügyi intézkedéseket a hazai katolikus népoktatás
ügyében. E rendelkezéseket minden püspök köteles volt végrehajtani saját egyházmegyéjében.
Ettől kezdve katolikus tanügyi kérdésekben a püspöki kar testületileg határozott, országos érvényű rendeleteket, utasításokat fogalmazott meg. A püspöki kar
egyik tagja a püspöki kar tanügyi referense. Ettől kezdve a magyar katolikus tanügyigazgatásban a püspöki kar a legfelsőbb szintű rendelkező testület.
Egyik legfőbb teendője a katolikus iskolákban alkalmazott tantervek és rendtartások jóváhagyása és bevezetése volt. Első ízben 1877-ben élt e jogával, ebben
az évben adták ki nyomtatásban a népiskolák, a polgári iskolák, a tanító- és tanítónőképzők és a polgári iskolai tanító- és tanítónőképzők tantervét, valamint a
tanító- és tanítónőképzők rendtartását. Ezek aztán a következő évtizedekben
korszerűsített változatokban jelentek meg.36
Jól látható: ezeket az intézkedéseket lényegében a népoktatás körébe tartozó
ügyekben tette a püspöki kar. A középiskolák tekintetében sokáig változatlan volt
a korábbi helyzet: a „királyi katolikus” középiskolák a vallás- és közoktatásügyi
miniszter rendelkezése alatt álltak éppúgy, mint az állami középiskolák; a férfi és
női szerzetesrendek által vezetett középiskolákban pedig a rendfőnökök voltak illetékesek, nem pedig a püspöki kar.
Jelentős változás történt e téren az 1934. évi 11. törvény, majd az 1935. évi 6.
törvény nyomán. Ennek alapján a püspöki kar az 1934. március 20—21-én tartott
ülésén létrehozta a Katolikus Középiskolai Főhatóságot és végrehajtó szervét, a
Katolikus Középiskolai Főigazgatóságot. Ezt továbbfejlesztve alakult meg — a
püspöki kar 1940. március 13-án, illetőleg október 16-án tartott ülésén jóváhagyva a szervezeti szabályzatát — a Katolikus Iskolai Főhatóság, illetőleg a Katolikus
Tanügyi Főigazgatóság, amely a népiskolákon kívül az összes hazai katolikus közép- és középfokú iskola legfőbb tanügyigazgatási szerve lett.
Ettől kezdve a püspöki kar határozatai alapján a püspöki kar elnöke, a herceg250

prímás hozott rendeleteket a katolikus tanügy különféle területeire vonatkozólag.
Lényegében így maradt a hazai legfelsőbb szintű tanügyigazgatás szervezete
egészen 1948-ig, az államosításig: a püspöki kar irányította a katolikus
népoktatásügyet a megyéspüspökökön, illetőleg az egyházmegyei népiskolai tanügyigazgatási szervezeten keresztül; s ugyancsak a püspöki kar volt a katolikus közép- és középfokü iskolák legfőbb irányítója az országos középiskolai tanügyigazgatási szerveken keresztül. Felügyeleti jogot gyakorolt a püspöki kar a hatáskörébe tartozó felsőoktatási intézmények felett (például egri érseki jogakadémia).
Az egyházmegyei hittudományi főiskolák tekintetében természetesen a megyéspüspök gyakorolta a joghatóságot (a püspöki kar itt is összehangoló szerepet
játszott); az egyes szerzetesrendekben működő hittudományi főiskolák, valamint
a rendi középiskolai tanárképző intézetek a rendi tartományfőnökök irányítása
alatt álltak.
*

*

*

Nem volt ugyan tanügyigazgatási szerv, de fontos szerepet játszott a püspöki
kar tanügyi döntéseiben a Katolikus Tanügyi Tanács (a század első évtizedeiben
így is nevezték: Országos Katolikus Tanügyi Tanács), a püspöki kar tanügyi
tanácsadó szerve. Megalakulásának éve egyelőre kideríthetetlen.37
Az egyházmegyei tanfelügyelői hivatal szervezetéről kiadott 1877-i püspökkari
rendelkezés 9. §-ában olvasható, hogy az egyházmegyei tanfelügyelő tagja „a
kath. népiskolai tankönyvek kiadását előkészítő és ellenőrző tanügyi bizottságnak”.
