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Jelen tanulmány célja, hogy megvizsgálja a két világháború közti 
tantervek családképét, ezen belül is, hogy a tantervekben a családokat 
milyen nevelési funkció körében ábrázolják. A kutatás módszere a 
tartalomelemzés volt, a mintát pedig 1919-től 1945-ig megjelent nyolc 
tanterv képezte. 

 
Tantervtörténeti áttekintés 
 
Hogy kiknek, mit, hogyan és miért tanítsunk, ezek a kérdések mindig is 
jelen voltak a történelem során. A múlt eseményeit vizsgálva nem 
találunk olyan nevelőt, aki ne foglakozott volna ezekkel a kérdésekkel, 
amelyek mindig is a tanterv kérdésköréhez tartoztak. Az iskola 
funkciójától függően a tanításnak mindig is volt oktatási és nevelési célja, 
azonban ezeket a célokat hosszú időn keresztül nem jegyezték le, hanem 
évszázadokon át kialakult és érvényesített pedagógiai programokon 
keresztül közvetítették felénk (Mészáros, 1996; Pálmai, 2015; Ballér, 
1978). 

Az első tantervnek minősülő pedagógiai programnak tekinthetjük az 
1777. évi Ratio Educationis, az 1806. évi Ratio Educationis Publicae-t és 
az 1845. évi Magyarország elemi tanoncainak szabályait. Az első két 
kiadvány az egész iskolarendszerre vonatkozott, míg a harmadik azért 
említésre méltó, hiszen ez volt az első hazai, nyomtatásban is megjelent 
népiskolai tanterv (Mészáros, 1996; Pálmai, 2015, Kelemen, 1994). 

A magyar iskolatörténet szempontjából kiemelendő az 1868. évi 
népoktatási törvény, amely Eötvös József nevéhez fűződik. Ezen 
jogszabály megjelenésének köszönhető, hogy 1869-ben kiadták az Első 
állami népiskolai tantervet, amelyet már a mai értelemben vett, hazai, 
első, állami népiskolai tantervkiadványnak tekinthetünk (Mészáros, 1996; 
Pálmai, 2015). 

Tantervelméleti kérdéskör, azonban már tudatosan foglalkozik a tanítás 
tartalmával, azonban csak a 19. század második felében jelent meg. A 

                                                 
1 Az iThenticate szoftver 64% átfedést talált az interneten korábban közzétett (publikált) 
anyagokkal. Ezek elsősorban a Szerző doktori munkájának (PhD disszertációjának), 
valamint további publikációinak részét képezték. A tanulmányban elkülönítetlenek 
maradtak a korábbi, illetve az újonnan készült szövegrészek. 
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kötelező iskoláztatás kialakulásának köszönhetően terjedtek el a tantervek 
és az ezekhez kapcsolódó tantervelméleti munkák. A századfordulóra 
három egymással szembenálló tantárgyelméleti megközelítés bontakozott 
ki. Az egyik sajátos műveltségtartalmat állított a nevelés középpontjába, a 
másik gazdasági, társadalmi és politikai fejlődésből levont nevelési és 
képzési célokat, a harmadik, mely a 20. század elején terjed el, a 
gyermek fejlődésére, érdeklődésére, tevékenységére tette a hangsúlyt 
(Ballér, 1978, Ballér és Horánszky, 1999, Bárdossy, 2006). 

A tantervek és a tantervelmélet fejlődésében a második világháború 
után következett be ugrásszerű változás. Ennek ok, hogy az iskola 
jelentősége, társadalmi szerepe megnőtt. Az iskoláztatás térbeli és időbeni 
kiszélesedése együtt járt a tömegek benyomulásával az 
iskolarendszerben. Valamint ehhez még hozzájárult a tudomány és a 
technika vívmányainak gyorsuló térhódítása is (Ballér, 1978). 

Ha a tanterv fogalmát szeretnénk tisztázni, mindenképpen látnunk kell, 
hogy a tanterv egyrészt egy történelmi kategória, hiszen magán hordja a 
korszak jellemzőit, másrészt pedig mindig egy konkrét ideológiához, 
hagyományokhoz, iskolarendszerhez, cél- és feladatrendszerhez stb. 
kapcsolódik. E szerint a 19. század végi 20. század eleji tantervtörténeti 
megközelítései két műfajtípust különítenek el. Egyszer olyan tantervet, 
amely a tantárgyakat, óraszámokat, valamint a tananyagot foglalja 
magába, gyakorlatorientált és figyelembe veszi a gyermek fejlettségét. 
Ennek jó példája az első népiskolai tanterv 1868-ból, mely felépítése állt a 
tantárgyak felsorolásából, a tantárgyak, valamint a tanítási idő 
felosztásából (Ballér, 1978, 1994). 

