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GYURCSÓ JÚLIA 

Egyházi oktatás Magyarországon 

A magyarországi egyházi oktatás történetének – felekezeti és állami levéltári forrásokra, 

irattári dokumentumokra, iskolai évkönyvekre és statisztikai adatokra épülő – könyvtárnyi 

irodalma van. Jelen dolgozat elsődleges célja a mindenkori Magyarország területén folyó 

egyházi oktatás (különös tekintettel a katolikus és a protestáns középiskolai oktatásra) tér-

beni megoszlásának (az állami iskolákhoz viszonyított arányának és pozíciójának) krono-

lógiai áttekintése, a kezdetektől napjainkig. Célja továbbá az egyházi oktatásra (is) vonat-

kozó – nyomtatott és elektronikus – statisztikai adattárak, adatbázisok feltérképezése. 

A felekezeti iskolák elöljáróikon keresztül (az illetékes felekezeti főhatóság útján) szol-

gáltatták be statisztikai adataikat az államnak; a katolikus középiskolák igazgatói a szerze-

tesrendi vezetők, a népiskolák pedig a püspökök alá tartoztak; a protestáns középiskolák 

fenntartói többnyire az egyházkerületek, a népiskoláké pedig az egyházközségek voltak.  

A vonatkozó szakirodalomból kiemelkedik Mészáros István Középszintű iskoláink kro-

nológiája és topográfiája : 996-1948 című könyve, Karády Viktor Iskolarendszer és fele-

kezeti egyenlőtlenségek Magyarországon : 1867-1945 : történeti-szociológiai tanulmányok 

című kötete, Nagy Péter Tibor Járszalag és aréna : egyház és állam az oktatáspolitika erőte-

rében a 19. és 20. századi Magyarországon című, valamint A növekvő állam árnyékában : 

oktatás, politika : 1867-1945 című munkái, Rébay Magdolna Református közoktatás a fővá-

rosban a kezdetektől 1952-ig című könyve és M. Császár Zsuzsa A magyarországi református 

közoktatásnak és társadalmi környezetének területi szempontú vizsgálata című dolgozata. 

A kezdetekről dióhéjban 

A magyarországi intézményes nevelés és egyben az egyházi oktatás kezdete a 10 -11. szá-

zad fordulójára tehető. Ekkor – Géza fejedelem hívására, az európai kultúrába való beil-

leszkedés elősegítése érdekében – hittérítő Benedek-rendi szerzetesek érkeztek az or-

szágba. Szent István kolostorokat alapított számukra – többek között – Pécsváradon, Zala-

váriban, Bakonybélen és a mai Pannonhalma területén (Szent Márton hegyén) is, ahol 996 

körül létesült az első magyarországi (kolostori) iskola. Itt a bencés szerzetesek „tervsze-

rűen oktatták, nevelték a szerzetesi életet választó magyar fiatalokat .” (Pukánszky és Né-

meth, 1996. 107.) A kereszténység felvétele és a keresztény egyház szervezeti struktúrájá-

nak kiépítése érdekében, István két érsekséget (Esztergom, Kalocsa) és nyolc püspökséget 

(Pécs, Győr, Veszprém, Vác, Csanád, Eger, Nagyvárad, Gyulafehérvár) alapított, ahol szé-

kesegyházi (káptalani) iskolák (a szegény családok fiai számára társadalmi felemelkedést 

biztosító, lelkészképző papneveldék) működtek. Ezekből az iskolákból fejlődtek ki a kö-

zépkori egyetemek (1367-ben Pécsett, majd 1395-ben Óbudán). A 14. századtól a nagyobb 

városok plébániai iskoláiban is folyt a (klerikus műveltség átadására irányuló) tanítás.  A 

15-16. század fordulóján kibontakozó „emberközpontú, e világra orientált humanista peda-

gógia” (Mészáros, 1984) Magyarországon Mátyás király udvarából terjedt át az iskolákba. 

Hazánkban ekkor épült ki a protestáns felekezeti iskolák, humanista szellemű gimnáziumok 

hálózata, melyhez a 16. század második felében csatlakoztak a (gyakran korábbi katolikus kö-

zépkori iskolából létrehozott, vagy új alapítású) protestáns kollégiumok, az ellenreformáció 

eredményeként pedig a piarista és jezsuita szerzetesrendi kollégiumok. (Lásd még: Mészáros 

István: A humanizmus és a reformáció-ellenreformáció nevelésügye a 15-16. században és uő.: 

XVI. századi városi iskoláink és a „Studia Humanitis” című munkáit.) 
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1777-1848 

1777-től 1848-ig középiskolai közoktatásügyünket a két Ratio Educationis (Mária Terézia 

1777-ben kiadott királyi tanügyi rendelete, a Ratio Educationis és I. Ferenc király 1806ban 

kiadott rendelete, a II. Ratio Educationis) szabályozta. 1848 előtt az oktatási intézmények 

túlnyomó többsége az egyházak kezében volt. (A két Ratio Educationis ugyan – a protes-

tánsok kivételével – állami (helytartótanácsi) felügyelet alá helyezte az ország összes is-

koláját, de felekezetiek maradtak.) A katolikus egyház iskolái egyben az állami iskolarend-

szer tanintézményei is voltak. A protestáns (evangélikus, református) egyházak saját 

anyagi forrásaikból fenntartott, autonóm iskolarendszert működtettek, mert az 1790/1791. 

évi országgyűlésen megszavazott XXVI. törvény értelmében autonómia-jogot nyertek, ami 

széles körű szabadságot biztosított számukra iskoláik helyi tanterveinek kidolgozásában és 

alkalmazásában. (Mészáros, 1981b, 1991) 

Az 1840-es években 52 protestáns nagygimnázium és 6 protestáns kisgimnázium műkö-

dött a történelmi Magyarország területén. Előbbiek: Sopronban, Pápán, Gyönkön, Csurgón; 

Pesten, Nagykőrösön, Kecskeméten, Kiskunhalason; Pozsonyban, Modoron, Selmecbá-

nyán, Besztercebányán, Késmárkon, Lőcsén, Iglón, Eperjesen, Rozsnyón, Osgyánban, Ri-

maszombatban, Losoncon, Szikszón, Sárospatakon és Miskolcon (itt kettő); Hajdúnáná-

son, Hajdúböszörményben, Debrecenben, Hajdúszoboszlón, Karcagon, Kisújszálláson, 

Mezőtúron, Szarvason, Békésen, Szentesen, Hódmezővásárhelyen; Máramarosszigeten, 

Zilahon, Besztercén, Nagyszalontán, Kolozsváron (itt kettő), Tordán, Marosvásárhelyen, 

Székelykeresztúron, Székelyudvarhelyen, Segesváron, Medgyesen, Szászsebesen, Nagy-

enyeden, Nagyszebenben, Szászvárosban és Brassóban. Utóbbiak:  Sárszentlőrincen, Bárt-

fán, Aszódon, Nyíregyházán, Szatmárnémetiben és Makón. 