A nyomtatásban kiadott katolikus népiskolai tantervek címlapján 1903-ban tűnik fel először a Katholikus Tanügyi Tanács neve, s ettől kezdve rendszeresen
szerepel mint e dokumentumok készítője, kidolgozója, néha kiadója.
Első szabályzatát 1921-ből ismerjük, ez nyomtatásban „A Katholikus Tanügyi
Tanács szabályzata” címmel jelent meg, s a püspöki kar 1921. november 17-én
tartott ülésén fogadta el.
A Katholikus Tanügyi Tanács — az 1. § szerint — a püspöki kar „véleményadó szerve a nevelés- és oktatásügyi kérdésekben”.
Ügykörébe tartoznak „mindama kérdések, amelyek a kath. iskolákra vonatkoznak. Figyelemmel kíséri azonban az általános pedagógiai mozgalmakat, didaktikai kérdéseket, tankönyvirodalmat, tanterveket és utasításokat, rendtartásokat, rendeleteket és törvényjavaslatokat is; akár a püspöki kar felhívására, akár a
maga kezdeményezésére véleményt mond róluk, javaslatokat tesz, s gondoskodik
(napilapok, folyóiratok, előadások, gyűlések űtján) arról, hogy mindeme kérdések a kath. egyház elvei szempontjából megvitatva és megvilágítva kerüljenek a
kath. köztudatba.” (2. §).
A Katolikus Tanügyi Tanács a püspöki kar felügyelete alatt áll, felterjesztéseit,
javaslatait — a hercegprímás útján — ehhez intézi. Más hatóságokkal nem tart
kapcsolatot (3. §).
Elnöke a püspöki kar által megbízott egyik megyéspüspök vagy rendfőnök.
Tagjai: a másodelnök,, az ügyvezető alelnök, a titkár, valamint 12 előadó-tanácsos, és maximum 40 tanácstag (4. §).
A tanácstagokat elősorban a katolikus iskolák oktatószemélyzetéből, továbbá a
tudományok katolikus művelői közül, valamint „a társadalomnak a kath. iskola251

ügyek iránt érdeklődő köreiből” kell választani, „az ország különböző vidékeinek
és a különböző iskolafajoknak lehető tekintetbevételével” (5. §).
Egy-egy előadó-tanácsos a felelőse egy-egy témakörnek (óvoda, népiskola,
polgári iskola, középiskola, tanító- és tanítónőképző, internátus, közgazdaságiipari-kereskedelmi szakiskolák, hitoktatás, főiskolák, tankönyvek), őket a Tanács
tagjaiból alkotott szakbizottság segíti munkájukban (7. §).
A szakszerű elbírálást kívánó minden ügy először az illetékes előadó-tanácsos
elnöklete alatt álló szakbizottság elé kerül: ennek véleményével megy az állandó
bizottság elé (11. §). A Tanács mindegyik tagának joga van ahhoz, hogy a közgyűlésen indítványt tegyen, s azt megindokolja (17. §).
A Tanács tagjait a hercegprímás nevezi ki öt évre (4. §).
Különösen sok teendő hárult a Katolikus Tanügyi Tanács tagjaira 1934 után,
amikor az új katolikus iskolai dokumentumok elkészítésének szükségessége felmerült. A Katolikus Iskolai Főhatóság 1940-es szabályzat szerint „a Katolikus Iskolai Főhatóság nevelési és tanulmányi ügyekben véleményező szerve a Katolikus
Tanügyi Tanács, amelynek hivatalból tagjai a tankerületi főigazgatók.”
A Katolikus Tanügyi Tanács még a felszabadulás után is fontos feladatokat látott el, majd az 1948-i államosítással elvesztette létjogosultságát és megszűnt.
