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 Sasfi  Csaba

Oktatás és társadalom kölcsönhatása 
történeti perspektívában*

Megközelítések és eredmények

A közel húsz évvel ezelőtt, 1996-ban Zalaegerszegen, a  Hajnal István Kör égi-
sze alatt tartott konferencián volt utoljára napirenden az oktatástörténet témája. 
Az azóta eltelt idő alatt elért eredményeket és a közben bekövetkezett szemlélet-
beli változásokat kívánom tehát elsősorban áttekinteni írásomban. Célom ezzel 
legfőképpen a kutatók és tudományos műhelyek közötti párbeszéd előmozdítá-
sa, az egymás eredményeire való refl ektálás, sőt, az együttműködés kínálkozó 
területeinek felfedezésére való ösztönzés.

Mindenekelőtt azonban a szóhasználatról: alábbi írásomban eleinte az ok-
tatástörténet kifejezést szélesen értelmezve, gyűjtőfogalomként fogom hasz-
nálni (az angol history of education mintájára), vagyis a neveléstörténet, peda-
gógiatörténet szinonimájaként is. Gondolatmenetemnek egy későbbi pontján 
térek át egy megkülönböztető szóhasználatra. Oktatástörténeten tehát az ok-
tatás és nevelés jelenségeit és kérdéseit tudományos igénnyel vizsgáló kuta-
tók ez irányú tevékenységének eredményeit értem. Ez a munkálkodás ma már 
meglehetősen kiterjedt, széles horizontú és sokféle megközelítésű – nemcsak 
nemzetközi tekintetben, hanem hazánkban is. Ebben az igencsak összetett ku-
tatói mezőben kísérlem meg az alábbiakban a  címben meghatározott össze-
függéseket kibontani.

Az oktatástörténet önálló fórumainak kialakulása

Először is vessünk egy pillantást arra, hogy nemzetközi szinten mekkora súlya 
van az oktatástörténetnek. Az alábbi, internetes tájékozódással összeállított 
lista a tudományág saját, különálló és rendszeres megjelenésű orgánumait mu-
tatja be megalakulásuk időrendjében:

*  A konferenciáján elhangzott plenáris előadás bővített, szerkesztett változata. Köszönöm Czoch 
Gábornak, Keller Márkusnak és Ugrai Jánosnak a szöveghez fűzött észrevételeit és javaslatait.
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- Journal of Philosophy & History of Education (Egyesült Államok 1951-től)
- History of Education Quarterly (Egyesült Államok 1960-tól)
- Paedagogica Historica (Belgium 1961-től angol/francia/ német nyelvű) 
- Journal o f Educational Administration and History (Nagy-Britannia 1968-tól)
- History of Education Society Bulletin (Nagy-Britannia 1968–2003, 2003-től History 

of Education Researcher)
- History of Education (Nagy-Britannia 1972–)
- Journal of the Australian and New Zealand History of Education Society (Ausztrália/

Új Zéland 1972–83, 1983-től History of Education Review címen)
- American Educational History Journal (Egyesült Államok 1973-tól)
- Histoire de l’Education (Franciaország 1979-től)
- Studi di Storia dell’Educazione (Olaszország 1980-tól)
- Historia de la Educación (Spanyolország 1982-től)
- Historical Studies in Education / Revue d’Histoire de l’Éducation (Kanada 1984-től) 

A lista alapján látható, hogy a 20. század második felében indulnak az első ok-
tatástörténeti periodikák, főként angol nyelvterületen, elsőként az Egyesült Álla-
mokban, de igen hamar létrejön a ma legpatinásabb európai többnyelvű folyóirat 
is. A múlt század 80-as éveinek közepéig Németországot leszámítva minden nagy 
európai országban megszületik az önálló oktatástörténeti folyóirat.

A 90-es években jelent meg a német periodika (Jahrbuch für Historische Bildungs-
forschung, 1993-től) és a spanyol–portugál nyelvterületen történt nagyarányú előretö-
rés a folyóiratok tekintetében, különösen a latin-amerikai országokban.