Ugyanekkor a katolikus nagygimnáziumok száma 73, a katolikus kisgimnáziumoké pedig 

8 volt. Előbbiek: Magyaróváron, Sopronban, Győrben, Esztergomban, Tatán, Budán, Szé-

kesfehérváron, Kőszegen, Pápán, Veszprémben, Szombathelyen, Keszthelyen, Nagykani-

zsán, Kaposváron, Pécsen, Varasdon, Zágrábban, Eszéken, Pozsegán, Péterváradon; Sza-

badkán, Baján, Kalocsán, Kecskeméten, Szolnokon, Pesten, Jászberényben, Gyöngyösön, 

Vácon, Egerben; Pozsonyban, Nyitrán, Nagyszombatban, Szakolcán, Trencsénben, Zsol-

nán, Privigyén, Körmöcbányán, Besztercebányán, Léván, Komáromban, Miskolcon, Sátor-

aljaújhelyen, Ungváron, Kassán, Eperjesen, Rozsnyón, Lőcsén, Kisszebenben, Podolinban, 

Bártfán; Máramarosszigeten, Szatmárnémetiben, Nagybányán, Nagykárolyban, Debrecen-

ben, Nagyváradon, Kolozsvárott, Marosvásárhelyen, Csíksomlyón, Székelyudvarhelyen, 

Kézdivásárhelyen, Balázsfalván, Belényesen, Szegeden, Aradon, Gyulafehérváron, Erzsé-

betvárosban, Nagyszebenben, Brassóban, Temesváron, Lugoson, Nagybecskereken. Utób-

biak: Mohácson, Kiskunfélegyházán, Érsekújváron, Szentgyörgyön, Rózsahegyen, 

Breznóbányán, Szilágysomlyón és Besztercén. A fentieken túl, Újvidéken egy ortodox is-

kolát is jelöl a térkép. (Forrás: Mészáros, 1988. 292.) 

A megszüntetett katolikus nagygimnáziumok, kisgimnáziumok, továbbá a protestáns 

nagygimnázium székhelyének nevét a fenti felsorolásban áthúztam, a 6 protestáns és 31 

katolikus „leminősítettet” gimnáziumot pedig dőlt betűvel jelöltem. 

1850-1860 

Az 1848/1849. évi forradalom és szabadságharc bukása után (1850-től kezdődően) Ma-

gyarországra is kiterjesztették az 1849-ben, Bécsben kiadott Entwurf der Organisation der 

Gymnasien und Realschulen in Oesterreich. Vom Ministerium des Cultus und Unterrichts 

című – a középiskolák reformjáról szóló – tanügyi rendeletet, ami alapján nálunk is beve-

zették (a 1018 éves fiúk számára) az érettségivel záruló 8 osztályos gimnáziumot és a re-

áliskolákat. 
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Az Entwurf értelmében csak nyilvános gimnázium állíthatott ki érvényes év végi és érett-

ségi bizonyítványt. „Nyilvános gimnázium az, amely minden tekintetben megfelel az 

Entwurf alapelveinek (többek között az oktatott tananyagot, az osztályelrendezést, a taná-

rok számát, azok fizetését stb. illetően), s ha azt az állami tanügyi hatóság nyilvánosnak 

ismerte el.” (Mészáros, 1991. 7.) Így a – korábban privilégiumot élvező – protestáns egy-

házi gimnáziumok fenntartói is kénytelenek voltak – az Entwurf tanterve és heti óraterve 

nyomán – átdolgozni saját helyi tanterveiket, majd jóváhagyatni azokat az illetékes tanügyi 

hatósággal. „Az Entwurf irányelveit követő helyi iskolai tantervek általában mind megkap-

ták a jóváhagyást, s ezzel az iskola nyilvánossá nyilvánítását, akár katolikusok, akár pro-

testánsok voltak az iskolafenntartók.” (Mészáros, 1991. 7.) 

Az 1850-ben megszűnt középszintű iskolák, valamint az 1850-1853 között algimnázi-

ummá vált nagygimnáziumok térképe (Forrás: Mészáros, 1988. 293.) szerint a bezárás 11 

katolikus nagygimnáziumot, 6 kisgimnáziumot, továbbá 1 protestáns nagygimnáziumot 

érintett. 

1861-1867 

A politikai változások hatására 1861-től ideiglenes gimnáziumi tanterv lépett érvénybe és 

újra nemzeti szelleművé váltak középiskoláink. 

Az újjászervezett magyar állami tanügyigazgatás 1861-től ismét figyelembe vette a pro-

testáns felekezeti iskolák önállóságát, így több intézményben visszatértek az 1850 -1860 

előtti idők „kollégiumi” szervezeti formájához és visszaállították  a 6 osztályos gimnáziu-

mot, a 3 évfolyamos bölcselet-tagozatot és az erre épülő teológiát. Visszaállították a ko-

rábbi helyi tanterveket és a tanárokat helyettesítő nagydiák-preceptorokat is több helyen 

újra foglalkoztatták. (Mészáros, 1991. 13.) 

Az 1860-as évek protestáns gimnáziumait ábrázoló térkép (Forrás: Mészáros, 1988. 

295.) szerint, ekkor 29 protestáns főgimnázium 21 algimnázium, 7 hatosztályos gimnázium 

és egy főreáliskola működött a történelmi Magyarország területén. Főgimnázium volt Po-

zsonyban, Selmecbányán, Késmárkon, Iglón, Eperjesen, Rozsnyón, Sárospatakon, Miskol-

con; Sopronban, Pápán, Pesten, Nagykőrösön, Kecskeméten, Kiskunhalason; Máramaros-

szigeten, Debrecenben, Szarvason, Hódmezővásárhelyen; Zilahon, Besztercén, Kolozsvá-

rott, Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen, Nagyenyeden, Segesváron, Medgyesen, 

Nagyszebenben, Szászvárosban és Brassóban. Algimnázium volt Besztercebányán, Loson-

con, Modoron, Felsőlövőn, Sárszentlőrincen, Gyönkön, Kunszentmiklóson, Nyíregyházán, 

Hajdúnánáson, Hajdúböszörményben, Hajdúszoboszlón, Karcagon, Kisújszálláson, Nagy-

szalontán, Békésen, Békéscsabán, Makón, Szászrégen, Székelykeresztúron, Sepsiszent-

györgyön és Szászsebesen. Hatosztályos gimnázium működött Csurgón, Pesten, Rima-

szombatban, Szatmárnémetiben, Mezőtúron, Szentesen és Tordán. Protestáns főreáliskola 

Nagyszebenben nyílt. 