5. A Z 1948 U TÁ N I H E L Y Z E T

1948. június 16-án hirdették ki az 1948. évi 33. törvényt „a nem állami iskolák
fenntartásának az állam által való átvétele, az azokkal összefüggő vagyontárgyak
állami tulaj donbavétele és személyzetének állami szolgálatba való átvétele tárgyában.” Ennek következtében természetszerűleg megszűnt a teljes katolikus tanügyigazgatási szervezet: mind a központi-országos közép- és középfokú iskolaügyeket intéző Katolikus Iskolai Főhatóság, valamint a Katolikus Középiskolai
Főigazgatóság: mind az egyes egyházmegyék katolikus népoktatásának irányító
szervezete, mind pedig a szerzetesrendek tanügyi hivatalai.
Az állami hatóságok és a püspöki kar között 1950-ben létrejött megegyezés
alapján hat fiúgimnázium és két leánygimnázium újra katolikus egyházi vezetés
alá került. Ügyeik központi intézésére létrejött a Katolikus Középiskolai Főhatóság, Budapest székhellyel. Vezetője a katolikus középiskolai főigazgató.38
Az ország négy hittudományi főiskolájának felügyelője az illetékes megyéspüspök. A budapesti egyetem szervezetéből 1950-ben kivált teológiai karból létesült
az egyetemi fakultásrangú Római Katolikus Hittudományi Akadémia, amelynek
„nagykancelláija” a mindenkori esztergomi érsek.39
Mindezek az intézmények a püspöki kar felügyelete és legfőbb joghatósága
alatt működnek. Ügyeiket e testületen belül „A katolikus gimnáziumok és kollégiumok püspökkari bizottsága”, a „Hittudományi Akadémiai Bizottság”, valamint a „Szemináriumi Bizottság” tárgyalja.40
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ISTVÁN MÉSZÁROS

HISTORICAL SURVEY OF THE ROMAN CATHOLIC EDUCATIONAL
ADMINISTRATION IN HUNGARY
Catholic schools have existed in Hungary since the foundation of the state i.e. since the turn of
the millennium. In the Middle Ages, up till the 1560-ies these schools did not require any separate
educational administration. The bishops had the right of supervision over all prebendal schools in
their diocese resp. over all parisch schools in the villages; they enforced this right through the lectorprebends. The higher authority of the monastic schools was invested in the prefects of the holy
order. The financial matters of the prebendal schools in royal towns were managed and supervised
by the municipal magistrates, however, the pedagogic guidance was the task of the local parson who
was responsible to his bishop in this respect too.
Educational administration o f elementary schools between 1560 and 1868. The ecumenical council
of Nagyszombat chaired by Miklós Oláh, Bishop of Esztergom, was in session in 1560. The first
provisions with respect to elementary schools in Hungary were made on this occasion. The council’s
resolution regarding this new type of school essentially codified the traditional situation: the local
parson is the superior of the teacher; the parson is responsible to the bishop with regard to the matters of the elementary school as well. The bishop enforces his right of supervision over the elementary schools through the geographically competent archdeacon. A specific form of the educational
administration and supervision between 1560 and 1866 was represented by the canonica visitation
which was a customary practice already in the Middle Ages and which was made obligatory by the
Tridentine Council in every diocese. Our archives have preserved a multitude of minutes of the
prebendal supervisory visits in these centuries. These minutes are inexhaustible sources of the history of Hungarian public education in one of its significant epochs.
The Royal Educational Decree issued in 1777, the Ratio Educationis, brought no change in the
ecclestical educational administration of the elementary schools although it created a new situation,
viz. it established in the national school districts organized in 1776 the office of the elementary
school supervisor o f the school district. The office-bearer constitutes an organ o f the state and has the
right to dispose over, instruct and supervise all elementary schools — of whichever confession — in
the school district.
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From this time on the Catholic elementary schools were under d o u b le — ecclesiastic a n d state —
supervision. This practice was carried forward by the Ratio Educationis of 1806 too. According to
this decree, the headmaster of the elementary school is the parson. The royal decree of 1845 —
“T he reg u la tio n s o f th e e le m e n ta ry sch o o ls in H u n g a r y " — amalgamated the state and ecclesiastic
line of supervision in a specific way: since the network of rural deans within the archdiocese had
been established by then, the c o m p ete n t dean b e ca m e th e su p e rv iso r o f th e C ath o lic ele m e n ta ry
sch o o ls in every diocese; he was responsible to both the supreme state and ecclesiastic school authority. From this time on and up till 1948 in Catholic educational adninistration the “d istrict su p e rv is o r ” meant the dean of a decanal district as the supervisor of the Catholic elementary schools of that
decanal district.