 Az új században pedig újfajta orgánumok jelennek meg: részben a tematikai 
profi l bővül, erőteljes hangsúlyt kap az inter- és multidiszciplinaritás illetve az ösz-
szehasonlítás, valamint gyakorivá lesz a folyóiratok többnyelvűsége, ami magával 
hordozza az egyes nemzeteken túlnyúló regionális szerepkört is. Az új évszázad 
ilyen markánsan új periodikái a következők:

- History of Education & Children’s Literature (Olaszország 2006-tól több nyelven)
- Bildungsgeschichte: International Journal for the Historiography of Education (Né-

metország 2011-től német/angol nyelven)
- Historia Socialy de la Educación / Social & Education History (Spanyolország 2012-

től spanyol/angol nyelven)
- Nordic Journal of Educational History (Skandinávia és a környező szigetek 2014-től 

skandináv/angol nyelven)
- Espacio, Tiempo y Educación (Spanyolország 2014-től több nyelven)
- Historia Scolastica (Csehország 2014-től több nyelven)
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A kiadványokat alapvetően oktatástörténeti szakmai egyesületek vagy egye-
temek jelentetik meg, némely esetben oktatástörténeti közgyűjtemények vagy 
kutatási központok a kiadóik. E kiterjedt, világméretű szakmai kommunikációs 
rendszer mélyebb elemzése számos izgalmas kérdésre ígér válaszokat az egyes 
irányzatok és tematikák terjedését, e hatások mintázatainak kulturális-intézmé-
nyi meghatározottságát illetően.1 Jelen keretek között annyit mindenesetre meg-
állapíthatunk, hogy igen jelentős azon országok száma, ahol az oktatástörténet 
önállósult, autonóm diszciplínává szerveződött, amely olyan saját publikációs 
fórumokkal rendelkezik, amelyeken a kutatási eredményei megjelenhetnek, a tu-
dományág diskurzusait és vitáit lefolytathatják, és ezek révén újabb kutatási irány-
zatok, területek és módszerek alakulhatnak ki és intézményesülhetnek.

Mi a helyzet e téren Magyarországon? Csaknem egyételmű sikerről beszél-
hetünk: 2004-ben megszületett a Neveléstörténet című folyóirat, amely 2013-ig 
évente kétszer meg is jelent a székesfehérvári Kodolányi János Főiskola gondo-
zásában, azonban az utolsó évi 1–2. szám óta késik a kiadása. A közel tíz évfo-
lyamnyi folyóirat kiforrott szerkezettel rendelkezik: Tanulmányok, Közlemények, 
Megemlékezések–Konferenciák–Tájékoztatók, Könyvismertetések egységekre 
tagolódott. Fontos kezdeményezés a Neveléstörténeti témájú írások a pedagógi-
ai folyóiratokban elnevezésű rovat, ami egyfajta oktatástörténeti repertórium 
kezdeménynek is tekinthető azáltal, hogy az a nevelési-pedagógiai folyóiratok 
történeti tárgyú írásait összegyűjtötte.

2015-ben újabb oktatástörténeti periodika jelent meg a szakma nyilvánossá-
gában, a Pedagógiatörténeti Szemle az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága 
Neveléstörténeti Albizottságának folyóirataként a Szegedi Tudományegyetem ki-
adásában. A 2015. évi három magyar nyelvű, valamint egy német nyelvű szám 
kiadása után azonban a további számok megjelenése e lap esetben is késedelmet 
szenved – vélhetően elégséges források híján. Mindenesetre egyértelmű a határo-
zott szándék az önálló oktatástörténeti orgánum kiadására, ami a magyar tudo-
mány méreteit tekintve, mégiscsak biztató. Összehasonlításként a prágai kiadású 
Historia Scolastica kínálkozik, amely azonban az eddigi három évfolyama alapján 
alighanem regionális szerepet is megcélzott. 