Az 1860-as évek katolikus gimnáziumait ábrázoló térkép (Forrás: Mészáros, 1988. 294.) 

szerint, 37 katolikus főgimnázium 32 algimnázium, 4 hatosztályos gimnázium volt a törté-

nelmi Magyarország területén. Főgimnázium Pozsonyban, Nyitrán, Nagyszombatban, Sel-

mecbányán, Besztercebányán, Lőcsén, Kisszebenben, Eperjesen, Kassán, Ungváron, Rozs-

nyón, Miskolcon, Egerben; Sopronban, Győrött, Esztergomban, Budán (három is), Székes-

fehérváron, Szombathelyen, Pécsett; Jászberényben, Kecskeméten, Kalocsán, Szegeden, Ba-

ján, Szabadkán; Szatmárnémetiben, Naszódon, Nagyváradon, Belényesen, Kolozsvárott, 

Balázsfalván, Nagyszebenben, Aradon és Temesváron. Algimnázium működött Kaposváron, 

Nagykanizsán, Keszthelyen, Veszprémben, Pápán, Kőszegen, Tatán; Szolnokon; Nagybecs-

kereken, Lugoson, Erzsébetvárosban, Gyulafehérváron, Brassóban, Kézdivásárhelyen, Szé-
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kelyudvarhelyen, Szilágysomlyón, Debrecenben, Nagykárolyban, Szamosújváron, Márama-

rosszigeten; Magyaróváron, Komáromban, Érsekújváron, Vácott, Léván, Szentgyörgyön, 

Szakolcán, Privigyén, Trencsén, Zsolnán, Rózsahegyen és Padolinban. Hatosztályos gimná-

zium volt Gyöngyösön, Sátoraljaújhelyen, Marosvásárhelyen és Csíksomlyón. 

Az 1860-as évek további felekezeti középiskoláit, valamint állami (vagy felekezeti jelleg 

nélküli városi) gimnáziumait ábrázoló térkép (Mészáros, 1988. 296.) szerint a katolikus és 

protestáns középiskolákon kívül egy ortodox (Újvidéken) és egy izraelita (Vágúlyhelyen) 

iskola, két állami (városi) főgimnázium (Brassóban és Fiumeben) és három állami (városi) 

algimnázium (Lőcsén, Munkácson és Újverbászon) működött. 

Az 1860-as évek reáliskoláit ábrázoló térkép (Mészáros, 1988. 297.) szerint a felekezeti 

és állami középiskolákon kívül 1 protestáns főreáliskola (Nagyszebenben), 5 állami főre-

áliskola (Pesten, Budán, Sopronban, Pozsonyban, Körmöcbányán, Kassán) és 9 állami 

alreáliskola (Győrött, Esztergomban, Székesfehérváron, Sümegen, Pécsett, Szegeden, 

Nagykikindán, Versecen, Pancsován) is volt a történelmi Magyarország területén. 

1867-1918 

1867-ben létrejött a Vallás és Közoktatási Minisztérium (VKM). Schvarcz Gyula „A köz-

oktatásügyi reform, mint politikai szükséglet Magyarországon” című, 534 oldal terjedelmű 

– országos felmérés statisztikai adataira és külföldi tanulmányutak tapasztalataira épülő, 

nagyszabású kultúrpolitikai elveit és közoktatási reformterveit tartalmazó  munkája nyo-

mán, melyet a „legnagyobb, legtartalmasabb s legbecsesebb kultúrpolitikai mű irodal-

munkban” (Nagy, 1902) jelzőkkel emlegettek – Eötvös József minisztersége idején meg-

született hazánk első népiskolai törvénye (1868. évi XXXVIII. törvénycikk). Eötvös József 

középiskolai törvényjavaslata 1869-ben került a Parlament elé, de elfogadtatni már nem 

tudta, 1871-ben meghalt. Utódja, Pauler Tivadar által kiadott tanterv 1871-ben, az új reál-

iskolai tanterv 1875-ben, Trefort Ágoston gimnáziumi tanterve pedig 1879-ben lépett életbe. 

(A dualizmus oktatáspolitikáját formáló vallás- és közoktatásügyi miniszterek tevékenysé-

géről lásd: Mann Miklós „Kultúrpolitikusok a dualizmus korában” című könyvét.) 

1867-től országos és fővárosi statisztikai adatokból is téjékozódhatunk a magyarországi 

egyházi oktatás területi sajátosságairól. A Magyar Statisztikai Évkönyv(ek)ben és a Magyar 

Statisztikai Közleményekben, vagy a Budapest székes főváros statisztikai és közigazgatási 

évkönyveiben, továbbá a szakfolyóiratokban (pl.: a Néptanítók Lapjában) publikált statisz-

tikai adatok igazolják, hogy „A Monarchiában kialakult iskolastatisztika adattömege Eu-

rópában egyedülálló módon képes tükrözni az egyes iskolákba ill. iskolatípusokba járók és 

szüleik felekezeti, nemzetiségi és térszerkezeti foglalkozási megoszlását.” (Nagy, 2000. 

11.) Az 1950 utáni időkről a KSH: Oktatás, művelődés, 1951-1980 című, 1982-ben megje-

lent kötet informál. Mindemellett az MNL Országos Levéltárban található Tanulmányi 

Alap éves jelentései (OL K 757. 3. cs.), valamint 1869-től kezdődően, de 1880 óta különö-

sen, a magyar népszámlálások adatfelvételei is jól használhatók. Az egyházi oktatásra vo-

natkozó korábbi adatok akár össze is vethetők a legfrissebbekkel, melyek a KSH honlapján 

Oktatási intézmények főbb adatai fenntartók szerint / Táblázatok-ra kattintva érhetők el. 

Az 1890-es évek állami (vagy városi) gimnáziumait ábrázoló térkép (Forrás: Mészáros, 

1988. 299.) 28 állami (vagy városi) főgimnáziumról és 5 algimnáziumról informál. Ugyan-

ezen időszakban 39 protestáns főgimnázium 10 protestáns algimnázium, 4 protestáns hat-

osztályos gimnázium, 1 protestáns főreáliskola és 1 protestáns alreáliskola működött a tör-

ténelmi Magyarország területén. (Forrás: Mészáros, 1988. 301., 303.) Az 1890-es évek ka-

tolikus gimnáziumait ábrázoló térképen (Forrás: Mészáros, 1988. 300.) 55 főgimnázium és 

15 algimnázium található. Ebből 16 úgynevezett királyi katolikus iskola (gimnázium) volt, 
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melyeket a – Mária Terézia által még a 18. században, a jezsuita rend feloszlatásakor, an-

nak vagyonából létrehozott – Magyar Tanulmányi Alapból tartottak fenn, így az államnak 

rendelkezési joga volt felettük. („… a huszadik századra a „királyi katolikus” iskolák ka-

tolikus szellemű iskolák lettek, sőt a Magyar Tanulmányi Alapot minden parlamenti felha-

talmazás nélkül 1923-tól Katolikus Tanulmányi Alapként kezdik emlegetni, de az iskolák 

sosem váltak felekezeti tulajdonban lévő iskolákká.” (Nagy, 2000. 80.)) 

1860-1918 között államivá vált 2 korábbi hatosztályos protestáns gimnázium (a szentesi 

és a gyöngyösi), 3 korábbi protestáns algimnázium (a lőcsei, a losonci és a nagyszalontai), 

6 korábbi katolikus főgimnázium (két budapesti, a jászberényi, a szolnoki, a lugosi és a 

nagyszebeni), valamint 5 korábbi katolikus algimnázium (a zsolnai, a bártfai, a szamosúj-

vári, a kaposvári és az erzsébetvárosi). (Mészáros, 1988. 310.) 

