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I. BEVEZETÉS 
 

Lemaradtunk. A szakmai kritikák ellenére nagyon sok Kelet-Európa történetével 
foglalkozó (explicit vagy implicit módon) összehasonlító munka konklúziója még mindig ez.1 Az 
elmaradottság (backwardness) tézis a modernizációs elméleten alapszik, melynek az 1950-60-as 
években kialakult klasszikus formája szerint a modernizáció az a folyamat, mely során a szegény, 
agrártársadalmak, gazdag, komplex társadalmi struktúrával rendelkező ipari társadalmakká 
alakulnak át. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a modernizációs elméletek újszerűségük 
ellenére, az evolúciós elméletek hosszú sorában illeszkednek, melyek a világ változásait nyugati 
minta alapján próbálták megmagyarázni.2 Az elmélet klasszikusai szerint (Talcott Parsons, David 
Lerner, Seymor Martin Lipset) a modernizáció progresszív, azaz a fejlődés egy magasabb fokára 
viszi a társadalmat, szisztematikus, tehát a különböző alrendszerek együtt változnak, globális (azaz 
mindenütt egyformán megy végbe) és visszafordíthatatlan.3 Az elmélet (mely korán sem volt 
olyan rendszerezett és kidolgozott, mint ahogy azt a rövid vázlatunk esetleg mutatja) kezdeti 
formájában tisztán szociológiai elmélet és része az a feltevés is, hogy a modernizáció jelensége 
nem csak leírható, hanem elősegíthető is. Nem nehéz felfedezni az elmélet politikai implikációit 
és normatív voltát sem. Az elmélet historizálására csak a 1960-as években került sor, azaz ekkor 
lett a kortárs, jelen idejű társadalmi folyamatokat leíró elméletből történeti fejlődési modell. A 
modernizáció történelmi változatának egyik klasszikus definícióját Reinhard Bendix dolgozta ki. 
Felfogásában a modernizáció egy olyan sajátos társadalmi változás, mely a 18. század végén jelent 
meg először néhány „úttörő” társadalomban, majd ezek hatására más társadalmakban is. A 
változás két fő meghatározója gazdasági téren az ipari forradalom, politikai téren a pedig a francia 
forradalom volt.4 Az elmaradottság értelmezése ebben a kontextusban meglehetősen egyszerű. 
Elmaradottak azok a társadalmak melyek még nem érkeztek meg a fejlődésnek arra a fokára, ahol 
a nyugat-európai és észak-amerikai társadalmak vannak. 
  Nem szükségszerű azonban, hogy ennyire hagyományosan alkalmazzuk a modernizációs 
elméletet, ahogy arra kritikusai többhelyütt is felhívták a figyelmet.5 Még egyértelműbben 
fogalmaz Michael G. Müller, aki síkra száll amellett, hogy egy társadalom modernizálásának több 
útja is lehet, és ezek közül csak az egyik a nyugat-európai, és Kelet-Európában, vagy Európán 
kívül más utak alakulhatnak ki és így szerinte az elmaradottság terminus használata meglehetősen 
problematikus.6 Sőt Hans Ulrich Wehler is jelzi (már 1975-ben) a klasszikus modernizációs 
elmélet problémáit és annak egy módosított változatát alkalmazta híres Németország 
történetében.7 Legkésőbb a 1980-as évek végére világossá vált, a Sonderweg-vita, vagy a bielefeldi 
Bürgertumkutatás kapcsán, hogy a modernizációs elmélet klasszikus formájában nem képes 
                                                 
1 Daniel Chirot: The Origins of Backwardness in Eastern Europe, Universiy of California Press, 1989 vagy Berend, 
Ivan T. 1996: Central and Eastern Europe 1944-1993: Detour from the Periphery to the Preiphery, Cambridge; 
Berend, Ivan T. 1998: Decades of Crisis: Central and Eastern Europe befor the World War II,  Berkeley, CA; 
Berend, Ivan T. 2003: History Derailed: Central and Eastern Europe in the Long Nineteenth Century, Berkeley, CA  
Legújabban összefoglalóan: Berend. Ivan T. 2005: What is Central and Eastern Europe? In European Journal of 
Social Theory 8(4): 401-416. 
2 V. ö.: Hans Ulrich Wehler: Notizen zur deutschen Geschichte, C. H. Beck,  2007, S. 102-103. Wehler többek 
között Adam Smith-t, Hegel-t, Marx-ot és Weber-t említi. 
3 Degele, Nina – Dries, Christian 2005: Modernisierungstheorie, München, 16-18. 
4 Bendix, Reinhardt 1969: Modernisierung in internationaler Perspektive. In: Wolfgang Zapf (Hrsg.): Theorie des 
sozialen Wandels, Köln/Berlin, 505-512. 
5 Például: Hroch, Miroslav-Klusakova, Luda (Hg.): Criteria and Indicators of Backwardness, Prague, 1996, vagy 
Nancy Wingfield kifejezetten Berend munkássága kapcsán Wingfield, Nancy M. 2004: The Problem with the 
„Backwardness”: Ivan T. Berend’s Central and Eastern Europe in the Nineteeth and Twentieth Centruies in. 
European History Quarterly (34), 535-551. különösen 548. 
6 Müller, Michael G. 2000: Die historisierung des bürgerlichen Projekts - Europa, Osteuropa und die Katagorie der 
Rückständigkeit in Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte, XXIX, 170. 
7 Wehler, Hans-Ulrich 1975: Modernisierung und Geschichte, Göttingen és Uő. 1989-2003: Deutsche 
Gesellschaftsgeschichte I-IV, München, a modernizáció elmélet módosított formája mellett áll ki Wehler 2007, 102-
107.  
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magyarázni még a 18-20. századi európai történelmet sem.8 Ezek a kritikák érintik a 
professzionalizációval foglalkozó munkákat is, hiszen a professzionalizáció mint folyamat a 
modernizáció része. 

Nem véletlen tehát, hogy a szociológia tudománya is kidolgozott alternatív modernizációs 
modelleket. Egyik leghíresebb képviselőjük Samuel Eisenstadt. Tézise szerint a modernitás nem 
egynemű, és a nyugati modernizáció annak csak egyik válfaja és ezért nem törvényszerű, hogy a 
tradicionális társadalomból, a modern (ipari, majd szolgáltató) társadalomba való átalakulás 
mindenütt egységesen a nyugati minta alapján menjen végbe.9 Eisenstadt hivatkozott könyvében 
ugyan kiemelten a nyugat-európai, a Japán és az Egyesült Államok-beli modernizációt hasonlítja 
össze, de nyilvánvaló, hogy tézisét érvényesnek tartja Kelet-Európára és annak modernizációjára 
nézve is. Nem feladatunk most a „multiple modernities” elméletet és annak recepcióját 
bemutatni, inkább csak arra hívnánk fel a figyelmet, hogy Eisenstadt nézőpontja 
megtermékenyítőleg hathat a kelet-európai társadalmak történetével foglalkozó munkákra és 
különösen azokra, melyek az összehasonlítás módszerével dolgoznak. A fentiekben röviden 
ismertetett vitát, vitákat kihívásnak és egyben előnynek is tekintjük. Az általuk felvetett kérdések 
segítenek abban, hogy egyrészt a professzionalizáció elméletét annak normativitásától megfosztva 
használhassuk, illetve abban is, hogy a középiskolai tanárok professzionalizációját vizsgálva a 
magyarországi modernizáció milyenségének kérdésére egy a nemzeti kereteket átlépő és 
(amennyire csak lehetséges) elfogulatlan választ adjunk. Ez azt is jelenti, hogy nem célunk a 
polgárosodási, vagy modernizálódási versenyben eredményt hirdetni (értelme sem lenne), hanem 
a nemzeti fejlődések sajátosságainak megragadása a célunk.10  