Felmerül tehát a kérdés, mik lehetnek azok a célok és várakozások, amelyek 
indokolják egy önálló publikációs fórum nem kevés áldozattal járó fenntartását. 
A kézenfekvő válasz az lehet, hogy az egyre inkább diverzifi kálódó oktatástörténe-
ti kutatás eredményei ilyenformán áttekinthetők és összevethetők lennének. Ezen 
túlmenően pedig az eltérő megközelítésű, különböző paradigmákhoz igazodó 
munkák ilyen fórumon történő egymásra refl ektálása, téziseik és következtetéseik 
egymáshoz kapcsolása a valóságos inter- és multidiszciplinaritás lehetőségét hor-

1  E kérdésekkel kapcsolatban, továbbá az egyes orgánumok részletes ismertetését lásd: Hernández 
Huerta–Cagnolati–Diestro Fernández (Eds.) 2015.
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dozza a hazai kutatások vonatkozásában. A nemzetközi szakmai kapcsolódások 
lehetőségét pedig az egyre jelentősebb számú korábban említett többnyelvű, regi-
onális szerepet vállaló orgánum biztosítja.

Lényeges további szempont az is, hogy a hazai oktatástörténeti publikációk 
milyen különböző szakmai közegben jelennek meg. Ennek áttekintése céljából két 
évben, 2007-ben és 2015-ben összeszámoltuk a szakterületnek az oktatástörténeti 
folyóiratban és a vezető pedagógiai és történeti orgánumokban megjelent publi-
kációit. Ehhez kiindulópontként a Neveléstörténet korábban említett, a 2007. évre 
vonatkozó szakirodalom szemléjét2 használtuk, amit kiterjesztettünk további ve-
zető oktatási és történeti szakfolyóiratokra.3 Két mintaév adatai nyilván csak jelzé-
sértékűek lehetnek,4 azonban az eredmények mindenesetre fi gyelemre méltók: az 
oktatástörténeti publikációk döntő része (56; 60%) a vezető oktatási folyóiratok-
ban jelent meg, a történeti szakirodalom kiemelkedő folyóirataiban pedig a legki-
sebb ezek (8; 12%) hányada. Az oktatástörténeti periodika pedig nagyjából egy-
harmad–egynegyed részét (37; 23%) adta közre ezeknek a publikációknak. Jólle-
het a tematikus számok vagy blokkok némileg átrajzolhatnák ezt a képet annyiban, 
ha az ilyen formán koncentráltan jelentkező oktatástörténeti tematika éppen nem 
esett a kiválasztott mintaévekbe, azonban ilyen folyóiratszámról mindössze csak 
egyről tudunk (Korall no. 56, 2014.) a 2005–2015 közötti tíz évben. Mindeközben 
pedig az interdiszciplináris oktatáskutatási Educatio folyóiratnak több történeti 
tematikájú száma is jelent meg. Mindebből látszik, hogy az oktatástörténeti közle-
ményeknek csak csekély része jelenik meg történeti szakmai orgánumokban.  

A jelenlegi publikációs feltételek között, a két sajátosan oktatástörténeti folyó-
irat megjelenésének nehézségei miatt is, előtérbe kerülnek az újabb keletkezésű 
egyetemtörténeti periodikák, például a Gerundium, a Per Aspera ad Astra, ame-
lyekben az elsődleges funkció, a kiadó egyetem történetére vonatkozó közlemé-
nyek megjelentetése mellett a  fórum feladatkör (refl exió, vita, korrekció-kiegé-
szítés stb.) is teret nyer. Emellett az egyes doktori iskolák, konferenciák és egyéb 
tudományos műhelyek többé-kevésbé rendszeres kiadványaiban is jelentős súllyal 

2  2008. 1-2: 180.
3 Neveléstörténet, Pedagógiatörténeti Szemle – Educatio, Iskolakultúra, Magyar Pedagógia, 

Pedagógusképzés (2012-ig), Könyv és Nevelés, Mester és Tanítvány (2004–2010), Practice and Th eory 
in Systems of Education (2006–2010), Tani-tani, Új Pedagógiai Szemle – Aetas, Egyháztörténeti 
Szemle, Fons, Kaleidoscope (2010-től), Korall, Múltunk, Levéltári Közlemények, Levéltári Szemle, 
Századok, Történelmi Szemle. Csak a  tudományos műfajú szövegeket vettük fi gyelemben 
(tanulmányok, tudományos közlemények, kutatási beszámolók), a megemlékezéseket, továbbá 
a recenziókat nem.