1910-ben 7 nem magyar tannyelvű protestáns főgimnázium (Besztercén, Szászsebesen, 

Nagyszebenben, Brassóban, Medgyesen, Segesváron és Szászvárosban német nyelvű), 1 

nem magyar tannyelvű hatosztályos protestáns gimnázium (Felsőlövőn német nyelvű), 4 

nem magyar tannyelvű protestáns algimnázium (Turócszentmártonban és Nagyrőcén szlo-

vák nyelvű, Felsőlövőn és Szászrégenben német nyelvű), 3 nem magyar nyelvű katolikus 

főgimnázium (Naszódon, Belényesen és Balázsfalván román nyelvű) és egy nem magyar 

nyelvű katolikus algimnázium (Znióváralján szlovák nyelvű) volt a történelmi Magyaror-

szág területén. (Mészáros, 1988. 311.) 

1917/1918-ban – a budapesti iskolákon kívül – az állami (vagy városi) fiúközépiskolák 

megoszlása a következőképpen alakult: 36 főgimnázium, 4 algimnázium, 22 főreáliskola 

(Mészáros, 1988. 312.). Ugyanekkor a katolikus fiúközépiskolák összetétele: 66 főgimnázium 

és 5 algimnázium (Mészáros, 1988. 313.), a protestáns fiúközépiskoláké: 1 hatosztályos gim-

názium, 48 főgimnázium, 4 algimnázium és egy főreáliskola (Mészáros, 1988. 314.) volt. 

Külön érdemes vizsgálni Budapestet, mint a magyarországi középiskolázás központját. 

Az 1917/1918-as tanévben Budapesten és közvetlen környékén 4 katolikus főgimnázium 

(az I. kerületben kettő, a II., és a IV. kerületben), 2 protestáns főgimnázium (a IV. és a IX. 

kerületben), 1 katolikus leánygimnázium (a VIII. kerületben), 12 állami főgimnázium (az 

I., III., V., VI., VIIben kettő, VIII-ban kettő, IX., X-ben kettő és Újpesten), 5 állami leány-

gimnázium (I., IV-ben kettő, VI. és VIII. kerületben), 5 állami főreáliskola (a II., IV., V., 

VI., VIII. kerületben) (Mészáros, 1988. 321.) tevékenykedett. 

1917/1918-ban 19 állami, 8 katolikus és 4 protestáns leánygimnázium is működött a 

történelmi Magyarország területén. (Mészáros, 1988. 316.) Mészáros István elkészítette 

külön-külön a Dunántúl, a Nyugat-Felvidék, a Kelet-Felvidék, a Duna-Tisza köze, a Ti-

szántúl, Erdély, valamint Budapest és közvetlen környéke középiskoláinak (állami-, kato-

likus-, protestáns algimnáziumok, állami-, katolikus-, protestáns főgimnáziumok, állami-, 

katolikus-, protestáns leánygimnáziumok, állami- és protestáns főreáliskolák, ortodox is-

kola, izraelita iskola) összesített topográfiáját is 1917-18-ra. (Mészáros, 1988. 317-321.) 

1920-1948 

Bár Európában 1919 után egyre több egyházi iskolát zártak be (államosítottak), és az egyre 

erősödő szekularizáció nálunk is éreztette hatását, „Magyarország […] mindenképpen „ke-

resztény oktatáspolitikát” kívánt megvalósítani, pontosabban […] kereszt(y)én(y) oktatás-

politikát, azaz valami olyasmit, aminek segítségével a katolicizmus és a protestantizmus 

valamiféle közös (és nemzeti) alapra hozható. (Mindazonáltal az új országban a katoliciz-

mus dominánssá vált, s a protestáns oktatáspolitikusok, maga Imre Sándor is katolikus ter-

jeszkedéstől tartottak.) A két világháború között a helyzet tehát egészen sajátos az állam 

és az egyházak viszonya szempontjából.” (Nagy, 2000. 115.) „A kereszt(y)én(y) gondolat 
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annak ellenére, hogy a szekularizáció előrehaladt a társadalomban, erősebb let t az iskolá-

ban. Természetes, hogy rendkívüli árat kellett érte fizetnie: olyan szövetséget kellett kötnie 

a nacionalizmussal és az antiliberalizmussal, amely – nemcsak az egyházakon belüli szel-

lemi megújulás előtt emelt akadályokat, hanem végig a húszas-harmincas évek folyamán – 

a hagyományos felekezeti autonómiát is visszaszorította, sőt, a vészkorszak idején a ke-

reszt(y)én(y)ség alapértékeinek vállalását is megnehezítette.” (Nagy, 2000. 125.) 

Klebelsberg expanziós oktatáspolitikája egyrészt kedvezett a történelmi egyházaknak, 

mert az „új, közpénzből épített népiskolák többsége, ellentétben a századforduló iskolaépí-

tési programjával, felekezeti iskola lett. Minden egyházi iskola három fő forrásból élt. Ka-

pott egyfelől támogatást az iskolafenntartótól, másfelől tandíjakat és más hozzájárulásokat 

az iskola-felhasználóktól, harmadrészt államsegélyt, illetve községi segélyt.” (Nagy, 2000. 

127.) Másrészt nagyon megnehezítette a felekezeti iskolafenntartók helyzetét, hiszen bir-

tokaik bevételei és a hívők egyházadója elsősorban a közép- és felsőfokú egyházi oktatás 

költségeire voltak előirányozva, így a népiskolák fenntartói hozzájárulásának jelentős há-

nyadát csak jövedelemtermelő vagyonuk nem iskolai célokat szolgáló forrásainak átcso-

portosításával tudták előteremteni. 

1924-ben Klebelsberg Kuno középiskolai reformja eredményeként új középiskolai tör-

vény (1924. évi XI. törvénycikk) és tanterv lépett életbe, 1926-ban pedig megvalósult a 

leányközépiskolai reform is. Az új törvényben – amellett, hogy előírta az egyházi iskolák 

jelentős részének „görögmentessé” tételét – az egyes iskolatípusokra vonatkozóan az alábbi 

szempontok érvényesültek: 

a) Szükség van humanisztikus gimnáziumra, melynek műveltségi anyagában a görög 

és a latin nyelv és irodalom áll a középpontban. „A görögöt tanítani kell, mert a 

világkultúrának minden szála több, mint kétezer esztendő óta Hellas felé vezet s 

minden modern kultúrnép műveltségének közös ősét a görögökben tiszteli.” 

(Fináczy, 1896. 94.) 

b) Szükség van reálgimnáziumra, amely „nem megy vissza mai műveltségünk eredeti 

forrásáig, a görög kultúráig […] csak a hozzánk közelebb eső latin műveltség gyö-

kereihez nyúl vissza […] a görög helyett egy modern nyelvet és irodalmat” tanít. 

(Fináczy, 1896. 95.) 

c) Szükség van reáliskolára, „amelyben egészen a modern kultúra érvényesül: a mo-

dern nyelvek, a matematika és a természettudományok. […] A reáliskolának kö-

zépiskoláink szervezetébe való beiktatása megcáfolja azt a vádat, hogy minden kö-

zépiskolai tanulóra rákényszerítjük a latint, illetőleg a görögöt s az antik világ túlzó 

előtérbeállításával elzárjuk előlük a modern műveltség kapuit.” (Fináczy, 1896. 96.) 