E d u ca tio n a l a d m in istra tio n o f ele m e n ta ry sch o o ls b etw een 1 8 6 8 a n d 1948. In the educational administration if Catholic elementary schools the Public Educational Act. No. 38 of 1868 brought no
essential change, since it only codified that the supreme state supervision over denominational public schools — so also over the Catholic public schools — will be exercised by the sc h o o l in sp ector as
an organ of the national public education. Each county constitutes a national public educational
district led by a s c h o o l c o u n c il chaired by the school inspector. Each denomination having a school
or schools in the distric delegated one member in this council.
Act No. 28. of 1876 compelled the maintainers of denominational public schools to establish a
sc h o o l board. Accordingly, the episcopacy ordered the establishment of the school boards of
Catholic public schools in 1877. The direct su p ervisin g a u th o rity of Catholic public schools was the
m a in ta in in g c o n g re g a tio n itself, exercising this right through the s c h o o l board. The members of the
school board were the parson, the teacher(s) and the elected members. The latter were elected from
the members of the congregation by the congregation itself: up till 6000 inhabitants 5—12, till
12 000 inhabitants 13—18, till 28 000 inhabitants 19—30 and beyond that 31—36 members. The
parson was the chairman of the school board, the lay president was elected by the board from
among its own members, same as the notary and the warden.
The congregational educational administration of public schools created in 1877 functioned in its
essentials till early 1944, detailing and describing its work in a number of rules and regulations.
Based on the Act No. 6 of 1935, the episcopacy approved and compelled every congregation to
follow the „Regulations relative to the administration of the Catholic congregations in Hungary” on
its session of October 4, 1938. According to these regulations the local authority of the Catholic
public schools is vested instead of the former school boards in the co n g reg a tio n a l c o u n cil and the
election of teachers and kindergarten teachers as well as the administration of financial matters is
transferred to the sphere of authority of the b o a rd o f rep resen tatives o f th e congregation. The new
public educational status of Catholic schools were published in 1944 under the title ’’Measures for
the Catholic public schools and kindergartens” the rules of which were introduced on the 1st January
of 1944, as ruled by the episcopacy.
This educational administration of Catholic public schools and kindergartens taking effect on T'
January, 1944 ceased to function in June 1948 when the schools were nationalized.
E d u ca tio n a l a d m in istra tio n o f m id d le sch o o ls b etw een 1 6 1 6 a n d 1 8 8 3 . The situation of the earlier
domestic prebendial schools of the Middle Ages changed thoroughly in the early 17th century when
the secondary education continued u n d er the m a n a g e m e n t o f re lig io u s orders. The Jesuit grammarschool was opened in Nagyszombat in 1616 and following this secondary schools were opened one
after the other by the Jesuits, the Piarists and the other religious orders.
The appearance of the new secondary schools of the religious orders created a peculiar situation
in the system of the Catholic educational administration. The establishment of every school of any
religious order required, of course, the approval of the bishop of the diocese who, however, had beyond this no legal authority whatsoever over the religious secondary schools in his diocese. The
grammar school of the religious orders b eca m e a p a rt o f th e e d u c a tio n a l s y ste m o f the relig io us order,
the right of disposal over the school and of the management of its matters as well as the supervision
of its teachers and intern life was due to the body of magistrates resp. the central management of the
order.
The Ratio Educationis of 1777 ruled a su p ervisio n b y th e sta te in case of the secondary schools as
well: this supervision was exercised by the royal director-general of the school district. This royal
document completely impropriated the Catholic secondary schools for the benefit of the state: the
royal director-general of the school district selected the principal of the grammar-school of the religious order from among three recommended persons but he also had the right to nominate a layman
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as headmaster of the religious school. It was also the royal director-general who affirmed the employment
of the monastic teachers whom the magistrate of the religious order could not transfer afterwards. In
Catholic grammarschools the curriculum prescribed by the national educational authorities had to be
taught and no deviations were permitted.