4  Az eljárás azonban kiterjeszthető mind a  fi gyelembe vett évek, mind a  közölt szövegek 
minősítése (terjedelem, hivatkozások száma-köre, szakterület stb.) tekintetében, és talán 
további, érdemi eredményeket is ígér. Ehhez jó kiinduló- és viszonyítási pontként kínálkozik: 
Richardson 2007.
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szerepelenek oktatástörténeti közlemények (Perspektívák a neveléstudományban, 
Iskola és társadalom térben és időben, HERA évkönyv stb.)

Az oktatástörténet eredményeinek közreadásával kapcsolatos gondolatmene-
tünknek lényegi aspektusa a szűkebb szakterületi elvárások, publikációs standar-
dok kérdése. Ennek jelentőségét történettudományi vonatkozásban a forráshasz-
nálati és módszertani követelményekre való refl ektálás, valamint a művelődés- és 
társadalomtörténeti kontextusok mélyebb kidolgozottsága adhatja. Az ilyen, szo-
rosabban történettudományos szempontokat érvényesítő orgánumokban azon-
ban a fenti adatok tanúsága szerint az oktatástörténeti publikációk meglehetősen 
kis hányada jelenik meg. De valójában mi a  jelentősége annak, milyen szakmai 
fórumokon kerülnek publikálásra az oktatás történeti kutatásának eredményei?  
Véleményem szerint ezen eredmények összekapcsolódásuk révén való tudomá-
nyos hasznosulásának mértéke e kérdés tétje. Ennek bővebb megválaszolásához 
oktatástörténet és történettudomány viszonyát kell röviden áttekintenünk.

 Oktatástörténet és történetírás – oktatás és társadalom 
kölcsönhatásának történeti vizsgálata
Vizsgálódásunk nézőpontjából merészen leegyszerűsítve, az általunk sommásan 
oktatástörténetnek nevezett diszciplínán belül két markánsan eltérő megközelí-
tésű tradíciót különböztethetünk meg. Az egyik a  pedagógiai gondolkodás esz-
me- és elmélettörténete, amit leginkább pedagógia-, illetve neveléstörténetnek ne-
veznek. A másik az iskolatörténet, valamint az oktatásügy történetének kutatási 
tradíciója, amit a szorosabb értelemben vett oktatástörténetnek tekinthetünk. Az 
elsőben alapvetően eszmék, gondolatrendszerek és az ezeket létrehozó személyek 
képezték és képezik a kutatás tárgyát, a pedagógia klasszikusai, de az oktatásügy, 
azaz az oktatáspolitika kiemelkedő szereplői esetében is gyakori a  személyköz-
pontú megjelenítés vagy elemzés. Az iskolatörténet és az oktatásügy történetének 
nagyobb része ellenben intézményközpontú megközelítést alkalmaz. A különbség 
a  források tekintetében is megmutatkozik: az előbbi inkább szerzői szövegeken 
és személyes forrásokon alapul, míg az oktatástörténet forrásai alapvetően intéz-
ményi dokumentumok. Az első megközelítés alapvetően a fi lológia és a biográfi a 
eszköztárával dolgozik, míg a második az esemény- és intézménytörténeti narra-
tívákkal. Ez utóbbi pedig, a nagy hagyományú egyetemtörténettel, az egyháztörté-
net keretén belül művelt iskola- és oktatástörténettel, a sokszor éppen ez utóbbiak 
ellenében fellendülő, állami azaz közoktatás-történettel, ennek keretében az okta-
tásügyi igazgatás és adminisztráció történetével lényegesen szorosabb kapcsolat-
ban állt a  történettudománnyal, legfőképpen a  művelődéstörténettel. A  művelt-
ség, mint a felhalmozott tudás és alapértékek elosztásának, azaz újratermelésének 
intézményei ennek az aldiszciplínának a  tágabb kontextusába utalta a  szűkebb 
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értelemben vett oktatástörténetet. A történettudományi kapcsolódás egyúttal az 
oktatás állami-társadalmi beágyazottságának kutatására is felhívta a fi gyelmet és 
lehetőséget adott. Ez a beágyazottság valójában egyfajta interakciót jelent. Oktatás 
és társadalom kölcsönhatása természetesen összetett, a történeti időben változa-
tosan megnyilvánuló jelenségeket kell értenünk alatta, amelyeket hatásmechaniz-
musuk irányát tekintve két dimenzióban szemlélhetünk: a társadalom hatását az 
oktatásra és az oktatás hatását a társadalomra. 