Klebelsberg eredeti elképzelése szerint a működő 120 középiskolából 14-et megszüntet-

nek, 20 humángimnázium lesz, 71 reálgimnáziummá és 15 reáliskolává alakul . Később ez 

2-26-71-21re módosult. (Nagy, 2000. 135.) 

Az 1924/1925-ös tanévben – a budapesti iskolák nélkül – protestáns középiskolák: 9 

gimnázium, 5 leánygimnázium és 14 reálgimnázium (Mészáros, 1988. 323.), katolikus: 15 

gimnázium, 4 leánygimnázium és 16 reálgimnázium (U.o. 322.). Az állami középiskolákat 

1924/1925-ben ábrázoló térkép szerint (U.o. 322.) 16 reálgimnázium, 7 leánygimnázium 

és 11 újreáliskola működött Magyarországon. 1924/1925-ben Budapesten és közvetlen kör-

nyékén 3 katolikus gimnázium (a IV., VIII., XI. kerületben), 2 protestáns gimnázium (a IV. 

és IX. kerületben), 4 katolikus leánygimnázium (a II., IV., VIII. és a XI. kerületben), 1 

protestáns leánygimnázium (a VII. kerületben), valamint 3 katolikus reálgimnázium (az I., 

II. és a VIII. kerületben) volt. Állami leánygimnázium 6 (az I., IV-ben kettő, VI., VIII. 
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kerületben és Újpesten), állami reáliskola 7 (a II., IV., V., VI., VIIben kettő, VIII. kerület-

ben), állami reálgimnázium 12 (az I., II., III., V., VI., VIII., IX., X-ben kettő, Pesterzsébe-

ten, Kispesten és Újpesten) működött. (U.o. 326.) 

Az 1927/1928-as tanévben 7 protestáns leány-középiskola, 9 katolikus leányközépiskola 

és 14 állami leány-középiskola volt hazánkban. (U.o. 327.) 

Klebelsberg Kunó minisztersége alatt jelentős változások kezdődtek az állam és az egy-

ház dualizmuskori oktatáspolitikájához képest, de az egyházi fenntartású oktatási intézmé-

nyek teljes beolvasztására még nem történt kísérlet. „A miniszter a parlamentben elismerte, 

hogy nyomást gyakorol az egyházakra, hogy a reálgimnáziumi iskolatípust is fogadják el. 

[…] a cisztercitákkal megállapodott, hogy budapesti paralel osztályok közül az egyik osz-

tály reálgimnázium lesz.” (Nagy, 2000. 135.) Eszerint egyes, a statisztikákban humángim-

náziumként szereplő iskolákban reálgimnáziumi tanterv szerint (is) tanítottak.  

1934-ben Hóman Bálint újabb középiskolai reformot hajtott végre Az erre vonatkozó 

információforrások közül kiemelt jelentőségű Antall Józsefnek az Országos Levéltár (azóta 

sajnos megsemmisült) dokumentumai alapján készült szemelvénygyűjteménye, ami „az 

egyetlen megmaradt forrása az 1934-es középiskolai reformnak, hiszen az eredeti irat-

anyaga elpusztult” (Antall, 1986. I.). Az 1934. évi XI. törvénycikk nyomán megjelent az 

erre épülő, új gimnáziumi tanterv és tantervi utasítás is, amit 1938 -ban egységes középis-

kolai tanterv követett. Hóman mindenekelőtt eltávolította a klebelsbergi középiskola szel-

lemi atyját, Kornis Gyulát és megszüntette a reáliskolákat és a humángimnáziumokat. Re-

formpolitikája egyrészt egy – „nevelő”, a személyiség átalakítását, kézben tartását célzó, a 

nemzeti irodalmat és történelmet középpontba állító – egységes középiskola (gimnázium 

néven) megteremtésére, másrészt a gimnáziumi érettségi és az egyetemi felvételi közé egy 

szelekciós szakasz beiktatására irányult. Az egyházak tiltakozása ellenére, az új rendelet – 

az állami felügyelet kiterjesztésével az egyházi iskolákra is – beleszólási jogot biztosított a 

felekezeti iskolák működésébe. 

Az állami középiskolákat 1937/1938-ban – Budapest kivételével – ábrázoló térkép sze-

rint Magyarországon 29 egységes gimnázium és 8 egységes leánygimnázium volt (Mészá-

ros, 1988. 327.), a protestáns középiskolákon belül 23 egységes gimnázium, 1 algimnázium 

és 6 egységes leánygimnázium működött, a katolikus középiskolákon belül pedig 32 fiú-

gimnázium és 8 leánygimnázium volt. (Mészáros, 1988. 328.)  

Az 1937/1938-as tanévben Budapesten és közvetlen környékén 6 katolikus gimnázium 

(az I., II., IV., VIII., XI. kerületben, Budafokon), 2 protestáns gimnázium (a VII., IX. ke-

rületben), 7 katolikus leánygimnázium (a II., IV., VIII., IX., XI., XII., XIV. kerületben), 2 

protestáns leánygimnázium (a II. és a IV. kerületben), 21 állami gimnázium (I., II., III., 

IV., Vben kettő, VI-ban kettő, VII., VIII-ban három, IX., X-ben kettő, XII., XIV. kerület-

ben, Újpesten, Pestszentlőrincen, Pesterzsébeten, Kispesten), 6 állami leánygimnázium (az 

I., IVben kettő, VI., VIII. kerületben és Újpesten) működött. (Mészáros, 1988. 331.) 

A harmincas évek közepétől – az állami szabályozások miatt – az egyházi iskolák egyre 

több államsegélyre szorultak, ami egyúttal autonómiájuk fokozatos elvesztését (az állam 

beleszólási jogának emelkedését) is jelentette. A vonatkozó törvény szerint, 50% felett i 

államsegély igénybe vétele esetén az állami iskolákkal azonos előírások érvényesek a fe-

lekezeti iskolákra is. Egyre több egyházi iskolában vizsgálódtak tanfelügyelők és iskolalá-

togatók, akik minősítették a tanárok munkáját, fegyelmi eljárásokat kezdeményeztek, fi-

gyeltették az igazgató tevékenységét. A nagy nyomás hatására 1937-ben a protestáns isko-

lákban bevezették az állami tantervet. „Az iskolai törvénykezéssel főként pedig a végre-

hajtás során kialakuló jogszokásokkal felekezeti iskoláink észrevétlenül államosíttatnak” 

– idézi Nagy Péter Tibor a Dunamelléki Református Egyházkerület 1938-as Határozatát. 

(Nagy, 2000. 143.) Az 1941. évi törvény jóváhagyási jogkörrel látta el a tanügyigazgatás 
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munkatársait (a tankerületi főigazgatókat) a felekezeti iskolák új alkalmazottainak felvéte-

lekor. „Ezáltal a magyarországi egyházak közigazgatásnak való alávetése megtörtént. Ke-

vés ehhez fogható változást találunk a magyar állam és a történeti egyházak viszonyában.” 