A cél tehát elsődlegesen nem az, hogy a Backwardness-tézist megcáfoljuk, hiszen elméleti 
korlátai – többek között Eisenstadt munkásságának köszönhetően – már régóta nyilvánvalóak. 
Sokkal inkább arra irányul a vizsgált tárgya, hogy mi ennek a két országban közös eszmei és 
részben közös szervezeti alapokról induló (általunk modernizációnak nevezett) folyamat tartalma. 
Az előzetes eredmények alapján úgy tűnik, hogy másként alakult a 19. század közepén hasonló 
állami célokkal induló folyamat Magyarországon és Poroszországban. Ennek a kérdésnek ered a 
nyomába a középiskolai tanárok professzionalizációját górcső alá véve a dolgozat az 
összehasonlító történettudomány és a histoire croiseé módszertanára is alapozva.  

A kutatás célja a középiskolai tanárok professzionalizációjának vizsgálata és 
összehasonlítása Magyarországon és Poroszországban. Ahogy látni fogjuk a professzionalizáció 
ugyan kontinentális formájában is többszereplős folyamat, de az állam alapvető szerepe 
vitathatatlan. Ezért munkánk a tanáregyesületek kialakulása és a tanárok képzési-képesítési 
rendszere, anyagi körülményei mellett elsősorban az állammal kialakított kapcsolatra, a vele 
folytatott közvetett és közvetlen interakciókra fogunk hangsúlyt fektetni, illetve arra milyen 
önképet alakítottak ki magukról a fenti két országban a tanárok, és ebben az önképben hol 
helyezkedett és milyen tulajdonságokkal ruházódott fel az állam. 
 

 
 

                                                 
8 Erről részletesebben: Mergel, Thomas1997: Geht es weiterhin voran? Die Modernisierungtheorie auf dem Weg zu 
einer Theorie der Moderne in Thomas Mergel-Thomas Welskopp (Hrsg.): Geschichte zwischen Kultur und 
Gesellschaft, München, 203-232. 
9 Eisenstadt, S. N. 2000: Die Vielfalt der Moderne, Weilerswist,  
10 Anna Veronika Wendland: Randgeschichten? Osteuropäische Perspektiven auf Kulturtransfer und 
Verflechtungsgeschichte in Osteuropa 2008/3. 95-116. 
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II. A HIVATÁSRENDI EGYESÜLETEK MEGALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON ÉS 

POROSZORSZÁGBAN 

 
A kelet-európai professzionalizáció „közkeletű” jellemzői a megkésettség nyugat-európához 
képest, a központi egyesület hiánya, a professzionalizáció és a nemzeti identitás kialakulásának 
erős kapcsolata és az állammal szembeni gyenge érdekképviselet voltak.11 Vizsgáljuk meg, 
megállják e helyüket ezek a megállapítások a magyar-porosz összehasonlítás kapcsán. 
 Nézzük először megkésettség és központi egyesület kérdését. Magyarországon az első 
egyesület 1865-ben alakult meg, ez néhány évtizedes késést jelent a porosz egyesületekhez képest, 
de ha figyelembe vesszük, hogy a középiskolai tanárok képzését először kötelezően szabályozó 
rendelet, az Organisationsentwurf, 1849-ben jelent meg, (a hasonló szabályozás Poroszországban 
1810-ben) tehát lényegében csak ettől a pillanattól beszélhetünk modern értelemben vett 
középiskolai tanárságról, nyugodtan nevezhetjük gyorsnak a szakmai (professzionális) identitás e 
jellemzőjének kialakulását. Az, hogy a megalakuló egyesület rögtön országossá kívánt és tudott 
válni, szemben a porosz egyesületekkel, aki csak 1903-ra érik el ezt, csak megerősíti az 
állításunkat. Ez a gyors fejlődés meg akkor is meglepő, ha köztudott, hogy a porosz 
tanáregyesületek késői országossá válását az erős regionális identitást is hátráltatta, ami 
Magyarországra nem volt jellemző. 
 A szakmai és a nemzeti öntudat összekapcsolódásának hiánya is feltűnő, nem csak akkor, 
ha Magyarországot Galíciával és Csehországgal hasonlítjuk össze, hanem akkor is, ha 
Poroszországgal. A porosz forrásokban fellelhető hivatkozások a hazára, hazafiságra, illetve a 
hazáért tett szolgálatokra a magyar oldalon teljesen hiányoznak. Ahogy az is, hogy az új 
helyzetben (a Német Császárság kikiáltása után) a hazafias harcot a tanárokkal más szinten, de 
folytatni kell. A magyarázatot egyrészt abban találhatjuk, hogy a magyar nemzeti identitás 
kialakulása 1848-49-cel egy időre megállapodott, másrészt, hogy a nyilvános diskurzusban 
résztvevő, azt befolyásoló rétegek sokat tanultak az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
nemzetiségi problémákból. Ez a tapasztalat csak tovább erősítette a kiegyezés utáni idők 
liberalizmusát, mely nemzeti-nemzetiségi kérdésben is éreztette hatását.12  
 Ha az egyesületi alapszabályokat hasonlítjuk össze sok hasonlóságot találunk. Mindkét 
egyesület a középiskolai tanárok számára alakult, tehát nem csak a gimnáziumi tanárok számára, 
és mindketten egyszerre tűztek ki szakmai politikai és szaktudományos célokat és mindkét 
egyesület fontos célként jelölte meg a kollegialitás erősítését. Konkrét, rövid távú célok is 
hasonlóak: a tanárok anyagi helyzetének javítása, a bírók bérszínvonalának elérése, és a szakértői 
státusz megszerzése pedagógiai és oktatáspolitikai ügyekben. A célok eléréséhez megválasztott 
taktika és eszközök is megegyeztek: a folyóiratok segítségével meghatározni a szakmai diskurzust, 
illetve petíciókkal a törvényhozásra hatást gyakorolni. A különbség inkább abban volt, amilyen 
módon ezeket az eszközöket használták. A magyar tanáregyesület sokkal kritikusabb volt az 
állammal szemben, mint porosz párja. A különböző viselkedésmódok mögött eltérő felfogások 
látszanak rejleni az állam szerepéről. Mind a magyar, mind a porosz tanárok elvárják az állami 
segítséget, de míg a magyarok az államot, mint végrehajtót látják és láttatják a folyóirataikban és a 
koncepciók kidolgozására, a problémák megoldására maguk vállalkoznak, addig a porosz 
tanárokról gyakrabban fordul elő, hogy a problémák csak bemutatásra kerülnek, a megoldás 
keresését az államra hagyják. Egy emlékiratban a berlini felsőbb városi iskolák tanárai explicit ki is 