A neveléstörténet hagyományos kutatási területei és érdeklődési irányai az 
előbbi megközelítésben nagyrészt az első irányhoz sorolhatók: az oktatás és ne-
velés eszméinek, intézményi rends zerének és specifi kus eszköztárának történeti 
vizsgálatára és mindezek társadalmi összefüggéseire, meghatározottságára irá-
nyulnak döntően. Utóbbi vonatkozásban az oktatást alakító, befolyásoló tényezők 
a vizsgálat fent említett szereplői, legyenek azok egyének vagy közösségek, avagy 
az úgynevezett közakarat vagy közérdek révén a  társadalom egészét képviselni 
hivatott állam. E kutatási tradíció fent említett fő területei mellett alapvető téma-
kört jelent a tantárgyak és taneszközök története és a tanerők sajátos képzésének 
kifejlődése és alakulása. Mindez kezdetben nemzeti keretben végzett kutatások-
ban és szintézisekben valósult meg. Fontos sajátossága ennek az iránynak az intéz-
ményesített pedagógiai szándék vagy cél nyomon követése is, míg az intézményi 
működés során fellépő egyéb következmények(nem szándékolt hatások, látens 
funkciók) kevesebb fi gyelmet kapnak. A fenti kölcsönhatás vizsgálatának másik 
irányát, az oktatás hatását a  társadalomra a  szűken értelmezett oktatástörténet, 
ezen belül is az oktatás társadalomtörténete képviseli.

Az oktatás társadalomtörténete

Angolszász területen már a múlt század 20-as éveitől kezd megjelenni ez a fajta ori-
entáció, azonban igazi fellendülését az Egyesült Államokban az 1960-as években 
kibontakozó, revizionizmus néven ismert tudományos mozgalom eredményezte.5 
E szemléletváltás során az addigi uralkodó, érdemben az állami, szervezett okta-
tásra fókuszáló, annak terjedését és hatását feltétlenül, azaz normatívan pozitív-
nak értékelő, egyfajta üdvtörténetnek tekintő historiográfi ai tradíciót több ponton 
éles kritika érte. Ennek során megfogalmazódott az a meggyőződés, hogy a mű-
veltség újratermelés, a  tudásátadás szélesebb körben és diff erenciáltabb módon 
és tartalmakkal zajlott annál, mint ami a formális oktatási intézmények deklarált 
céljaiként a köztudatban élt. E kritika következtében, a revizionizmus újabb fejle-
ményeként kialakult az oktatás és társadalom interakciójának társadalomtudomá-