A második műfaji terület a századforduló táján jelent meg, amikor is a 
tantervek helyet adtak az iskola társadalmi szerepének, a korszak 
ideológiai, az uralkodó osztály érdekeit szolgáló funkciónak. Erre az 
időszakra jellemző a tantervekre a nevelési, az oktatási és a képzési célok 
középpontba helyezése. Így pl. az 1905-ös tantervnél, melyben a 
valláserkölcsi nevelés kap hangsúlyt. Majd a két világháború közti 
tantervek középpontjában szintén egyszer a valláserkölcs, valamint a 
hazaszeretet és a nemzeti kultúra értékei álltak (Ballér, 1978, 1996). 

Jelen vizsgálat célja a Horthy-korszak és az abban az időszakban 
kiadott tantervek tanulmányozása, így a következő fejezetekben az ebben 
az időszakban kiadott tantervekről olvashatunk. A vizsgált időszakban 
1919-1945-ig négy állami és négy katolikus népiskolai tantervet adtak, 
lentebb az ezekben végbemenő jelentősebb változásokat követhetjük 
nyomon. 

 
Az 1919. évi tanterv 
 
Az új tanterv anyaga a „haladó nyugati pedagógiai irodalomra” – azaz a 
20. század elején kibontakozó reformpedagógiai mozgalomra – hivatkozva 
azt a célt szerette volna elérni, hogy az iskola a társadalommal 
összhangban működjön. Ennek a szándéknak az elérését volt hivatott 
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biztosítani a munkaiskola bevezetése. A dokumentum fontosnak tartotta, 
hogy a tanulók képesek legyenek az önálló gondolkodásra, felismerésre és 
a következtetések levonására, és mindezt a folyamatot kísérje a 
„munkáltatás” elve (Kálmán, 1984). 

Kiemelt figyelmet fordítottak a technológiai oktatásra, ezen belül a 
műhelygyakorlatokra, illetve a földrajzra és a fentiek kapcsolódására az 
olvasmányokhoz. A számolás és mérés tantárgy megegyezik az 1905-ös 
tanterv anyagával, annyi különbséggel, hogy a tananyagot kibővítették a 
köbgyökvonással és az egyenletek ismeretével. Az 1919-es tanterv három 
évre tervezte a tantárgy oktatását, az első két évben a gyakorlati 
foglakozás dominált, a harmadik évben pedig az elméleti óra beiktatását 
hangsúlyozta, de ebben az esetben is az önálló munkát helyezte előtérbe 
(Kálmán, 1984). 

 
Az 1925. évi tanterv 
 
A trianoni békediktátum megfosztotta az országot területének 
kétharmadától, lakosságának pedig egyharmadától. Súlyos károkat 
okozott az iskolarendszerben is, ennek köszönhetően a népiskolák száma 
a korábbiak egyharmadára csökkent (Mészáros, 1996, 2001). Az 1920-
1930-as években a legtöbb népiskolát a katolikus egyház tartotta fönn, az 
állami, városi, községi fenntartású intézmények a második helyen álltak. 
Ezen iskolák háromnegyede úgynevezett egytanítós osztatlan vagy 
kéttanítós, részben osztott népiskolák voltak (Mészáros, 1996, 2001). 

1921-ben nevezték ki Klebelsberg Kunót kultuszminiszternek, akinek 
első intézkedései közé tartozott az állami népiskolai tantervek 
átdolgozásának előkészítése. Ám maga az új tanterv csak 1925-ban látott 
napvilágot „Tanterv az elemi népiskolák számára” címmel, s amelyet 
szeptemberben be is vezettek az állami, városi és községi népiskolák mind 
a hat osztályában. A tanterv bevezetésében a miniszter kéri a „kir. 
Tanfelügyelő urat, tegye a tantervet gondos tanulmányozás tárgyává, 
kísérje figyelemmel az iskolalátogatások alkalmával annak végrehajtását 
és hívja fel a tankerületek tanítótestületeit, hogy az 1925/26. és 1926/27. 
iskolai év folyamán a havi értekezleteken foglakozzanak a végrehajtás 
körül szerzett tapasztalatokkal” (Tanterv, 1925:4; Mészáros, 1996, 2001). 

A miniszteri rendelet kiemelte, hogy az általános alapelvek 
megegyeznek az 1905. évi Tanterv Utasításának általános részében 
találtakkal, így annak minimális módosítása után, az továbbra is 
használható. „Az új tanterv a régi tanterv szerves továbbfejlesztése. 
Mindkettő megfelel a népiskolai törvény követelményeinek, és az új a régi 
kijelölt irányokat építi tovább” (Tanterv, 1925:4). Ennek ellenére 
elmondható, hogy az új tantervben tetten érhető a Horthy-korszak 
ideológiai nevelési törekvése, tehát az, hogy az iskolák elsődleges célja, 
hogy a gyermekekből „a hazának vallásos, erkölcsös, értelmes és 
öntudatos hazafias polgárokat” neveljen (Tanterv, 1925:9). 
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Új tantárgyat nem vezetett be a tanterv, de célja továbbra is a 
nagyszámú tárgyak koncentrálása. Ekképpen a beszéd- és 
értelemgyakorlatok tantárgy visszakerült a magyar nyelv tárgykörébe, 
illetve különválasztották a fogalmazást az írástól, azért, hogy annak 
nagyobb jelentőséget adjanak. A beszéd- és értelemgyakorlatokat 
kiterjesztették a harmadik és negyedik osztályra is, így a tanítási órák 
száma százötvenkettőre emelkedett. Továbbá a tanterv megkövetelte, 
hogy a tanító tartózkodjon a gépies olvasás és a nyelvtan szabályainak 
túlzott számonkérésétől. A földrajztudományt kiemelte a történelem 
keretéből, mert bár mindkettő a „nemzetnevelés szolgálatában áll”, ennek 
ellenére az előbbi anyagában és módszerében is eltért a történelemtől 
(Tanterv, 1925; Mészáros, 1996, 2001). 