                                                 
11 Peter Wozniak: Professionalisation and nationalism in a Career Group: Secondary School Teachers in Galicia, 
1849-1914; Jaroslav Kota: Professionalisation of Teachers in The Czech Lands in Professionen im modernen 
Osteuropa (Hg.:McClelland-Merl-Siegrist), Berlin, 1995, 235-280. 
12 Hozzá kell tennünk, hogy az nemzeti öntudat, illetve a magyarság, a magyar kultúra fontossága mint hivatkozási 
alap a későbbiekben fontos szerepet játszik a tanárok között is, de a jelenleg vizsgált és tárgyalt periódusban ez nincs 
így. 
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mondják, hogy a megfelelő eszközök megtalálása és a problémák megoldása a kormányzat 
feladata. 13 
 Tézisünk szerint tehát a magyarországi középiskolai tanárok szakmai identitása ugyan 
később kezdett el kialakulni, mint a porosz társaiké, de a folyamat az 1870-es évek elején 
hamarabb hozott eredményeket a professzionalizáció szempontjából fontos területeken, mint a 
szakmai autonómia és az egység, ami részben egy másfajta államfelfogásnak és önképnek 
köszönhető. Mi tette ezt a gyorsabb és némileg más irányba haladó fejlődést lehetővé? 
 A kiegyezés utáni Magyarországon a gazdaság virágzásnak indult, liberális kormányzat 
alakult, az ekkor hozott törvények is a liberalizmus jegyében fogantak. Ebben a „Gründerzeit” 
hangulatban a kormányzó elit nagyon fontosnak tartotta az egyesületi kultúra támogatását és 
különösen a szellemi foglalkozású rétegek erősítését a magyar társadalomban. Ebben az 
„egyesületbarát” és a gazdasági fejlődésnek köszönhetően az 1870-es évek közepéig doktriner 
liberális közegben, érthető módon könnyebb volt egy szakmai-érdekképviseleti egyesületnek 
működnie és eredményeket elérnie, mint Poroszországban, ahol az állam kevésbé volt nyitott az 
egyesületek irányába. A vizsgálatunk tárgyát képező egyesületekkel szemben például – mivel 
szimplán „sztrájkegyesüleknek” tartotta őket a fizetésrendezéssel kapcsolatos céljaik miatt – 
évekig rendkívül bizalmatlan volt a porosz kormányzat.  
 Meghatározta a más irányú fejlődést az egyházak eltérő szerepe is az oktatásban. 
Magyarországon alapfokú oktatás teljesen, a középfokú pedig nagyrészt a protestáns és a 
katolikus egyház(ak) kezében volt. Az első állami (tehát nem királyi katolikus) gimnáziumok csak 
az 1849-től, Organisationsentwurf nyomán jöttek létre. Az Entwurf előírásai ugyan vonatkoztak a 
nem állami iskolákra is, és így példát szolgáltattak az állami beavatkozásra az oktatás területén, de 
az állam pozíciója még korán sem volt olyan erős, mint ahogy a kormányzat azt szerette volna. 
Nem véletlen, hogy a középiskolai törvény (melynek legfontosabb része többek között az állami 
fennhatóságot is szabályozta volna) csak hosszas küzdelmek után, 1883-ban került elfogadásra. 
Egy ilyen helyzetben nagyon is megfelelt az államnak, hogy létrejött, egy az egyházaktól független, 
magát felekezeteken felülinek deklaráló, oktatáspolitikai „hatalmi” központ. Poroszországban az 
egyházaknak már régen nem volt ilyen meghatározó szerepük, a városok pedig, hiába tartották 
fenn az iskolák többségét, nem rendelkeztek sem jogi alappal, sem elegendő politikai hatalommal, 
hogy az állami oktatáspolitikának hatékonyan ellenálljanak.  Így az államnak nem volt szüksége 
semmilyen szakmai lobbycsoportra ahhoz, hogy oktatáspolitikai elképzeléseit keresztül vigye. 
Ennek megfelelően érthető, hogy eltérő mozgástere volt a két egyesületnek országaikban. 
 Más volt az állammal, illetve annak képviselőivel való személyes kapcsolata is a két 
egyesületnek. Magyarországon 1849 után a protestáns, de a katolikus középiskolák és így a 
tanárok is komoly szerepet játszottak a germanizáció elleni küzdelemben, ezen kívül a 
tanáregyesület tisztségviselői közül jó néhányan aktívan részvettek a forradalomban és a 
szabadságharcban, ezért személyes, jó kapcsolataik voltak a kiegyezés után a hatalomba kerülő új 
elittel. Az OKTE elődszervezete a Budapesti Tanáregyesület elnöke Lutter Nándor piarista tanár 
például már 1848-ban is Eötvös József oktatásügyi tanácsadói közé tartozott és fordítva Eötvös 
már egyetemi tanárként is tiszteleti tagja az egyesületnek. Ilyen személyes – az érdekképviseletet 
megkönnyítő – jó kapcsolat és kötődés nem figyelhető meg a porosz tartományi egyesület tanárai 
és a porosz kormányzat között. 
 Végül hozzájárult az OKTE jobb érdekérvényesítő képességéhez a magyarországi 
tanárság egységessége. A Poroszországban világosan kirajzolódó erős, a humán és a 
reálműveltség, a humán gimnázium és a reáliskola közötti ellentét Magyarországon nem figyelhető 
meg a tárgyalt időszakban. Nem figyelhető meg mert, egyrészt alig vannak reáliskolák 
Magyarországon és így nem jelenthetnek konkurenciát a gimnáziumok számára, másrészt a 
reáliskolák viszonylag hamar megkapják ugyanazt a képesítési jogot, mint a gimnáziumok, így a 
különbség az iskolák és így a bennük tanító tanárok presztízse szempontjából nem volt jelentős. 
Ezt mutatja az is, hogy az Országos Középtanodai Tanáregylet első elnöke, Ney Ferenc, 
                                                 
13 ZUW 1872/17 Die Gehaltsverhältnisse der Lehrer der städtischen höheren Unterrichtsanstalten Berlins, 134. 
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reáliskolai tanár volt. Ugyanez a különbségtétel a porosz tanárok között sokkal élőbb és 
érzelmekkel terheltebb volt. Ennek jelei a hírlapi viták, ahol többször kiemelésre kerül, hogy az 
igazi műveltség az ókori szerzők tanulmányozásán alapszik, és ezt mutatja az is, hogy a reáliskolai 
tanárok nagyon korán megalakítják a saját egyesületeiket, és még 1872-ben, a „nagy válság” idején 
is arról beszélnek, hogy a reáliskola értékei és érdekei a gimnáziumétól és annak tanáraitól 
gyökeresen különböznek. Az iskolák jogosítványának egységesítése csak későn, 1900-ban történt 
meg, ami szintén hozzájárult az amúgy is meglévő ellentétek elmélyítéséhez. Érthető módon 
könnyebb volt nyomást gyakorolni egy egységes tanárság nevében, mint egy területileg és 
iskolatípus szerint is megosztott tanárság esetében. Az 1872 körül megalakuló tartományi 
tanáregyesületek egyik célja egyfajta egység megteremtése volt, de a helyzet sokkal komplexebb 
volt, mint Magyarországon és ezért az eredményeknek is váratniuk kellett magukra.  

A középiskolai tanárok első hivatásrendi egyesületeit vizsgálva legfontosabb 
eredményünknek az tűnik, hogy a két országban elő tanárság professzionalizációjának 
különbözősége elsősorban az államhatalomnak az adott társadalmak elfoglalt szerepének 
köszönhető. A következőkben éppen ezért az állam és a tanárok, tanári egyesületek párbeszédét 
vizsgáljuk, és ezen keresztül kísérletet teszünk arra, hogy a bevezető fejezetben feltett kérdésekre 
választ találjak. Mielőtt azonban erre sor kerülne, a fenti téziseinket némileg más oldalról próbára 
téve, a középiskolai tanárok önképének összetevőit vizsgáljuk, nem feledve itt sem az államhoz 
való viszonyt. 
 