(Nagy, 2000. 143.) Az 1945 és 1948 közötti időszak diszkontinuitása megzavarta a tanügy-

igazgatás végrehajtó apparátusát. Az egyházakkal állandó s immár mindkét oldalon néven 

nevezett konfliktus alakult ki, de a nyílt államosítást, illetve a kötelező hittan eltörlését nem 

vállalták fel. Végül 1948 június elején a magyar országgyűlés törvényt hozott az iskolák ál-

lamosításáról. Az 1948. évi XXXIII. törvény intézkedett „a nem állami iskolák fenntartásá-

nak az állam által való átvételéről, az azokkal összefüggő vagyontárgyak állami tulajdonba 

vételéről és személyzetének állami szolgálatba való átvételéről.” (Mészáros, 1988. 41.) 

Az 1947/1948-as tanévben – a budapesti iskolák nélkül – 6 protestáns leányiskola és 25 

protestáns fiúiskola volt Magyarország területén. Előbbiek: Kőszegen, Kecskeméten, Mis-

kolcon, Nyíregyházán, Debrecenben és Hódmezővásárhelyen, utóbbiak: Sopronban, Pá-

pán, Csurgón, Gyönkön, Bonyhádon, Aszódon, Kunszentmiklóson, Nagykőrösön, Kecske-

méten, Kiskunhalason, Miskolcon, Sárospatakon, Nyíregyházán, Hajdúnánáson, Debre-

cenben, Hajdúböszörményben, Karcagon, Kisújszálláson, Szeghalmon, Mezőtúron, Szar-

vason, Békésen, Békéscsabán, Orosházán és Hódmezővásárhelyen. (Mészáros, 1988. 

333.). Ugyanekkor és szintén a fővárosiak nélkül, 33 katolikus fiúiskola (Magyaróváron, 

Sopronban, Kőszegen, Szombathelyen, Győrben, Pannonhalmán, Pápán, Keszthelyen, 

Nagykanizsán, Tatán, Szentendrén, Esztergomban (itt kettő), Székesfehérváron, Vesz-

prémben, Dombóváron, Pécsen (itt kettő), Vácon, Gödöllőn, Kalocsán, Baján, Sátoraljaúj-

helyen, Miskolcon, Egerben, Mezőkövesden, Jászapátiban, Kecskeméten, Kiskunfélegy-

házán, Szegeden, Nyíregyházán, Debrecenben, Gyulán) és 8 leányiskola (Sopronban, Esz-

tergomban, Pécsen, Egerben, Kecskeméten, Szegeden, Nyíregyházán, Debrecenben), vala-

mint 43 állami fiúiskola és 8 leányiskola volt Magyarországon. (Mészáros, 1988. 332.) 

1947/1948-ban Budapesten és közvetlen környékén 7 katolikus gimnázium (az I., II., 

IV., VIII., XI. kerületben, Budafokon, Csepelen), 1 protestáns gimnázium (a VII. kerület-

ben), 7 katolikus leánygimnázium (a II., IV., VIII., IX., XI., XII., XIV. kerületben) és 3 

protestáns leánygimnázium (a II. és a IV. kerületben), 22 állami gimnázium (az I., II., III., 

IV., V., VI-ban kettő, VII-ben kettő, VIII-ban három, IX-ben kettő, X-ben kettő, XII., XIV. 

kerületben, Újpesten, Pestszentlőrincen, Pesterzsébeten és Kispesten), 7 állami leánygim-

názium (az I., IVben kettő, VI., VIII., XIV. kerületben és Újpesten) működött. (Mészáros, 

1988. 335.) 

„Az 1948. XXXIII. tc. alapján az állam összesen 6505 iskolát vett át, 5437 ál talános és 

népiskolát, 98 tanítóképzőt és líceumot és 113 gimnáziumot. Ez az ország iskoláinak 

(9274) több mint kétharmadát érintette. Kb. 18.000 volt az állami státusba kerülő pedagó-

gusok száma. (A Magyar Statisztikai Évkönyv (1948) szerint az 1946/1947. tanévben 5344 

nem állami, vagy községi általános és népiskola, 47 nem állami óvó- és tanító(nő)képző és 

93 nem állami, vagy községi gimnázium működött Magyarországon, ami jelentős eltérést 

mutat Nagy Péter Tibor kimutatásához képest, ezért az 1948-ban államosított iskolák szá-

mának és intézménytípus szerinti megoszlásának adatait még más forrásokban is ellen-

őrizni szükséges. Gy. J.) […] Az egyházakkal való megegyezés alapján 6 gimnázium és 

három tanítóképző a református egyház, 2 gimnázium az evangélikus egyház, 2 gimnázium 

az izraelita egyház kezében maradt. (Később ezekről – egy református és egy izraelita gim-

názium kivételével – az egyházak lemondtak, így a magyarországi evangélikus egyháznak 

40 éven át nem volt középiskolája. Gy. J.) […] Mindszenty viszont ellenállásra szólította 

fel az apácákat és a szerzeteseket. Még azt a szöveget is központilag fogalmazták meg, 

amellyel a volt szerzetes köteles elutasítani az állami felkérést […] A „mindent vagy semmit” 



Egyházi oktatás Magyarországon 

O K T A T Á S  9 9  

álláspontjáról a katolikus egyház csak a Mindszenty-pert követően mond le, s köt az állam-

mal megállapodást néhány szerzetesrendi iskola megnyitásáról.” (Nagy, 2000. 180-181.) 

1949-1989 

Az 1948/1949-es tanévvel a magyar állam és a történelmi egyházak iskolafenntartói, köz-

nevelésügyi és közoktatáspolitikai együttműködése lezárult. A korábban kötelező hitokta-

tás fakultatívvá vált. A szülők 1949. szeptember 6-áig nyilatkozhattak, hogy kívánják-e 

gyermekeiket – államilag finanszírozott – hittanra járatni. (Ebben az évben a szülők 80 

százaléka igennel válaszolt.) 1949 és 1989 között – leszámítva a 10 (8+2) felekezeti gim-

názium tevékenységét – maximum heti 2 (szabadon választható) hittanóra jelentette az egy-

házi oktatást Magyarországon. 

1950-ben az alábbi 8 gimnázium került vissza a katolikus egyház fenntartásába  (hat kol-

légiummal együtt): a pannonhalmi bencés gimnázium és kollégium, a budapesti piarista 

gimnázium, a kecskeméti piarista gimnázium és kollégium, a szentendrei ferences gimná-

zium, a budapesti Patrona Hungariae Gimnázium és kollégium, a debreceni Svetits gimná-

zium és kollégium, az esztergomi gimnázium és kollégium, valamint a győri Czuczor Ger-

gely bencés gimnázium és kollégium. Az iskolák működési paramétereit rögzítő Megálla-

podásban „legsúlyosabb korlát a 80 fős beiskolázási limit volt, ami maximum 640  gyerek 

felvételét jelentette évente.” (Drahos, 1992. 47.) 