5  Kaestle 1994; Silver 1994; Meyers 1994.
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nyos igényű és ezzel adekvát módszerekkel történő vizsgálta. Ez a nemzetközileg 
is meghatározóvá váló kutatási irányzat leginkább az iskolázás, vagyis a tanintéz-
ményekben folyó nevelési gyakorlat és az iskolalátogatás gyakorlata, valamint az 
ezek eredményeként előálló iskolázottság többoldalú kutatásában teljesedett ki, 
amely oktatás és nevelés társadalmi hatásának vizsgálatát, végeredményben pedig 
az oktatás társadalmat alakító szerepének megismerését helyezte törekvéseinek 
középpontjába. Ez az irányzat az oktatás szerepét az olyan nagy modernizációs 
gazdasági és társadalmi folyamatokkal összefüggésben kezdte vizsgálni, mint az 
iparosodás, urbanizáció, alfabetizáció, bürokratizálódás, professzionalizáció, il-
letve nemzetállam-építés, a kapitalista piacgazdaság, a tömegtársadalom és kont-
roll-mechanizmusainak kialakulása. Az akkor legerőteljesebben a  modernizáci-
ós paradigmában megfogalmazódó társadalomtörténet érdeklődése volt ez, ami 
leginkább az oktatási rendszer társadalmi funkcióinak, a  társadalomszerkezetet 
alakító hatásmechanizmusainak történeti megismerését szorgalmazta. Ebben az 
érdeklődésben igen jelentős szerepet játszott az oktatásszociológia oktatási esély-
egyenlőséget kutató kérdésfelvetése és a társadalomelméleti orientáció is. Az ilyen 
módon kialakuló kutatási irányzatot, az iskolázás társadalomtörténetét leginkább 
az iskolázási lehetőségek kínálatának és keresletének alakulása, ez által  az egyes 
társadalmi csoportok különböző iskolatípusokban folytatott és változó időtar-
tamú iskolázása, és az ennek következményeként megszerzett adott szintű isko-
lázottsága, valamint annak társadalmi hasznosulása érdekelte.6 Az iskolázottság 
az átadott kulturális tartalmak, elsajátíttatott készségek és a képesítések (kvalifi -
káció) szempontjából eltérő jelentőséggel bírt. Nyilvánvalóan más volt a szerepe 
a hosszan folytatott tanulmányoknak a diplomás értelmiség, a hagyományos és 
modern elitek esetében, és más volt a jelentősége a nagyvárosi ipari munkásság 
rövid, alapvetően társadalmi kontrollt célzó iskolalátogatási kötelezettségének. 
Ezek a kérdések az iskolázás társadalomtörténeti módszerével voltak vizsgálhatók, 
amit az oktatástörténet fejlesztett ki, de a kérdések, amelyek megválaszolására al-
kalmasnak bizonyult, jórészt a történettudomány részéről fogalmazódtak meg: az 
elitek, az értelmiség, a középosztály iskolázottságának jellemzői, az oktatás szere-
pe a polgárosodásban és az ehhez kapcsolódó társadalmi mobilitásban, a modern 
munkásság és iskolázás kérdése az urbanizációs folyamatokban, az iskola társadal-
mi kontroll funkciói. Az intézményi hatás elemzése ennél a megközelítésnél nem 
korlátozódik az iskola manifesztált funkcióira, hanem az intézményi hatás egésze, 
szándékolt és nem szándékolt következmények együtt kerülnek elemzésre.7 

Az Egyesült Államokban végbement revizionizmus széleskörű és tartós hatást 
váltott ki, az ilyenformán átalakult oktatástörténet a társadalomtörténet európai 

6 Archer 1982; Kaelble 1985; Kaestle 1994: 2603; Karády 1997a; Tenorth 1997; M ajorek–
Johanningmeier–Simon (Eds.) 1998.

7 Sasfi  2013: 21–49, korábbi változata Sasfi  2006.
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irányzataihoz kapcsolódva elméleti-módszertani megújulásba kezdett, amely so-
rán a kutatásban új elméleti orientációk, új területek, új források és új módszerek 
nyertek teret. Az oktatástörténet nemzetközi szinten mind tematikailag, mind el-
méleti és módszertani kidolgozottságában egyre összetettebb és diff erenciáltabb 
kutatási ágazattá vált.

Fordulatok – új irányzatok és kutatási területek

Az 1990-es évek második felében azonban az oktatástörténetben is megfogalma-
zást nyertek azok az episztemológiai kihívások, amelyeket átfogóan a posztstruk-
turalista vagy posztmodern jelzővel illethetünk,8 és elsősorban az úgynevezett 
nyelvi, kulturális és térbeli fordulatra utalhatunk. E szemléletbeli változások során 
a hagyományos társadalomtörténet befolyása csökkent, új megközelítések és ori-
entációk, mindenekelőtt a történeti kultúrakutatás (új kultúrtörténet9) és történeti 
antropológia nyertek teret, aminek következményeként új kutatási területek és 
témák nyíltak meg, illetve régebbi kezdeményezések kaptak új erőre. Mindezek 
természetesen új forrástípusok bevonásával és új elemzési módszerek kifejleszté-
sével is jártak. 