III. A középiskolai tanárok önképe 
 

Kiinduló tézisünk a magyarországi tanárság poroszénál pozitívabb önképe, és 
dinamikusabb professzionalizációs stratégiája volt. Ebben a fejezetben azt vizsgáltuk meg, hogy 
miben jelenik meg ez a pozitívabb önkép, pontosan milyen összetevői vannak a (már most 
hangsúlyozzuk dinamikus, tehát változó) tanári énképnek. Milyen kritikák és veszélyek fenyegetik 
ezt a képet belülről a tanárok részéről, milyen kritikák érik akkor, amikor ezt a társadalomban 
prezentálják, és hogyan, milyen technikákkal próbálnak megbirkózni a felmerülő problémákkal és 
mivel, milyen külső és belső változókkal magyarázhatóak ezek a két ország tanársága közötti 
eltérések. 

Mind a magyar mind a porosz tanárok világosan megfogalmazzák a hivatásuk számára 
elérendő célt. Mindkét országban azt a társadalmi anyagi és szellemi megbecsülést szeretnék 
elérni, mint más egyetemi végzettséggel és nagyobb presztízzsel rendelkező példaképeik. Ennek 
érdekében igyekeztek annak a szolgáltatásnak a fontosságát, amit a társadalomnak nyújtanak (az 
eljövendő generációk nevelése) minél jobban kihangsúlyozni és képviselni. De nem csak az ifjúság 
nevelésének és az iskolának és ezen belül a tanári pozíciónak a fontosságával voltak tisztában, 
hanem ennek kommunikációjának nehézségével is. Szemben az orvosi vagy akár a jogászi 
hivatással a tanítás sokkal kevésbé volt misztikus a laikus közönség előtt (és az máig), és ezáltal 
sokkal inkább ki van téve a kritikáknak és a lebecsülés veszélyének. Ezért is került fontos helyre 
énképükben felelős értelmiség tulajdonságainak interiorizálása, a műveltség és szakmaiság. 
Hasonlóan fontos volt mindkét tanári csoport számára az egység, annak tudata, hogy a 
különböző (középfokú) iskolatípusok és fenntartók ellenére, van olyan közös alap és nem 
utolsósorban érdek, ami összetartja őket. 

Ezen közös vonások mellett az államtól való függetlenség igénye volt az, amiben a porosz 
és magyar tanárok különböztek.14  Az államtól való távolságtartás és a tőle való elméleti 
függetlenség (hiszen többről nem lehetett szó) határozottan és konszenzusosan megfogalmazódik 
a magyar tanárok diskurzusában, ezzel szemben a porosz tanároknál csak kivételesen (a fősodort 
erő kritikaként) jelenik meg az államhoz való szoros tartozás problematikussága. A magyar 
tanároknál sem tapasztalható államellenesség, mindig hangsúlyozzák, hogy nem hívei minden 
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áron való „ellenzékieskedésnek”, de az elhatárolódás igénye és gyakorlata is megjelenik. Nagyon 
szépen kirajzolódik ez a két ország tanárai előtt megjelenő kihívásokra való reakcióban, a 
megoldások keresése közben. Amíg a poroszországi tanárok az adott helyzetük és az általuk 
vágyott helyzet, a céljaik közötti távolságot felismerve, többszöri nekifutás után is csak az 
államhoz való fordulásban látták megoldás kulcsát, addig ez a magyar tanárok esetében (noha ők 
is sokszor fordultak az államhoz) ilyen kizárólagossággal – mint láthattuk – nem tapasztalható 
meg. 

A porosz tanárok fő problémája, ez világosan kiderül a forrásokból, az a tapasztalat volt, 
hogy anyagi megbecsülésük és társadalmi presztízsük nem esik egybe az általuk elképzelttel, azzal 
a társadalmi megbecsültséggel, melyet a más egyetemi végzettséghez kötött hivatások kapnak. 
Ennek megélése indít el bennük egy önvizsgálatot, melynek állomásait az előzőekben ismertettük. 
Az elvárt és a valós társadalmi megbecsülés közötti különbség két fő oka szűrhető le a 
diskurzusokból, egyrészt, hogy a tanárok által birtokolt tudás nem igazán váltható át hatalmi 
tőkére, egy olyan adottság, melyen nem nagyon lehet változtatni, a másik fő ok pedig a tanárok 
közötti szolidaritás, egység hiánya, azaz a tanárság sokfélesége. Ennek sokféleségnek több alesete 
van. Sokan társadalmi származás szerinti sokféleségként értelmezik, és abban látják a problémát, 
hogy a sok különböző alacsony rétegből származó tanár nem képes sem egymással kommunikálni 
rendesen, sem – és ez a lényegesebb – a polgári életmód szerint élni, aminek hatására viszont 
automatikusan kizáródik ezekből a körökből. A másik aleset a munkáltatók szerinti sokféleséget 
kárhoztatja, mondván, hogy a különféle jogi és anyagi helyzetek akadályozzák meg az egységes 
tanárság kialakulását és így a jobb körülményekért való egységes fellépést is. Lényegében ide 
tartozik a humán- és reálműveltség megosztó ereje is, mely még hozzáadódik az előző 
problémákhoz. Az egységes fellépés és a tanárság helyzetének javítása érdekében létre hozott 
tartományi tanáregyesületek ugyan alapszabályukban túlléptek például az iskolatípusok szerinti 
megosztottságon, de végső megoldásként ők sem fogalmaztak meg más koncepciót, mint azt, 
amely az állami hivatalnokká válásban, az állami felügyelet, befolyás és finanszírozás 
kiterjesztésében látta a tanárság hivatássá válása során fellépő problémák megoldását. 

A magyar középiskolai tanároknál olyasfajta megfosztottság érzet, mint porosz 
kollégáiknál nem volt tapasztalható. A forrásokból hiányoznak a megbecsültség és el nem 
ismertség hiányáról szóló beszámolók. Az egyesülettel és érdekvédelmi-kritikai tevékenységével 
szembeni ellenvetések is inkább egyenrangúak „harcaként” jelentek meg – legalább is a 
tanáregyesület értelmezésében, még olyankor is, mint amikor például a miniszter esetében 
egyértelműek a hierarchikus viszonyok. Ezért az oktatáspolitikai harcokon túl a tanáregyesületnek 
fő feladata nem az, hogy egy státuszinkonzisztenciát megszüntessen, hanem (azzal együtt, hogy 
egy hivatáscsoport sohasem elégedett a helyzetével) a tanárok helyzetét még jobbá tegye. Ennek 
érdekében viszont az egyesület és ezen keresztül a tanárok tekintélyét kell növelni, ezért 
törekszenek az egyesület tagságát növelni és a meglévőket aktívabbá tenni, a szakmaiságot és az 
egyesületi folyóirat színvonalát növelni, és a vidék-főváros és a vallási különbségeken 
felülemelkedni, azokat enyhíteni. Az egységes és nagyobb nyomásgyakorlási potenciállal 
rendelkező tanárság természetesen a porosz tanárok esetében is cél, csak éppen más eszközöket 
látnak célravezetőnek.  