A természeti és a gazdasági ismeretek összekapcsolását szorgalmazta a 
kiadvány azért, mert a természeti ismertek a „gazdasági elméleti 
tudnivalók és a gyakorlati munkák megértését szolgálják”. A természet és 
gazdasági ismeretek mellett az egészségtan mint új tantárgy bukkant fel. 
Bár már korábbi tantervben is megjelent az említett tárgy, de nem kapott 
nagy prioritást. A miniszteri rendelet hangsúlyozta a tantárgy 
jelentőségét, mert „a nemzet jövője érdekében igen nagy szükség van” 
rá. Végezetül a rendelet jónak látta a rajzolást és az éneklést 
különválasztani, „minthogy e tárgyak a népiskolában egyéb célokat is 
szolgálnak” (Tanterv, 1925:5-6; Mészáros, 1996, 2001). 

Az 1925-ben kiadott dokumentum nem „tanterv és utasítás”, hanem 
csak tanterv, mert az utasítás rész nem készült el időre. A dokumentum 
azonban tartalmazott egy általános szakaszt az 1905. évi tantervhez 
hasonlóan, amely magába foglalta „az erkölcsi, az értelmi és esztétikai 
nevelés és a nevelés gyakorlati jellege” fejezeteket (Tanterv, 1925; 
Mészáros, 1996, 2001). 

 
Az 1926. évi Tanterv és utasítás a katolikus elemi népiskolák 
számára 
 
Az új, 1925. évi állami tanterv a Magyar Püspöki Kart is arra késztette, 
hogy az 1905. évben kiadott tantervét teljes egészében újragondolja, a 
követelményeket és a tananyagot az állami tantervhez igazítsa. Az 1926. 
évi katolikus tanterv előszavát Csernoch János bíboros, hercegprímás és 
esztergomi érsek fogalmazta meg. Benne kiemelte – amely igény még 
korábban nem merült fel a felekezeti népiskolai tantervek esetében –, 
hogy az átdolgozás „a magyar népoktatás tartalmi egységének megóvása 
érdekében” szükséges (Tanterv és utasítás, 1926:III). 

Az Előszó kiemeli, hogy a katolikus tanterv összeállításánál 
egyértelműen követték az állami dokumentum felépítését és anyagát, 
semmi fontos részt nem hagytak ki belőle. „Amit hozzáadott (a 
dokumentum), mindaz kath. népiskoláink vallásos jellegének 
kidomborítására szolgál.” Mondván „a keresztény hit legyen alapja az 
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egész tananyagnak és szelleme lengje át a népiskolák egész működését” 
(Tanterv és utasítás, 1926:III; Mészáros, 1996, 2001). 

Amelyben a két tantervtípus mégis eltért, hogy az utóbbi felhívja arra a 
figyelmet, hogy a tanítónak minden egyes tantárgy keretén belül oda kell 
arra figyelnie, meg kell ragadnia azokat az alkalmakat, amikor is 
„észleltetheti a gyermek lelkével az Isten nyomait a természetben és a 
belénk oltott erkölcsi törvényeket”. A 1925. évi Tanterv célkitűzéseit is 
kiegészíti azzal, hogy olyan „keresztény műveltségű embert” kell 
nevelniük, hogy az „képes legyen minden helyzetben, jó és balsorban 
lelke forrásához, Istenhez emelkedni” (Tanterv és utasítás, 1926:IV-V). 

A tanterv hangsúlyozza, hogy mindezen célok szem előtt tartásához 
nem elég a tanterv anyaga, hanem a tanító személye is meglehetősen 
fontos. Minden oktatónak, bárhol is tanítson, „az egész célt kell látnia és 
az egész tantervet kell ismernie”. Tévesnek kiáltja ki azt az elképzelést, 
hogy a műveltséghez elég az írni, olvasni és számolni tudás. Az Előszó 
szerint ezek csak készségek, de nem műveltség. A tanítónak kell 
„tartalmat önteni a tanítványainak lelkébe a tanterv bőséges anyagából” 
(Tanterv és utasítás, 1926:V-VI). 