From 1777 the educational administration of Catholic secondary schools was, in essence, identical
with that of the national educational system, a separate Catholic educational administrative system was
not established.
The educational administration of secondary schools between 1883 and 1934. The first Act relative to
secondary schools was sanctioned by the national assembly and the king in 1883. With respect to Catholic
secondary schools this Act conserved the earlier state of matters: it declared that the right of state supervision over the secondary schools of religious orders is exercised by the Minister of Religious Matters and
Public Education who enforces this right through the royal directors-general. Accordingly, the county —
and municipal grammar-schools and the „ C atholic p o n tific a l se c o n d a ry sc h o o ls as w ell as th o se o f th e re ligious o rd ers"a re ,,c o n tr o lle d ”b y the said minister (Meantime some episcopal, archdecanal grammar—
schools were established). The secondary schools of religious orders have to follow the national curriculum and educational statutes, the determination of the language of teaching requires the approval of the
minister. These schools may only use text-books approved by the state and the permit of the minister is
required for the construction and development of schools too. The nomination of teachers in secondary
schools maintained by the prelates and religious orders has to be approved by the minister only after the
event; in disciplinary matters relative to the teachers of both types of schools the jurisdiction comes within
the authority of the maintaining prelates resp. superiors.
Thus the Catholic secondary school system had no independent educational administration even after
1883, in fact, the lay authorities increasingly attempted to strengthen their administrative and supervisory activites with these newer legal formulations, regarding in essence these secondary schools of the religious orders as state secondary schools.
The leaders of Catholic education endeavoured to secure an ed u ca tio n a l a u to n o m y for the Catholic
schools — similar to or identical with that of the Protestant schools — from the 60-ies of the 19th century.
However, their attemps were not crowned by success for a while.
The peace-dictate of Trianon dealt a powerful blow on the Hungarian Catholic school system. Many
schools landed beyond the borders, among them a number of highly significant educational institutions.
T h e e d u ca tio n a l a d m in istra tio n o f seco n d a ry sch o o ls b e tw e e n 1 9 3 4 a n d 1948. The Act. No. 11 of 1934
and No. 6 of 1935 were important turning-points for the Hungarian Catholic educational administration.
In accordance with these acts th e a u to n o m y o f th e C a th o lic e d u c a tio n — under the supreme supervision of
the state — was established. Within the framework set by these two acts the competent authorities of the
church were able to organize their own rules quite independently; they took their own measures and
made their own rules quite independently; they took their own measures and made their own decisions in
all their personal, financial, educational and disciplinary matters.
Accordingly, in 1934 the episcopy established the H ig h e s t C a th o lic A u th o r ity o f S e co n d a ry S c h o o ls
and devided the Catholic secondary schools into three school districts managed by the Catholic directorsgeneral of the district in 1938. The Highest Authority of Catholic Secondary Schools — with its site in Budapest — was organized to manage these districts. In 1940 the mentioned institutions were reorganized,
the name of the highest authority was changed into H ig h e s t C a th o lic S c h o o l A u th o r ity the executive
organ of which was named H ig h e s t C ath o lic E d u c a tio n a l A u th o r ity .
These educational administrative organs of the Catholic secondary schools continued to perform their
duties after the war, however, their reason for existance was stopped by the nationalization in 1948.
Based on an agreement concluded between the state authorities and the episcopacy in 1950 six secondary schools for boys and two secondary schools for girls were returned to the administration of the
church. For the central management of their daily business the H ig h e st A u th o r ity o f C a th o lic S e co n d a ry
S ch o o ls was established. The managing director of this authority is the director-general of Catholic secondary schools.
Based on an agreement concluded between the state authorities and the episcopacy in 1950 six secondary schools for boys and two secondary schools for girls were returned to the administration of the
church. For the central management of their daily business the H ig h e s t A u th o r ity o f C a th o lic S e co n d a ry
S ch o o ls was established. The managing director of this authority is the director-general of Catholic secondary schools.
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