De nem csak a kiindulási alap, hanem az elérendő cél útjában álló akadályok és a 
megoldási módozatok is mások a magyar tanároknál. Ahogy leírtuk a porosz tanároknál annyira 
fontos reál-humán és az iskolafenntartó szerinti megosztottság Magyarországon alig játszott 
szerepet. A különbségek itt inkább a vidéki és a fővárosi, illetve a különböző felekezetekhez 
tartozó iskolák tanárai között húzódtak. Addig azonban, míg a porosz tanárok inkább a 
konfliktusok elkerülése (vagy a különbségek elhallgatásával, vagy teljesen külön egyesületek 
alapításával) és így azok fenntartása jellemezte, addig magyarországi társaik igyekeztek és tudtak 
valamiféle kompromisszumot találni (a vidék és a főváros közötti konfliktus), vagy olyan 
álláspontot alakítottak ki mely a konfliktusos helyzeteknek elvette az élét (felekezetek felettiség). 
Ennek köszönhetően alakulhatott ki az a helyzet, hogy a professzionalizáció útján később 
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elinduló magyarországi középiskolai tanárság úgy alakította ki az önképét, hogy abban az állam, az 
államhoz való tartozás ugyan fontos szerepet játszott, de nem jelentette a boldogulás kizárólagos 
esélyét.   

Mivel magyarázhatóak a magyarországi tanárok dinamikus professzionalizációs stratégiája 
és mi okozta a porosz tanárok statikusabb hozzáállását hivatásuk problémáihoz? Egyrészt 
hozzájárulhatott az önképek és viselkedésmódok különbségeihez az eltérő társadalomszerkezet. 
Annak ellenére, hogy a polgárság, polgárosodás gyengesége (a nyugat-európaihoz képest) mindkét 
ország társadalmának a szakirodalomban általánosan elfogadott jellemzője, a német területeken a 
városi polgárság, különösen a „vagyon polgársága”15 (Besitzbürgertum) jóval erősebb volt, mint 
Magyarországon, és jóval inkább kezében tartotta a városok formális és informális irányítását, 
mint nálunk. Konkurencia híján a magyar tanároknak sokkal inkább lehetősége és tere volt a 
(különösen a vidéki) városok közéletének meghatározásra és fordítva, semmiképpen sem voltak 
olyan mérték kiszolgáltatva egy „nem akadémiai” elitnek, mint porosz társaik. Ez érthető módon 
pozitív irányba befolyásolta önképüket és cselekvési horizontjukat is 

A második fontos oka az énkép különbözőségének az oktatáspolitikai erőtér eltérő 
tagozódása. Erről már beszéltünk az előző fejezetben, de újra szeretnénk hangsúlyozni, hogy 
Magyarországon s vizsgált korszakban az egyházak (főleg az autonóm felekezetek) és az állam 
közötti küzdelem a középfokú oktatás fölötti befolyás érdekében még korán sem dőlt el, ahogy 
ezt az 1883-as középiskolai törvény kompromisszumos jellege is mutatja, tudható, hogy a teljes 
állami befolyást végül annak fokozott anyagi áldozatvállalása hoz a századforduló után. 
Poroszországban ezzel szemben, az állam egyházakkal szembeni politikája egyértelművé tette az 
állam primátusát az oktatás területén, a városok mint a legnagyobb iskolafenntartó csoport pedig 
nem alkották egységes ellenpólusát az állami hatalomnak. Ezen kívül az oktatásügyi bürokrácia 
jóval liberálisabb volt Magyarországon, mint Poroszországban. Ezért magyar a multifokális 
erőtérben inkább érezhette a tanárság, hogy egyesületén, egységes fellépésen keresztül az államtól 
függetlenül is befolyásolhatja sorsát, mint a porosz középiskolai tanárok. 

A harmadik ok az énképek különbözőségében, hogy amíg a porosz tanárokat megosztó 
konfliktusok össztársadalmiak (a reáliskolák és gimnáziumok viszonya) és így csak általuk nehezen 
megoldhatóak, addig a magyarországiakat megosztó konfliktusok vagy csak őket érintették (a 
főváros-vidék probléma), vagy ha össztársadalmiak voltak (az autonóm felekezetek iskoláinak 
ügye), akkor hosszú és heves viták után ugyan, de végül mindkét fél igyekezett kompromisszumos 
megoldást keresni. Ebben a helyzetben újra érthető, hogy az OKTE nem érezte, hogy a tanárság 
konfliktusaiban csak az állam képes segíteni, illetve az állam segítsége nélkül nem képzelhető el 
kibontakozás. 

  Az énképeknek vizsgálata - úgy érezzük – világosan megmutatta, hogy a középiskolai 
tanárok professzionalizációjának esetében a legfontosabb kérdések nem a temporális 
dimenzióban jelentkeznek és az eredmények nem is magyarázhatóak a megkésettség fogalmával. 
A lassan kirajzolódó professzionalizációs minták és ebből fakadóan a szakmai énképek 
különbözősége sokkal inkább a társadalomszerkezet, és az állami hatalom korlátainak két ország 
közötti differenciájában rejlik. A továbbiak ezért állami oktatáspolitika korlátai vesszük szemügyre 
a középiskolai tanárság perspektívájából. 
 
IV. A tanárok és az állam 
 
Nehezen cáfolható, hogy a 19. században a közép- és kelet-európai államok oktatáspolitikája egy 
irányba haladt, folytatva a felvilágosult abszolutista uralkodóik törekvéseit. Az 1848 utáni 
kormányzatok mind Magyarországon, mind Poroszországban az állam ellenőrző funkciójának 
kiterjesztésére törekedtek. Az állam szerepének növelése mindkét országban több volt pusztán 
hatalmi kérdésnél, együtt járt az oktatás sztenderdizálásával, korszerűsítésével, és ami ehhez 
elengedhetetlen volt, az önálló, specifikus képzésen alapuló középiskolai tanári hivatás 
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megteremtésével. Ezen az alapvető általános hasonlóságon túl további közös vonások is 
felfedezhetők az általunk vizsgált két ország oktatáspolitikájában. Mind a magyar, mind a porosz 
oktatási kormányzat az egész korszakon át kitartott (ellenállva az egységes középiskola ideájának) 
a reál és humán képzés kettéválasztása mellett. Mindkét iskolarendszerben a gimnázium számított 
a középiskolák zászlóshajójának, akár az elterjedtséget, akár a presztízst tesszük meg 
minősítésünk alapjának. A hasonló oktatáspolitikai törekvések azonban nagyon különböző 
módon és mértékben valósultak meg. Nagyon jól nyomon követhető ez az állami fennhatóság 
kiterjesztésének törvényi lépéseinél. Hiába voltak mindkét országban az állami fenntartású 
középiskolák kisebbségben, Poroszországban az állami normák kiterjesztése jóval kisebb 
korlátokba ütközött, és ezért jóval nagyobb lépésekben haladt előre, mint Magyarországon. Míg a 
porosz kormányzat legkésőbb az 1850-es alkotmánytól kezdve mindig hivatkozhatott az állam 
vitathatatlan felügyeleti jogára, addig Magyarországon erre csak a Bach-korszakhoz kötődő 
Organisationsentwurf adott példát, melyre jogilag a kiegyezés utáni kormányok nem 
hivatkozhattak. Kötötte viszont őket az 1790. évi 26. tc. mely a protestáns felekezeteknek 
messzemenő autonómiát biztosított, és ennek az autonómiának még csak az elvi korlátozását is 
igencsak megnehezítettek a vele összeforrt nemzeti érzések. Poroszországnak ezzel szemben csak 
a megszerveződni nem képes városi fenntartókkal szemben kellett fellépnie. Nem meglepő tehát, 
hogy a magyar oktatási kormányzatnak még az 1883-as középiskolai törvény sem biztosított olyan 
jogokat, mint amivel a porosz kormányzat már jóval korábban rendelkezett. Az, hogy bizonyos 
középiskolák nem az állami tantervet követik, illetve a fenntartók maguk határozzák meg mely 
tankönyveket használnak iskoláikban, vagy az, hogy a felekezeti iskolák érettségijén (melyek 
bizonyítványát az állam is elismerte) az állam képviselőjét rendelkezési jog nem illeti, vagy annak 
megkérdőjelezése, hogy csak az állam képezhet tanárokat, Poroszországban elképzelhetetlen lett 
volna. Ez a néhány példa is jól mutatja, hogy a helyi adottságok különbözősége miatt mennyire 
más módon tudta megvalósítania hasonló oktatáspolitikai céljait az állami befolyás növelésén 
keresztül a középiskolai oktatás egységesítését és színvonalának növelését a két kormányzat, 
aminek eredményeképpen egy jóval erősebb és kiterjedtebb, melyebbre hatoló állami ellenőrzés 
valósult meg Poroszországban. Ez a körülmény viszont más pályára helyezte a középiskolai 
tanárok professzionalizációját a két országban. Ezt a kijelentésünket a középiskolai tanárság 
szempontjából fontos témákon keresztül, igyekszünk az alábbiakban bizonyítani, és megvizsgálni, 
milyen különbségeket hozott ez magával a középiskolai tanárok és az állam viszonyában, és mit 
jelentett ez a különbség a középiskolai tanárok számára. 