A tanterv tartalmazta az osztott és osztatlan iskolák tudásbázisát is, 
azonban külön tananyagot nem közöl róluk azért, mert a kiadvány szerint 
a fent említett készségeket minden intézetnek saját magának kellett 
kialakítania a gyermekekben. Az iskoláknak számos változata létezett 
abban az időben, és ezek sokszínűségét még bonyolították a települések 
eltérő viszonyai is. A dokumentum szerint „ezért nem (volt) tanácsos két 
főtípusra szorítani az összes elemi iskolákat”, mert amúgy félő, hogy 
tájékozatlanok maradnak a gyermekek, illetve ezek mellett elvész az 
iskolák egyénisége is. Annyiban járult hozzá a kiemelt tanterv az osztott 
és osztatlan iskolák tananyagának átláthatóságához, hogy dőlt betűkkel 
szedték benne azokat a részeket, amelyek nem maradhattak ki az 
osztatlan iskolák anyagából sem. S végül a tanterv meghatározta a 
csendes foglalkozások alkalmazásának körét, majd kitért a gyakorlati élet 
szempontjából szükséges ismeretekre is (Tanterv és utasítás, 1926:VII-
VIII). 

A katolikus és az állami tanterv felépítése, tartalma és célkitűzései 
azonosak voltak, néhol vallásos jellegben és gondolatmenetükben tértek 
el. A 1926-os tantervben új témaként jelent meg a pályaválasztásról való 
beszélgetés, vagy az állami tanterv egyéb tantárgyaiban már felbukkant 
népélet-népművészet-néprajz (Mészáros, 1996, 2001). 

A várakozásoktól eltérően a tantervben semmiféle nacionalista 
hangvétel nem érezhető, nem történik említés az ország 
megcsonkításáról, az elszakított országrészekről és magyarokról, és nincs 
benne a szomszéd népeket becsmérlő megjegyzés sem (Mészáros, 1996, 
2001). 
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Az 1932. évi Tanterv és utasítások a népiskolák számára 
 
Az 1925-ben kiadott tanterv utasítása csak 1932-ben jelent meg, mivel az 
utasításhoz szükséges gyakorlati tapasztalatok akkorra még nem álltak 
rendelkezésre. Ennek hatására „élénk kísérletező munka indult meg 
főképen a tanítói továbbképző tanfolyamokon és a tankerületekben 
szervezett pedagógiai szemináriumokban” (Tanterv és utasítás, 1932:I). 
Nem sokkal később – 1935-ben – az országgyűlés módosította a 
közoktatásügyi igazgatást. Ennek ellenére a felekezeti iskolák tanterveit 
továbbra is a fenntartó egyházak szabták meg, de természetesen a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter jóváhagyása mellett. Viszont új mozzanatként 
jelent meg, hogy megkövetelték, a felekezeti „tanterv a kitűzött célok 
tekintetében azonos (legyen) az országos tantervvel, a tanítási anyag 
tekintetében pedig azzal terjedelemben megegyező”. Tehát ez azt 
jelentette, hogy az állami és a felekezeti tanterveknek felépítésükben és 
tartalmukban meg kellett egyezniük, diszkrepancia nem lehetett köztük 
(1935. évi VI. tc.; Mészáros, 1996, 2001). 

 
Az 1937. évi Tanterv és utasítás a katolikus népiskolák számára 
 
1937-ben jelent meg a Tanterv és utasítás a katolikus népiskolák 
számára, amelynek előszava teljesen megegyezett az 1926. évi katolikus 
népiskolai tanterv előszavával. A Tanterv közölte a tananyag felépítését, 
az Utasítás pedig módszertani útmutatót adott a feladatok eredményes 
elvégzéséhez (Mészáros, 1996, 2001). 

Az új tanterv ismét leszögezte, hogy elsősorban az osztott népiskolák 
tananyagát közli, az osztatlan iskolák anyagát pedig a dőlt betűs 
részekben helyezte el. A tananyag tekintetében változásként jelentkezett 
a fizika tantárgy anyagának módosítása, mivel kibővítették azt a léghajó, 
a repülőgép, a robbanómotorok, és az 1937. évi tantervben először 
megjelent, rádió mint modern készülék említésével. A tantervek közül a 
katolikusban jelent meg először a testnevelés tantárgyban a „sportszerű 
játékok”-on belül a labdarúgás, a kézilabda és a kosárlabda (Mészáros, 
1996, 2001). 

Az 1937. évi tanterv második részében az utasítás túlzottan terjedelmes 
lett a korábbiakhoz képest, feladata szerint viszont megmaradt a 
módszertani segédlet és a tanácsadás szintjén. Az utasítások előtt 
található egy „Általános rész”, amelyben a népiskolával kapcsolatba 
hozható témákat gyűjtötték össze, ilyenformán megjelenik benne a 
katolikus népiskolák nevelési alapja és irányelvei, a katolikus család, a 
katolikus közélet, a katolikus tanító, a tantervi anyag, ismeretek, az 
érzelmek és az akarat kapcsolata, a katolikus ember eszménye, az iskolai 
élet rendje, igazgatása, a tanmenet összeállítása és az órarend 
elkészítése. A dokumentum legvégén egy gyűjteményt tartalmaz a 
kötelezően megtanítandó katolikus egyházi énekekből, szöveggel és 
kottával együtt (Mészáros, 1996, 2001). 
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Az 1941. évi Tanterv és utasítások a nyolcosztályos népiskolák 
számára 
 