Az 1989-es rendszerváltás nyomán újra bárki számára lehetőség nyílt iskolaalapításra, 

amivel a történelmi egyházak is élni kívántak. A rendszerváltás részeként, semmissé nyil-

vánították az állam és az egyház között 1950-ben megkötött, a felekezeti iskolák számának 

korlátozásáról szóló megállapodást. 1989 januárjában megszületett az első 

iskolavisszaigénylés is (a volt Baár-Madast kérte vissza a református egyház). Ezt követte 

a katolikus egyház iskolaigénye Makón és Kalocsán, valamint a reformátusoké Pápán. 

1989 nyarán Glatz Ferenc művelődési miniszter az egyházi ingatlanok visszaadásáról 

„nemzeti érdekünk”-ként nyilatkozott, ősszel – az elsőként megnyílt Fasori Evangélikus 

Gimnáziumban tartott országos tanévnyitót követően – pedig már katolikus elöljárókkal 

tárgyalt az 1948-ban államosított ingatlanok visszaszolgáltatásáról. (Nagy, 2000. 295-296.) 

1990-2017 

A parlament és az Antall-kormány egyaránt kiemelt figyelmet fordított az egyházi iskola-

indítások ügyére. Az 1985-ös oktatási törvény 1990 eleji módosítása az egyházak alanyi 

jogává tette az iskolaalapítást. (Boross Péter miniszterelnök 20%-ra tette a felekezeti isko-

lák kívánatos arányát a magyar közoktatásban.) Az 1990-re vonatkozó költségvetési tör-

vény az állami iskoláknak nyújtott támogatás felét az egyházi és a magániskoláknak is 

felajánlotta. (Addig négyötöd részt saját forrásból és külföldi adományokból, egyötöd rész-

ben pedig államsegélyből finanszírozták az egyházi iskolák fenntartását.) Végül – a ko-

rábbi elképzelést diszkriminatívnak minősítve – az állami iskolákéval megegyező mértékű 

normatívára módosították az egyházi iskolák állami támogatását. Az egyházakról szóló 

1990. évi IV. törvény biztosította az egyházak önállóságát és szabadságát, továbbá arról is 

rendelkezett, hogy az iskolafenntartóknak feltétel nélkül jár a (teljes) normatív támogatás, 

„sőt az állami normatíva másfélszeresét kapták az 1991-es költségvetésig.” (Drahos, 1992. 

54., Iskola és egyház, 1992. 54. és Nagy, 2000. 295-297.) 

A történelmi egyházak több mint hatezer ingatlant igényeltek vissza, ami már -már meg-

oldhatatlan helyzetet teremtett az ország költségvetése számára. Világossá vált, hogy az 

önkormányzatok sok ingatlanért fognak kártérítést kérni és az is, hogy a kiváltási össze-

gekre akkor is szükség lesz, ha az intézmény pedagógusai, vagy a szülők, a diákok nem 

szeretnék, hogy átadják őket az egyháznak. A problémát fokozta, hogy a visszaigénylések 
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nyomán jelentős funkcióvesztés mutatkozott, hiszen az egyházak csupán 752 általános is-

kola, 167 óvoda, 53 gimnázium, 11 szakközépiskola, 1 szakmunkásképző és 32 diákotthon 

működtetését tervezték, holott a visszakért épületekben 1304 iskola, 321 óvoda, 61 gimná-

zium, 51 szakközépiskola, 11 szakmunkásképző és 34 diákotthon üzemelt. (Nagy, 2000. 

302. és MKM, 1992. július) 

Az egyházi / felekezeti oktatási intézmények a 2015/2016-os tanév adatai tükrében 

A Központi Statisztikai Hivatal adatai (Oktatási intézmények …) szerint a 2015/2016os 

tanévben 321 óvoda (2089 óvodapedagógus, 22483 óvodás), 476 általános iskola (9673 

pedagógus, 100708 tanuló), 190 gimnázium (4273 tanár, 43379 tanuló) 123 szakközépis-

kola (1800 tanár, 19653 tanuló), 78 szakiskola (767 tanár, 8964 tanuló), 5 speciális szak-

iskola (20 tanár, 177 tanuló) és 22 felsőoktatási intézmény (1991 oktató, 12831 hallgató) 

volt egyházi, felekezeti tulajdonban (dolgozott / tanult egyházi iskolában). Ha ezeket az 

adatokat – intézménytípusonként – összevetjük a magyarországon működő összes óvoda, 

általános iskola, gimnázium stb. számával, illetve az ott dolgozó pedagógusok és tanítvá-

nyaik létszámával, megkapjuk az egyházi közoktatási intézmények részvételi (részesedési) 

arányát a magyar közoktatásban. (Elemzés nélkül, de összehasonlításként az állami óvodák 

és iskolák adatait és %-ait is közöljük, mert az összesből kivonva az egyházi intézménye-

ket, a maradék nem csupán az állami, hanem a magán-, az önkormányzati- és az alapítványi 

fenntartású iskolák és óvodák adatait is tartalmazza.) 

A 2015/2016-os óvodai évben összesen 4564 óvoda (ebből 321 egyházi és 96 állami) 

volt Magyarországon, ami 7%-os egyházi és 2%-os állami részesedést jelent. Összesen 

31 484 óvodapedagógus foglalkozott 321 012 gyermekkel (az óvónók közül 2089 dolgo-

zott egyházi és 581 állami óvodában, a gyerekek közül 22483 járt egyházi és 2948 állami 

óvodába), tehát az óvodapedagógusok 6,6%-a dolgozott egyházi és 1,8%-a állami fenntar-

tású óvodában, a gyermekeknek pedig 7%-a járt egyházi és 0,9%-a állami óvodába. Ezen 

adatok szerint az egyházi óvodák gyermeklétszáma optimális, mert %-os mértéke pontosan 

megegyezik a piaci részesedésükkel, viszont óvónőik többet (több gyerekkel) dolgoznak, 

mint állami alkalmazott kollégáik. 

A 2015/2016-os tanévben összesen 3594 általános iskola (ebből 476 egyházi és 2929 ál-

lami) volt Magyarországon, ami 13,2%-os egyházi és 81,5%-os állami részesedést mutat. Az 

általános iskolában tanítók száma összesen 77120 volt, ebből 9673 egyházi, 65022 állami 

intézményben, ami 12,5%-os egyházi és 84,3%-os állami alkalmazotti jogviszonyt jelent. 

Összesen 745323 általános iskolásból 100708 járt egyházi és 622518 állami iskolába, 

vagyis az általános iskolás korúak 13,5%-a egyházi és 83,5%-a állami intézménybe járt. 

Az egyházi általános iskolák mutatói arányos kihasználtságot tükröznek, de a pedagógusok 

létszámát – hasonlóan az óvodapedagógusokéhoz – emelni kellene. 