Alighanem a gender témakörben volt a legerőteljesebb az önállósulás, a nők az 
oktatás történetéből kihagyott szereplőkként kerültek a múlt század 70-es éveiben 
kezdődő, majd egyre növekvő számú kutatás középpontjába (diákként, szülőként 
és tanárként egyaránt), és különböző tematikájú átfogó nemzetközi projektek is 
indultak ezen a területen. 

Ehhez hasonló szakterületi átrendeződés zajlott le az etnikai és kisebbségi 
csoportok oktatáson belüli előtérbe kerülésével: a korábbi domináns, kiemelt fi -
gyelmet kapó társadalmi csoportok mellett a  fejlett országok felekezeti, etnikai, 
nemzetiségi kisebbségéhez tartozók, továbbá a  bevándorlók oktatáshoz való vi-
szonyának történeti kutatása is felgyorsult, egyre növekvő ágazatot képezve.

Fontos, nagy részben ugyancsak ehhez a szemléleti perspektívához kapcsol-
ható mozzanat a fejlődő világ oktatásának történeti kutatásában beindult növeke-
dés, különösen Latin-Amerikában és Ázsiában, amit az intézményesülés szintjén 
is tükröz a dél-amerikai oktatástörténeti folyóiratok megjelenése. 

Ezek mellett, az inkább az oktatás szereplőinek táborában megjelenő változá-
sok mellett, a kutatás tárgya és területe is nagyban kibővült. A nyelvi-kulturális 
fordulat a korábbi bevett kutatási területeken túli új, több vonatkozásban is egy-
mást átfedő vizsgálati dimenziókat hozott létre fel:

8  Például: Tenorth 1997; Herbst 1999; Love 2002. 
9  Popkewitz–Franklin–Pereyra (Eds.) 2001.
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– Ilyen az ún. osztályterem történet (history of the classroom), amely az isko-
lai alaptevékenység, a  tanulás-tanítás térbeli és tárgyi környezetének viszonyait 
vizsgálja, ahogyan a tanítás és a társas kapcsolati struktúrák összefonódnak a tan-
termekben. Ezek felderítése vezet a  tantermen belüli mindennapi cselekvések 
meghatározásához, amely kiterjed az iskolaépületek többi helyiségeire és magára 
az épület egészére is, ezek architektúrájának a magatartást befolyásoló, szervező 
funkciójára.

– A vizsgálatok ilyen térbeli kiterjesztése egybevág az oktatási folyamat értel-
mezésének kiterjesztésével: a  tanterven kívüli foglalkozások és a  nem formális 
iskolai tevékenységek, az iskolai élet maga ugyanis még kapcsolódnak az iskolai 
szervezethez és társadalmi térhez. 

– További fogalmi kiterjesztés azonban az oktatásnak az iskolázáson túlme-
nő értelmezése: ugyanis nemcsak az iskolai szervezetben és térben folyt oktatás 
a múltban sem, hanem számos egyéb kulturális intézményben, amelyek állami, 
községi vagy magánjellegűek lehettek. Az ezekben folytatott tudásátadás szoro-
san kapcsolódhatott és kapcsolódott is az oktatási folyamathoz, és jelentkezett az 
iskolai tanulmányi eredményességben is. Ezen intézmények között a  legalapve-
tőbb a  család, aminek szerepe az iskolázásban már korán előtérbe került a  tör-
téneti vizsgálatokban is, köszönhetően az oktatási esélyek kiterjedt szociológiai 
kutatásának. Ehhez kapcsolódóan a gyerekkor és az ifj úság történetének felfutását 
kell említenünk, mint ami a tudományos családtörténettel együtt a legszorosabb 
egyidejű (életkori) kontextusát jelenti az oktatástörténet hagyományos és újabb 
kutatási területeinek. Ez az irány is korábbi eredetű, Philip Ariès e kutatásokat 
meghatározó alapművét 1960-ban publikálta.10