Klebelsberg Kunó kultuszminisztersége alatt indultak meg azok a 
munkálatok, amelyeket már az 1868. évi népoktatási törvény megcélzott, 
mégpedig, hogy a hatosztályos népiskolákat nyolcosztályossá bővítsék. A 
törvényjavaslat elkészült, de az országot is sújtó gazdasági válság miatt 
bevezetése még váratott magára. Néhány városban és nagyobb 
településeken azonban lehetőség nyílott a hatodik osztály után a hetedik 
és nyolcadik osztály elvégzésére. Ez a népiskolai típus a ’30-as években 
egyre inkább elterjedt, így 1937-ben az állami tanügyi hatóság kiadta a 
VII-VIII. osztály tantervét. Az országosan is megmutatkozó igény 
következtében végül az országgyűlés elfogadta a nyolcosztályos 
népiskolákat és ezt az 1940. évi XX. törvényben ratifikálta is (Mészáros, 
1996, 2001). 

A fentebb felvázolt változások hívták életre egy új tanterv 
megszületését, ilyenformán 1941-ben kiadták és szeptember 1-től 
alkalmazták az új tantervet, a Tanterv és útmutatások a nyolcosztályos 
népiskolák számára címmel. A teljes anyagot öt különböző kötetben 
találhatjuk meg, az elsőben a népiskolák általános óraterve és tanterve, a 
másodikban a különböző népiskola-változatok tantervei, művelődési 
anyagai kerültek részletezésre „állandó tekintettel a leánynevelés 
sajátságos szempontjaira”. A harmadikban az általános útmutatásokról 
tájékozódhatunk, az ötödikben és hatodikban kapott helyett az részletes 
útmutatás és az általános módszertani kiegészítés (Tanterv és utasítások, 
1941:6-7; Mészáros, 1996, 2001). 

Ebben a tantervben is kinyilvánították, hogy „az iskolai nevelés 
eredménye személyi erőkön, egyéni képességeken múlik. A tanító 
lelkiségétől függ az iskola belső élete. Ezért kell nevelő egyéniségnek 
lennie. Az iskolai munka főfeladatává lett nemzetnevelés azonban 
feltételezi az egységes eljárást, ugyanazon nevelési elvek állandó szem 
előtt tartását és következetes érvényesítését” (Tanterv és utasítások, 
1941:6). Tehát újra tetten érhetjük ebben a tantervben is, mint az 
elődjében, hogy fontos a tanítás szempontjából a tanító személyisége, 
továbbá a tanterv által elvárt explicit tartalmak közvetítésének módja. 

Újításként jelent meg a kérdéses tantervben a természetismereti 
tárgyak összevonása „Természeti, gazdasági és egészségi ismeretek” név 
alatt. Bevezették a „Nemzetismereti tárgyak” kifejezést is, melyen belül a 
magyar nyelv, a földrajz és a történelem kapott helyet. A tantárgy anyaga 
két változatban került elő a kiadványban, egyszer a falusi, másodszor 
pedig a városi tantervű népiskolák anyagaként. Szintén módosítást 
hajtottak végre és összevonták a rajzot és a kézimunkát, illetve 
sokatmondó javítást végeztek az éveken keresztül állampolgári jogok és 
kötelességek megnevezést illetően, hiszen ebben a dokumentumban 
átalakították állampolgári kötelességek és jogok elnevezésre. A magyar 
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nyelvbe bekerült az olvasás, illetve az eddig testgyakorlásnak 
megnevezett tantárgy 1941-től testnevelés néven bukkant fel a 
népiskolákban. A fizika tananyagán belül pedig már megtalálható volt a 
rádió, az autó és a repülőgép felépítése is (Tanterv és utasítások, 1941; 
Mészáros, 1996, 2001). 

 
Az 1942. évi Tanterv és utasítás a nyolcosztályos katolikus 
népiskolák számára 
 
Nem sokkal később az 1941. évi tanterv után a Magyar Püspöki Kamara 
kiadta az 1942. évi katolikus népiskolák tantervét. Az előszóban 
olvashatjuk, hogy az új anyag szorosan épül és követi az állami tanterv 
felépítését, mint ahogy azt – amint fentebb is olvashattuk – az 1941-es 
tanterv meg is követelte. A katolikus dokumentum csak az általános 
útmutatást tartalmazta, mert a részletes csak 1943-ra készült el. Szintén 
felhívták a figyelmet a dokumentumban arra, hogy a tanterv elsősorban 
az osztott népiskolákra vonatkozott és a dőlt részek tartalmazták azokat a 
követelményeket, amelyeket az osztatlan népiskoláknak alkalmazniuk 
kellett (Mészáros, 1996, 2001). 