 [A középiskolai tanárok képzése] A középiskolai tanári vizsga kialakulása alapvető 
fontosságú a középiskolai tanárság szempontjából. Egészen addig, amíg a tanári munka 
ellátásának nem volt feltétele a tanári vizsga, nem volt igazán külön foglalkozásnak tekinthető, 
hanem inkább csak átmeneti elfoglaltságnak útban egy jó papi/lelkészi állás felé. Ez még akkor is 
igaz, ha nyilván jó néhányan sohasem érkeztek meg a célállomásra. A tanári pálya leválása a 
teológusi pályáról mindkét országban állami kezdeményezésre történt. Mindkét országban fontos 
lépése volt ez az állami kontroll kiterjesztésének. A korai bevezetésnek és az iskolai fenntartók 
már tárgyalt mintázatának köszönhetően a porosz területeken a tanári szakma „elvilágiasodása” 
sokkal nagyobb léptekben haladt előre, mint Magyarországon. Míg ott a század közepétől a tanári 
és a teológusi pálya lényegében elvált egymástól, addig nálunk, köszönhetően az egyházi 
fenntartású középiskolákban tanító paptanároknak és a civil, de gyakran mégis erős teológiai 
képzettséggel rendelkező protestáns tanároknak, még a századfordulón sem történt meg teljesen. 
Ez nem azt jelenti, hogy eddigre nem alakult ki a civil, rendszeres pedagógiai képzettséggel 
rendelkező, mindenféle egyházi hierarchiától független tanár típusa, és azt sem, hogy az 
egyházakhoz kötődő tanárok nem feleltek volna meg a korabeli szakmai előírásoknak, de az 
tagadhatatlan, hogy Poroszországgal szemben, Magyarországon (egészen a századfordulóig) a 
középiskolai tanárok nagy része valamilyen formában az egyházi hierarchiához is kötődött. 

Ez a különbség látszólag hátrányt jelentett a magyarországi középiskolai tanárok számára, 
hiszen a felekezeti különbségek ilyen körülmények között fokozottabban megjelenhettek 
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csökkentve az egységes fellépés lehetőségét és erejét. Megvizsgálva azonban az OKTE történetét 
nem találjuk ennek nyomát. Az egyesület tagjai ugyan tudatában voltak ennek a veszélynek, de 
úgy tűnik a tanárság tudományos jellegének hangoztatásával sikerült a vallási identitás témáját 
távoltartani az egyesülettől, illetve ott ahol ez megjelenik (például a középiskolai törvény 
vitájánál), sikerült jól kezelni. Ennek a taktikának a sikerességét jól mutatja, hogy a 
századfordulóig nem alakultak felekezeti alapon országos tanáregyesületek, regionálisak pedig alig 
működtek, és az OKTE „testvérszervezetének” tekintették magukat. Ennek legfontosabb okát a 
tanárság, az OKTE ügyes politikája mellett abban látjuk, hogy a középiskolai törvény 
elfogadásával kialakult Magyarországon egy „status quo”, melyben sem a felekezeti kötődések, 
sem a paptanári hivatás kettősége nem játszhatott megosztó szerepet. Poroszországban az 
említett típusú kettős kötődés nem tapasztalható, sőt a porosz tanárok között (akiknek nagy része 
protestáns) jól kivehetően kirajzolódik a Bildungsbürgertum más tagjaira is jellemző kritikus-
világias kultúrprotestantizmus, melynek köszönhetően a „tudomány embereként” a vallás és az 
egyház háttérbe szorul világképükben. 
 A tanári vizsga korábbi és ezért tisztán neohumanista alapon történő bevezetése egy 
sajátos problémát hozott magával a porosz tanárok számára: a valóban a tanári hivatáshoz kötődő 
szaktudomány hiányát. A neohumanista elvek szerint a klasszikus nyelvekkel és a kultúrával való 
foglalkozás, a filológia a legjobb módja a gondolkodás fejlesztésének. Ebből következően az 
1810-ben bevezetett tanári vizsga anyagának is ez lett az alapja, sőt a tanári identitásnak ez 
olyannyira része lett, hogy a korszakban a középiskolai tanárokat filológusoknak nevezték. Ebből 
azonban három probléma is fakadt. Az egyik, hogy viszonylag gyorsan kiderült a klasszikus 
nyelvekkel való foglalkozás nem készít elő az iskolai nevelőmunkára. Ennek megfelelően a vizsgát 
abszolváló tanárjelöltek kénytelenek voltak pusztán a gyakorlatban, saját és diákjaik kárán 
megtanulni, hogyan kell nevelni és ismereteket átadni. A másik probléma, hogy a filológia mint a 
tanárság tudománya kényszerűen kizárta a természet- és reáltudományokkal foglalkozókat 
(mathematicus non est collega) a tanárok közösségéből, éppen azt a részét a középiskolai 
tanárságnak melynek tudása iránt egyre nagyobb kereslet volt tapasztalható a 19. század harmadik 
harmadában, a szülők és a diákok részéről. Ezzel olyan megosztottságot generálva a középiskolai 
tanárságban melynek éle csak az első világháború után kezd némileg tompulni.  