A 2015/2016-os tanévben összesen 860 gimnázium működött, ebből 190 egyházi és 346 

állami, ami 22% egyházi és 40,2% állami részesedést jelent. (Vagyis a klasszikus felekezeti 

iskolatípus, a gimnázium, elérte sőt meg is haladta a Boross Péter által kívánatosnak tartott, 

20%-os részesedési hányadot.) A gimnáziumi tanárok száma összesen 17937, ebből 4273 

egyházi, 11033 állami alkalmazott, ami 23,8%-os egyházi és 61,5%-os állami alkalmazotti 

jogviszonyt jelent. Az összesen 180966 gimnáziumi tanulóból 43379 járt egyházi és 

123476 állami intézménybe, vagyis a gimnazisták 24%-a egyházi, 68,2%-a állami intéz-

mény tanulója volt. Az adatok szerint az egyházi gimnáziumok kedveltek ma Magyaror-

szágon, hiszen 2%-kal több tanulójuk van, mint amekkora piaci részesedésük. A tanárok 

létszáma ebben az iskolatípusban (a tanulók számához viszonyítva is) megfelelő.  

A 2015/2016-os iskolai évben az összesen 893 szakközépiskolából 123 volt egyházi és 

532 állami fenntartású, ami 13,8% egyházi és 59,6% állami részesedést jelent. A tanárok 
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száma összesen 18671, ebből 1800 egyházi, 14964 pedig állami alkalmazott, ami 9,64% -

os egyházi és 80,14%-os állami alkalmazotti jogviszonyt jelent. Az összesen 182529 szak-

középiskolásból 19653 járt egyházi és 146244 állami intézménybe, vagyis 10,76%-uk egy-

házi, 80,12%-uk állami iskola tanulója volt. Az adatokból kitűnik, hogy a felekezeti szakkö-

zépiskolák egyelőre alulteljesítenek, 13,8%-os piaci résük csupán 10,76%-os kihasználtságú. 

A tanárok számát (még a tanulók arányához viszonyítva is) növelni szükséges. 

A 2015/2016-os tanévben összesen 598 szakiskola működött, ebből 78 egyházi, 363 ál-

lami fenntartóval, ami 13% egyházi és 60,7% állami részesedést jelent. A tanárok száma 

összesen 7446, ebből 767 egyházi, 6049 állami alkalmazott, ami 10,3%-os egyházi és 

81,2%os állami alkalmazotti jogviszonyt jelent. A mindösszesen 80493 szakiskolásból 

8964 járt egyházi és 63695 állami intézménybe, vagyis 11,13%-uk egyházi, 79,13%-uk 

állami iskola tanulója volt. Az egyházi szakiskolák kihasználtsága elmarad a piaci része-

sedésük mértékétől, mindemellett a tanári létszámfejlesztés – még a tanulók számához vi-

szonyítva is – szükséges. 

A 2015/2016-os tanévben összesen 134 speciális szakiskola működött, ebből 5 egyházi 

és 124 állami fenntartású volt, ami 3,73% egyházi és 92,53% állami részesedést jelent. A 

tanárok száma összesen 1543, ebből 20 egyházi, 1507 állami dolgozó, ami 1,3%-os egyházi 

és 97,66%-os állami alkalmazotti jogviszonyt jelent. A mindösszesen 7146 speciális szak-

iskolásból 177 járt egyházi és 6812 állami intézménybe, vagyis 2,47% egyházi, 95,32% 

állami iskola tanulója volt. Amennyiben ezt piaci szegmenst fenn kívánja tartani az egyház, 

dolgozói létszámfejlesztésre, a munkatársak továbbképzésére és érzékenyítésére, továbbá 

az iskola reklámozására van szükség. 

A 2015/2016-os tanévben összesen 66 felsőoktatási intézmény működött Magyarorszá-

gon, ebből 22 egyházi és 30 állami fenntartású volt, ami 33,33% egyházi és 45,45% állami 

részesedést mutat. Az oktatók száma összesen 21668, ebből 1991 egyházi, 18025 állami 

dolgozó, ami 9,18%-os egyházi és 83,18%-os állami alkalmazotti jogviszonyt jelent. A 

mindösszesen 210103 felsőoktatási hallgatóból 12831 járt egyházi és 188324 állami intéz-

ménybe, vagyis 6,1% egyházi, 89,63% állami iskola tanulója volt. Az adatok azt sugallják, 

hogy rendkívül kihasználatlanul működnek az egyházi felsőoktatási intézmények. Iskoláik 

33,33%-os piaci részesedése ellenére csupán a hallgatók 6,1%-a választja őket. Ennek min-

denképpen meg kell vizsgálni az okát, majd ki kell dolgozni egy fejlesztési stratégiát, mert 

ezek az intézmények jelenleg rendkívül ráfizetésesek.  

Záró gondolatok 

Összegzésként elmondható, hogy Magyarországon az egyházi oktatás kezdettől (immár 

több mint 1000 éve) folyamatosan jelen volt és van, de az egyházi és az állami iskolák 

aránya térben és időben – az adott korszak oktatás- és kultúrpolitikai céljainak megfelelően 

– változott. A történelmi Magyarország területén, az 1860-as évek végén működő 13.000 

iskola felekezeti dominanciáját az 1890-es évek elejére a községi iskolák (melyeket – a 

nevükkel ellentétben – önálló politikai önkormányzattal rendelkező városok tartottak 

fenn), ezt követően pedig az állami iskolák mérsékelték. A 19. és 20. század fordulóján az 

egyházi oktatás aránya és autonómiája – hasonlóan Európa más országaihoz – visszaszo-

rult: az 1914/1915-ös tanévben az egyházi iskolák aránya már csak ~ 70% (a 15.038 isko-

lából 3.349 állami, 1.159 községi tulajdonban) volt. Trianon után a magyarországi iskolák 

száma 6438-ra csökkent, melyből 1.054 állami és 696 községi (ez együtt 27,2%) volt. 

Vagyis az egyházi iskolák aránya emelkedett, azonban míg korábban a tanulók 90% -a járt 

egyházi iskolába, 1920 után már csak alig 64%, vagyis a tanulók több mint 36%-a nem az 

egyházi iskolát választotta. Az 1937/1938as tanévben a 6899 magyarországi iskolából 1287 

volt állami és 826 községi, ami együtt 30,6%, az itt tanulók aránya pedig 38% volt. (Nagy, 
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2000. 76-77.) Az államosítás után csupán 8 katolikus, 1 protestáns és 1 izraelita felekezeti 

iskola maradt. (Evangélikus iskola egyáltalán nem volt.)  

A rendszerváltás után a magyarországi történelmi egyházak „szinte készen álltak a civil 

kezdeményezésekre, ami az iskola és a nevelés ügyét illeti” (Bacskai, 2017. 7.) Huszonöt 

évvel később – a 2015/2016-os statisztikai adatok szerint – az óvodáztatásban 7%, az álta-

lános iskolai képzésben 13%, a gimnáziumi oktatásban 22%, a szakközépiskolák között 

13,8%, a szakiskolák vonatkozásában 13%, a speciális szakiskolák terén 3,7%, a felsőok-

tatási intézmények között pedig 33,3% volt a felekezeti fenntartású intézmények aránya – 

igaz, a tanulók aránya ettől eltérő is lehetett. (Lásd még: A felekezeti oktatás új negyedszá-

zada, 2017) 
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