Újításként a fent említett természetismereti és a rajz és kézimunka 
tárgyak összevonása és az állampolgári jogok és kötelességek tantárgy 
módosításai kerültek be, illetve meg kell említeni, hogy az állami 
tantervben feltűntetett „nemzetismereti tárgyak” elnevezés nem épült 
végül be az 1942-es katolikus tantervben (Mészáros, 1996, 2001). 

A fentiek összegzéseként megállapítható, hogy az általános népoktatás 
és egyáltalán az iskolatörténet szempontjából milyen nagy horderejű lépés 
volt a tantervek írásba foglalása és a tantervek folyamatos fejlesztése és 
tökéletesítése. A kor népiskolai tantervei szekuláris, vagy valamely 
felekezethez tartozóak voltak és az oktatás teljes folyamatát 
befolyásolták. Általuk válhatott egységessé – már amennyire a különböző 
típusú iskolaformák (osztott, osztatlan, egytanítós, többtanítós stb.) vagy 
településtípusokból adódó (tananyag) különbségek ezt lehetővé tették – a 
kor népoktatása. Maguk a tantervek nemcsak a periódus ismeretanyagát 
igyekeztek például a tudományos fejlődéssel lépést tartva közvetíteni, de 
a látens társadalmi elvárások, normák, értékek, hiedelmek pontos 
lenyomatait is hordozták. Ilyenképpen a tartalomelemzés módszerének 
kiváló tárgyát képezhetik egy-egy tanterv vizsgálata. 

 
A kutatás célja 
 
A cikkben ismertetett kutatás célja megvizsgálni, hogy a kiemelt 
időszakban a tantervek milyen családképet közvetítenek a jelen kor 
olvasója számára, ezen belül melyek azok a területek, amelyek a korszak 
oktatáspolitika számára kiemelendő a család nevelési feladatait illetően? 
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A kutatás módszere 
 
Kutatás módszere a tartalomelemzés. A tartalomelemzés egy fontos 
lépése a kategóriaképzés. A kategóriaképzésnek két módja is lehetséges, 
mégpedig az előre meghatározott, illetve a vizsgálat folyamatában 
kibontakozó kategóriák. Kutatásomban minkét lépés párhuzamosan 
megtalálható. A kutatás célját szem előtt tartva azonban a kategóriákat 
két jól elkülöníthető tartományra osztottam. Az előbbi a családot és annak 
tagjait foglalja magába (család, otthon, apa, anya, szülő, férfi, nő, gyerek, 
nagypapa, nagymama, nagyszülők, testvér, rokon), míg az utóbbi a család 
funkcióit (gazdasági, fogyasztási, reprodukciós, szocializációs és felnőttek 
védelme) írja le. Jelen tanulmányban a család funkciói közül a nevelési 
feladatok kerülnek bemutatásra. A szocializációs funkció kategóriáját 
azonban érdemesnek találtam egyéb alkategóriákra osztani, így további 
alcsoportokat hoztam létre, mégpedig a nevelési-, erkölcsi nevelési, 
ideológiai nevelési és egészségnevelési funkciókat. Terjedelmi okokból 
ebben a tanulmányban azonban csak a család nevelési funkciójával 
foglalkozom (Pálmai, 2017). 

 
Minta 
 
A kijelölt periódusban négy világi tanterv jelent meg Magyarországon, így 
a mintába belekerültek az 1925-ös, 1928-as, 1932-es és az 1941-es 
tantervek. Ugyanezen szakaszban az állami tantervek mellett, több 
felekezeti kiadvány is napvilágot látott, ezek közül kiválasztottam az egyik 
legnagyobb felekezet tanterveit, így a mintám még négy másik katolikus 
tantervvel bővült, mégpedig az 1926-os, az 1931-es, az 1936-os és az 
1942-es kiadványokkal. Abban, hogy a választott időszakban milyen 
tantervek kerültek kiadatásra Horánszky Nándor: Közoktatási tantervek 
1868-1971. című munkája segített (Horánszky, 1974). 

 
A tantervek kvalitatív elemzése - Nevelési funkció 
 
A folytatásban a tantervekből nyert kvalitatív adatok kerülnek 
ismertetésre, belőlük képet nyerünk a korszakra jellemző, a családoktól 
elvárt nevelési preferenciákra. A család nevelési funkcióján belül például 
olyan tevékenységek kerültek rögzítésre a tartalomelemzés során, mint a 
szülők nevelő tevékenysége, az iskolával való együttműködésük, a 
gyermekek játéka, a fiúk és a lányok eltérő neveltetése. A tantervek 
sajátossága, hogy gyakran csak témaköröket közölnek, részletesebb 
kifejtés a kiadványokban csak az Utasítás részben található. A következő 
részekben tehát olyan idézeteket olvashatunk, amelyek a család nevelési 
tevékenységeire fókuszálnak. 
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Az első citátumban a gyermeket célzó, nevelésénél figyelembe veendő 
tényezőkről tájékozódhatunk. Az 1925-ös Tanterv Utasításának Értelmi 
nevelés c. részében a nevelés belső szemléletéről olvashatunk, amely 
alatt, „azok az egyszerű, közvetetlen belső tapasztalatok értendők, 
melyeket a gyermekkel észre kell vétetnünk, mielőtt rájuk vonatkozó 
elvontabb ismereteket közölnénk velük. (…) Hasonló az eset a családi, a 
társadalmi viszonyokkal, melyeket a gyermeknek közvetlenül ismernie 
kell, mielőtt róluk a tanításban szó eshetnék.” A fenti fejezetből tehát 
megtudhatjuk, hogy a gyermeket nem lehet olyan fogalmakkal terhelni, 
amelyek az ő saját „élettapasztalataira való hivatkozással” nem 
kapcsolhatók össze. A tanterv szerint itt lehet a legnagyobb „pusztítást” 
elérni a gyermekek nyelvtanítását illetően, amennyiben a fenti szabályt 
nem veszik figyelembe (Tanterv, 1925:113-114). 