A harmadik probléma, hogy a 19. század második felében, utolsó harmadában egyre 
világosabbá vált, hogy a szakosodás következtében még a humán tudományok esetében sem lehet 
a klasszikus nyelvek és kultúra tudománya elég erős összekötő kapocs. A neohumanista 
szemléletnek köszönhetően az igazán szakmai tudománynak, a pedagógiának a presztízse gyenge 
volt, a hiánya viszont megnehezítette a középiskolai tanárság professzionalizációját. A magyar 
tanári vizsga – köszönhetően jóval későbbi (végleg: 1883) intézményesülésének – sohasem volt 
ilyen mértékben elköteleződve a neohumanista elveknek. A vizsgautasításokból kiviláglik, a 
filológia sohasem vált a vizsgák központi elemévé. Csak a magyar nyelv és irodalomból és egy 
modern idegen nyelvből kellett az általános vizsga keretében minden tanárjelöltnek vizsgát tennie 
a tanári képesítés megszerzéséhez. A szabályzatokból kitűnik, hogy a hatóságok számára elegendő 
volt a gimnáziumi érettségivel bizonyított klasszikus tudás. Ezt támasztja alá az is, hogy a 
reáliskolai érettségivel rendelkezőknek csak egy minimális latintudást kellett igazolniuk. A 
pedagógia viszont kezdetektől fogva része volt a tanári vizsgának. Egyrészt a tanárjelölteknek 
számot kellett adniuk, hogy ilyen stúdiumokat hallgattak az egyetemen, másrészt az általános és 
szakvizsga után egy pedagógiai vizsga zárta le a középiskola tanári vizsgálatot. Ezeknek hatására 
egy olyan tudomány rendszerezte Magyarországon a tanításhoz szükséges ismereteket és 
készségeket, mely valóban választ tudott adni a gyakorlati munka során felmerülő kérdésékre, és 
nem zárt ki senkit sem a tanári közösségből. Ez nyilván valóan erősítette a tanárok közötti 
közösségérzetet, és segítette a tanárság presztízsének növelését is. További különbséget jelentett a 
két tanári vizsgarendszer között, hogy míg a porosz esetben 1898-ig több különböző rangú 
diplomát lehetett szerezni (a diploma a vizsga eredményétől függően a középiskolák alsó vagy 
felső osztályaira képesített) addig Magyarországon 1875-től kezdve, mikor egyesítették a 
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reáliskolai és gimnáziumi vizsgabizottságot, csak egyfajta, egységes diploma létezett. Ez a látszólag 
lényegtelen különbség megszüntette a tanárok belső hierarchizálódásának lehetőségét 
Magyarországon, elősegítette viszont a porosz esetben, akadályt jelentve az egységes fellépésben. 
 Az államilag szabályozott tanári vizsga bevezetése vitathatatlanul mindkét országban az 
állami kontroll növekedését eredményezte az oktatásban. Nem igényel komoly kifejtést annak 
bizonyítása, hogy általa az állam képes volt meghatározni, hogy milyen tudással felvértezett 
tanárok kerülhettek be a középiskolába. A vizsgák történeti alakulása is bizonyítja, hogy a porosz 
állam szabályozási joga az oktatás területén sokkal kevésbé volt megkérdőjelezhető, mint a 
magyar társáé. Magyarországon (a középiskolai törvény vitája ezt jól mutatja) még az 1880-as évek 
elején is komolyan felmerült a felekezeti tanárképzés és a felekezeti vizsgabizottságok gondolata, 
vitatva az állam monopóliumát ezen a területen. Talán ennek is köszönhető, hogy a porosz 
kormányzat (szemben a magyarral) aktívan használta a vizsgát az oktatás szabályozó eszközeként, 
legyen szó a tanárok számának növeléséről, csökkentéséről vagy a specializáció okozta 
széttagolódás következményeinek enyhítéséről. Összefoglalóan elmondható, hogy ugyan a tanári 
vizsga korábbi bevezetésével és kötelezővé tételével hamarabb indult meg a Poroszországban a 
középiskolai tanári hivatás kialakulása, de a fent tárgyalt okok miatt, a későbbi indulás ellenére a 
képzés és szakmaiság felöl nézve, a magyar tanárság egységesebben tudott fellépni, mint a porosz.   

 [az anyagi körülmények] A munkahelyi előrelépés – ahogy azt láthattuk – az egyik 
legfontosabb megoldandó problémája volt a porosz középiskolai tanárságnak, viszont semmiféle 
ilyen jellegű panaszra nem bukkantunk a magyar egyesületi sajtó elemzésekor. Ennek okait a nem 
állami fenntartók közötti porosz-magyar különbségekben, másrészt az állami hivatalnokok 
részben különböző előléptetési rendszerében találtuk meg. Magyarországon ugyan csak 1906-ban 
valósul meg a szolgálati idő szerinti automatikus előrelépés a hivatali rangsorban,16 de az állami 
hivatalnokok fizetését szabályozó rendeletekből kitűnik, hogy már az 1870-es évek elején is 
igyekeztek az annak hiányából fakadó igazságtalanságokat korpótlékokkal orvosolni. Így a magyar 
esetben alkalmazott „kevert rendszer” miatt a Poroszországban látott problémák nem is igen 
alakulhattak ki.17 A tanárok fizetésbeli előrelépéséből fakadó bajok kiéleződéséhez hozzájárult az 
is, hogy Poroszországban a nem állami iskolák túlnyomó többsége városi fenntartású iskola volt, 
azaz az ott dolgozó tanárok nem kötődtek sem jobban, sem kevésbé munkahelyükhöz, mint az 
állami iskolákban dolgozó társaik. Ezért a korábban részletesen kifejtett előmeneteli nehézségeket 
(melyek az időszakos konjunktúráktól eltekintve alapjában jobban sújtották a városi fenntartású 
iskolák tanárait), összehasonlítva helyzetüket az állami iskolák tanáraival, komoly 
igazságtalanságnak élték meg. A magyar esetben a nem állami fenntartók az egyházak voltak. Az 
iskoláikban dolgozó tanárok a katolikus esetben szerzetesek, protestáns esetekben sokszor több 
generáción keresztül diákjai és tanárai voltak az iskolának, így kialakítottak egy olyan kötődést, 
adott esetben küldetéstudatot is, mely az állami iskolákban dolgozó társaikhoz képest ért 
fizetésbeli hátrányok elviselését megkönnyítette. 
 Az állami hivatalnokok között elfoglalt pozíció tekintetében (mely egyben fizetésük 
nagyságát is meghatározta) a magyar és a porosz tanárok körülbelül azonos szinten álltak, bár a 
mindkettőjük számára fontos referenciacsoporttal való egyenlőséget a magyarországi középiskolai 
tanárok hamarabb érték el. A nyugdíjak tekintetében világos a magyar hivatalnokok általánosabb 
jobb helyzete porosz kollégáikkal szemben. A középiskolai tanárok sikeres státusz emelő, 
biztosító tevékenységét és egyértelműen jobb pozícióját némileg árnyalja, hogy a magyar állam 
által biztosított jó anyagi feltételek kiterjesztése a nem állami fenntartású iskolákban dolgozó 
tanárokra lassabban haladt, mint a porosz területeken. Míg a porosz állami fizetési kvóták 1892-
ben ki lettek terjesztve a nem állami iskolákra is, a nyugdíjrendelkezések 1872-ben, az özvegyi 

                                                 
16 Kovács I. Gábor: Az értelmiségi keresetek változása (1920-1975) in Értelmiségiek, diplomások, szellemi munkások 
(szerk.: Huszár Tibor), 1978, 228. 
17 A kevert rendszerről és annak hagyományiról lásd: Indokolás az állami tisztviselők, altisztek és szolgák 
illetményeinek szabályozásáról szóló törvényjavaslathoz in Az 1892- évi országgyűlés képviselőházának irományai I. 
kötet, 27. 
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ellátások pedig 1898-ra lettek egységesítve minden középiskolai tanárra nézve függetlenül annak 
munkáltatójától, addig a magyarországi fizetések csak lassan, a századforduló körül egységesülnek, 
az azonos mértékű nyugdíj és özvegyi ellátást biztosító külön nyugdíjpénztárak pedig 1894-ben 
alakultak meg. A lassúbb egységesülés oka a nem állami iskolafenntartók autonómiájának 
különbözőségében rejlik. Ahogy azt már részleteztük, a magyarországi egyházak nagyobb 
önállósága ebben az esetben is nehezítette az állami normák kiterjesztését. Összefoglalóan mégis 
azt mondhatjuk, hogy a fizetések és egyéb anyagi ellátások megszerzése és javítása tekintetében 
(az előbb ismertetett fenntartásokkal) a magyar középiskolai tanárok voltak kissé jobb helyzetben.  

[munkahelyi viszonyok, szakmai autonómia] A két ország középiskolai rendtartásait 
vizsgálva az első dolog, ami szembeötlik, az a hasonlóság. Az iskolák alapvető belső struktúrája az 
igazgatóval, osztályfőnökkel és a tanári karral szinte azonos, különösen akkor, ha az Entwurf által 
felrajzolt magyarországi struktúra lebeg a szemünk előtt. A különbség a két ország középiskolái 
között jórészt az egyes szereplőknek adott hatalomban rejlik. Mindkét országban vitathatatlanul 
az igazgató az intézet vezetője, de amíg Poroszországban a tanári értekezlet tényleg csak 
tanácsadó szerepet tölt be, és az igazgatótól eltérő álláspontját érvényesíteni lényegében nem 
tudja, addig Magyarországon (legalábbis az 1897-ig), az igazgatónak elméletileg nem volt 
lehetősége a tanári kar határozatait felfüggeszteni. Ezen túlmenően sok esetben, ahol 
Poroszországban az igazgató önállóan dönthetett (pl. mellékállás engedélyezése), Magyarországon 
csak az adott iskola főhatósága, a tankerületi főigazgató adhatott engedélyt.  Ennek megfelelően 
bár egyértelmű az állam célja mindkét országban (a tanítás hétköznapjait is kontroll alá vonni), a 
porosz esetben ennek eszköze az igazgató, akinek kezében minden szakmai és fegyelmi jog 
érvényesül. Magyarországon inkább jelentésadási kötelezettségen és az Országos Közoktatási 
Tanácson keresztül igyekezett a minisztérium szakmai-pedagógiai elvárásait érvényesíteni. Ennek 
oka az is lehetett, hogy a magyarországi felekezeti iskolák nagyobb autonómiája miatt a közvetlen 
érdekérvényesítés még az 1883-as középiskolai törvény után is kevés sikerrel kecsegtetett, 
azonban a közvetettre a törvény rendelkezései alapján az államnak joga volt. E sajátos helyzet 
következtében az egyes tanároknak Magyarországon nagyobb szakmai autonómia jutott, illetve 
könnyebben ki tudtak bújni az állami ellenőrzés alól, mint porosz társaik. 
 Összefoglalva ennek a fejezetnek tanulságait, jól kirajzolódik, hogy a középiskolai tanárok 
professzionalizációja mindkét országban a kontinentális mintát követte, azaz a középiskolai 
tanárság hivatássá válásának legfőbb motorja az állam volt. Az állam segítségével sikerült 
kialakítani a speciális és tudományos alapokra helyezett képzést, a foglalkozás gyakorlását 
szabályozó vizsgát. Sőt, mint láthattuk, a tanári képesítővizsgán keresztül az állam még azt is 
befolyásolni tudta, mely tudományágak váljanak a gyakorlati tanári munka elméleti alapjává. 
Korszakunkban mindkét országban az állam céljához (az oktatás ellenőrzése) és a középiskolai 
tanárok céljához (a státuszemelés) vezető út egybeesett, ezért együttműködésük nagyrészt 
problémamentesnek volt mondható. Nem is volt vitás, hogy a különböző iskolafenntartók közül 
a középiskolai tanárok – jogosan – az államban látták felemelkedésük biztosítékát. A tanárok és az 
állam viszonyának finomabb elemzése azonban komoly különbségeket is kimutatott. Mindkét 
állam, ráadásul hasonló módszerekkel, igyekezett minél jobban magához kötni a középiskolák 
tanárságát. Az eredmény azonban különböző lett. Mivel a magyar államnak az oktatás területén 
(ahogy azt bizonyítottuk) csekélyebb volt a befolyása, nem állt módjában az eszközölt 
státuszemelő lépésekért benyújtani a számlát, és fel sem merült annak a lehetősége, hogy a 19. 
század második felében olyan típusú ideológiai elvárásokat támasszon a középiskolai tanársággal 
szemben, mint ahogy azt a porosz kormányzat a század vége felé sikeresen megtette. Ennek 
következtében Magyarországon a kontinentális professzionalizációs modellnek egy liberálisabb 
változata jelent meg, ahol a tanárságnak hivatása gyakorlásában (a törvényi és rendeleti szabályozás 
alapján) nagyobb autonómiája volt, mint Poroszországban. Ezen a szakmai autonómián is alapuló 
kritikai attitűd érhető tetten aztán az államhoz való viszonyban is.    

A dolgozat eredményei cáfolnak tehát néhány a nemzetközi szakirodalomban a 
magyarországi (és általában a kelet-közép-európai) professzionalizációról és a modernizációról 
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szóló máig közkeletű megállapítást. Egyrészt egészen biztosan nem beszélhetünk megkésettségről 
a magyar esetben (a poroszhoz képest) ha a fenti folyamatokat vizsgáljuk, másrészt az is világos, 
hogy a Backwardness-tézis másik alapgondolata miszerint a kontinentális Európa 
professzionalizációs folyamatai a temporális különbségektől eltekintve azonosak, sem érvényes a 
tárgyalt összehasonlításban. A magyarországi középiskolai tanárok professzionalizációja nem volt 
sem gyorsabb, sem lassabb, sem jobb, sem rosszabb, mint poroszországi társaiké, hanem közel 
azonos alapokról indulva egyszerűen más irányt vett. Addig, amíg a poroszországi tanárok 
lényegében hivatalnokokká váltak professzionalizációjuk során és ez az államhoz való 
viszonyukban is kifejeződött, addig a magyarországi tanárok sokkal nagyobb mértékben kívánták 
és tudták megőrizni az államtól független értelmiségi pozíciójukat. Ez a különbség a szaktudás 
eltérő összetételének, a tanári egység útjában álló akadályok különbözőségének, az állam eltérőnek 
hatalmának és az eltérő társadalomszerkezetnek volt köszönhető. Úgy tűnik tehát, hogy a 19. 
század második felére az előbb megnevezett körülmények összjátékának köszönhetően 
Magyarországon a középiskolai tanársággal létrejött egy olyan modern értelmiségi csoport, 
melynek énképében és egyesületi (közösségi) fellépésében az állam mellett a saját szaktudására 
épülő autonómia és függetlenség is fontos szerepet játszott és ennek mértékében lényegesen 
különbözött poroszországi társaitól. Az eredmény érdekességét csak növeli, hogy a függetlenségét 
hangsúlyozó és gyakorló magyarországi tanárság létrejöttét az állami modernizációs szándéknak és 
tetteknek köszönhette. 
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