A család nevelési funkcióba beillesztett feladatok és ábrázolás jó példái 
az 1937-es tantervben megjelenő részek, amelyek szintén a magyar nyelv 
tantárgyon belül jelentkeznek „A magyar ember mai élete” 
tananyagrésznél, ahol is a tanterv kiköti, hogy a gyermekeknek meg kell 
ismerniük a „család jelentőségét”, „a csecsemők gondozását”, „a szülők jó 
példáját” az óra keretein belül (Tanterv és utasítás, 1937:54). 

Az 1926-os tanterv magyar nyelv tantárgyának tanítási céljain belül 
olvashatjuk, hogy a tantárgy feladata a gyermeket felkészíteni arra, hogy 
képes legyen „a családi és az iskolai életet és a nevelést egymáshoz” 
kapcsolni, az „otthont, a szülőföldet, a népet, a hazát és a kath. egyházat” 
megszeretni (Tanterv, 1926:37). „A család és az iskola nevelési munkája” 
és azok összekapcsolása sokszor visszatérő motívum a tanterveken belül, 
mint ahogy azt ez a rövid témakör és majd az 1937-es Tanterv idézetei is 
igazolják (Tanterv, 1926:41). 

Az 1937-es tanterv bőséges tárházát kínálja a nevelési feladatoknak és 
a család és az iskola együttműködésének. Az Utasításon belül külön 
fejezet foglalkozik a katolikus családdal, mondván, hogy a család „a 
katolikus népiskola alapvetője és nevelőtársa”. Ebből a fejezetből 
megismerhetjük, hogy a gyermek nevelésénél az iskolának figyelembe kell 
vennie, hogy a tanuló „előző világa” a család volt, s bár iskolába lépett, 
attól még a család továbbra is meghatározó szerepet tölt be a gyermek 
életében: „akármerre mozog, tesz-vesz, szorakozik – állandóan érzi a 
családi kör visszaszívó, vonzó erejét, melytől szabadulni nem tud, de nem 
is akar” (Tanterv és utasítás, 1937:101-102). „Az iskolába lépés 
pillanatától kezdve tehát már két tényező irányítja (a gyermek) nevelését: 
a szülők és a tanító” (Tanterv, 1941:12). A tanítónak arra kell törekednie, 
hogy a szülő ugyanazt képviselje a gyermek neveltetésében, mint maga a 
tanító. Úgy mehet csak igazán végbe a sikeres okítás, ha a gyermek 
észreveszi, hogy a szülei ugyanazt akarják és várják el tőle, mint amit a 
tanító is. Mindennek a megvalósításához a legfontosabb, hogy az oktató 
ismerje a gyermek otthoni körülményeit, a szülő pedig az iskola 
törekvéseit (Tanterv, 1941). „A családi nevelés körülményeit a tanítónak 
nem szabad föltételeznie, a maga elméleti tudása szerint elképzelni, 
hanem meggyőződést kell szereznie azokról közvetlen megfigyeléssel, 
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tapasztalatok útján.” Tehát a tanítónak meg kell ismerni „a tanulók 
otthonát, családi életük körülményeit” (Tanterv és utasítás, 1937:114). 

A fenti idézetben a család nevelési funkcióin kívül a családi, otthoni 
körülmények is szerepelnek, mint olyan tényezők, amelyek befolyással 
bírnak a gyermek tanulmányait illetően. A gyermekek életkörülményei, a 
fizikai és az emocionális környezete együttesen fejtik ki hatásukat a 
nevelés folyamatára, és a Tanterv nyomatékkal hívja fel a fenti 
körülmények szem előtt tartására a korabeli tanítókat. 

A fenti idézet folytatásában megtudhatjuk, hogy a tanterv a tanítót a 
szülővel, az osztálytársakat a testvérrel és az iskolát az otthonnal 
azonosítja. Bár természetesen a fenti fogalmak nem teljesen azonosak, de 
mégis „ugyanaz a tekintélyérzet, engedelmességérzet fűzi őket a tanító 
személyéhez, amely a szülőkhöz kapcsolja (a gyermeket), és így ugyanaz 
az alapja az osztálytársakkal való életközösségüknek is, mint a családban 
a testvérekkel élt együttesnek” (Tanterv és utasítás, 19937:115). 

A tanterv újra hangsúlyozza, hogy a családi és az iskolai nevelés nem 
képzelhető el egymás nélkül, nem kerülhetnek egymással szembe, „ki kell 
egymást egészíteni”. Vannak olyan feladatok, amelyeket a tanító csak a 
szülő segítségével és vele együttműködve képes elvégezni. „Tudomásul 
kell vennie e szülőnek is, hogy iskolába járó gyermeke túllépett a családi 
élet zárt körén, az iskola közéletében pedig magatartása, külső 
megjelenése a közösség szempontjából is elbírálás alá esik, mert vagy 
elősegíti, vagy veszélyezteti kortársainak fejlődését…” (Tanterv és 
utasítás, 19937:121). A fenti részben a szülőktől szigorúan elvárt nevelési 
feladatokra kaptunk jó példát.  

A tantervnek a tökéletes otthonról is pontos elképzelése van. 
Mindenekelőtt leszögezi, hogy a gyermekek számára a tökéletes otthont 
nem az anyagiak teremtik meg, hiszen „mindennél előbbre való, hogy a 
szülők gondos szeretete sugározza be az otthont” (Tanterv és utasítás, 
19937:151). 

A meseolvasás jelentőségéről több helyen is olvashatunk a 
tantervekben. Az 1928-as tanterv felhívja a tanító figyelmét arra, hogy 
„ne iskolai modorban, hanem azzal a melegséggel éljen a tanító, mellyel a 
szülő mesél otthon gyermekének.” „A mese a képzeleten át a kedélyhez 
és az érzelemhez szóljon” (Tanterv és utasítások, 1932:132; Tanterv és 
utasítás, 1937:178). 

A következő idézetből egyértelműen kiolvashatók a nőkre vonatkozó 
hagyományos szerepek, amelyek a család nevelési funkciójához 
kapcsolódó feladatok is egyben. Az utasítás a tanítók egyik feladatának 
jelöli ki az alábbi tevékenységet: „kérdezzük meg a lányokat testvéreik 
felől, kérdezzük meg, van-e gondjuk kis testvéreik feladataira, szoktak-e 
segíteni édesanyjuknak a kisebbek gondozásában. Ki szokta őket este 
lefektetni, ha anyjuk nem ér rá? Szeretnek-e kis testvéreikkel foglakozni 
este és reggel?” Végül pedig a tanító feladata még, hogy „a szüleit 
megbecsülő, anyjának segítségére siető, testvéreit szeretettel gondozó 
leány” példájára folyamatosan felhívja a tanulók figyelmét (Tanterv és 
utasítás, 1937:165). 
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A fiú és a lányok neveltetését illetően számos eltérésre hívják fel a 
figyelmet a különböző tantervek, mint például az 1941-es: „A fiúk és a 
leányok eltérő lelki tulajdonságaival elsősorban a tanítás módszereinek 
alkalmazásában kell számot vetnünk.” A megértés segítéséhez minél több 
szemléltetésre és a már meglévő tapasztalatok alkalmazására van 
szükség. Azonban a lányok esetében jellemzőbb az, hogy „élményeiket 
kísérő érzelmeik mélyebbek, mint a fiúké”, és ezt az oktatásban is fel kell 
használni. A nemi különbségekre figyelni kell „a fegyelmezésben, a 
szoktatásban, begyakorlásban és a bánásmódban” is. Ezen területekre 
való összpontosítás a fiúk esetében sem maradhat el, de „minthogy 
azonban a leányok természetük miatt amúgy is következetlenségre 
hajlanak, nevelésükben a következetesség elhatározó fontosságú” 
(Tanterv, 1941:69). 

A fenti fejezetekben a Horthy-kori tantervek kvalitatív elemzése történt 
meg. A tanterveket vizsgálva láthatjuk, hogy nehéz volt teljes, összefüggő 
képet adni az időszak családképéről, ezen belül a család nevelési 
tevékenységéről, hiszen a tantervek olyan dokumentumok, amelyek a 
tanítás folyamatát irányítják, segítik és egészítik ki, így belőlük nem 
következtethető ki tágabb kortörténeti kép szemben pl. a tankönyvekkel. 
Gyakran találunk csak szavakat vagy rövid kifejezéseket, sokszor az 
egymást követő fogalmakat is nehéz logikailag összekapcsolni és 
megérteni. Ennek ellenére kiolvasható belőlük, hogy a tantervek készítői 
milyen elvárással voltak a korabeli családok nevelési preferenciáival 
szemben. A tantervekben leggyakrabban megjelenő momentum az iskola 
és a szülők nevelési tevékenységének összehangolása, ennek megfelelően 
a tantervekben gyakorta jelenik meg az iskola a gyermek otthonaként, a 
tanító szülőként, vagy az osztálytársak testvérként. Egyéb témakörként 
fordul elő ezen kívül a szülők példamutatása, a csecsemők és testvére 
gondozása, valamint a fiúk és a lányok nevelésének eltérő területei. 
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