– Míg korábban a nyilvános, állami vagy közösségi iskolák mint a legnagyobb 
legitimitással rendelkező  intézmények álltak az oktatástörténészek fókuszában, az 
újabb kutatásokban a magániskolák, és a magánoktatás is fi gyelmet kap, a tudá-
sátadás és készségfejlesztés szinte minden intézményesített formája az oktatástör-
ténészek érdeklődésére tarthat számot. Ide sorolhatók továbbá a speciális és peri-
férikus oktatási intézmények, mint például a vakok iskolái vagy az iskolaszanató-
riumok történeti kutatása is. De a nagyobb léptékű társadalmi térbeliségen belül is 
megjelennek az új kutatási szempontok: például a nagyvárosi oktatás történetének 
hagyományosan művelt terrénuma mellett fi gyelmet kap immár a szuburbán va-
lamint agrárterületek oktatása is.

A források tekintetében ugyancsak jelentős előrelépés történt. A fenti új ku-
tatási szempontok és irányok új, sajátos forrásokat is feltételeztek. Az addigi ha-
gyományos levéltári források, a hivatalos beszámolók, ügyiratok és hivatalos leve-
lezés, no meg a diákok regisztrációs dokumentumai mellett nagy szerepet kaptak 

10  Ariès 1960.
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a személyes források, naplók, magánlevelezés, memoárok, továbbá az oral history 
módszerével készített interjúk. A mikroszintű elemzések az oktatástörténetben is 
elterjedtek, az ilyen megközelítésnek pedig a személyes történetek jelentik a bá-
zisát. A tanteremben lezajlott interakciók, az osztályterem kultúrája sem nagyon 
közelíthető meg ilyen források nélkül. Fontos forrásai lehetnek ezek a  tanerők, 
tanítók és tanárok mint foglakozási és státus csoport mindennapi élet- és mun-
kakörülményeinek vizsgálatában, professzionalizációs folyamataik feltárásában is. 

Az iskolai épület tervrajzai, az iskolai és tantermi fotók és fi lmek ugyancsak 
lényeges új információhordozói az újabb kutatási irányoknak, különösen az iskola 
és a tanterem, mint tevékenységi terek megragadásában nélkülözhetetlenek. 

Az újabb források és megközelítések új módszereket is igényelnek: a mikro-
szinten végzett vizsgálatoktól a  tartalomelemzésen át az ikonográfi ai elemzésig 
sorolhatók azok az eljárások, amelyek szélesre tárták az oktatás történeti jelen-
ségeinek megfi gyelési és értelmezési lehetőségeit. Ide sorolandó az oktatás révén 
közölt tartalom feltárása, a tantervi ismeretanyag és tankönyvek jelentés- és érték-
rendszerének megfejtése (dekonstruálása) illetve a kortárs kontextusba helyezése 
terén történetszemléleti és módszerbeli megújulás is. 

Vegyük a továbbiakban szemügyre azt, hogy a nemzetközi oktatástörténetben 
végbement előbbi fejlemények milyen hatást gyakoroltak a tudományág hazai fej-
lődésére.

A Fordulatok után  – Magyarországon

Az oktatástörténet-írás előbbiekben vázolt nemzetközi tendenciái jelentős mér-
tékben lendítették fel a tudományág hazai művelését. Erről számos publikáció je-
lent meg,11 melyek megállapításai minimális hangsúlybeli különbségekkel egybe-
csengenek: a rendszerváltás idején generációváltáson is átesett neveléstörténetírás 
tradicionális eszme- és iskolatörténeti iránya markánsan megváltozott. A  tanul-
mányom alapkérdése szempontjából fontos fejlemény, hogy társadalomtörténeti 
orientáció három prosperáló kutatási területen is erőteljesen érvényesül: 

Egyrészt a  magyar neveléstudomány tudománytörténetének, másrészt a  re-
formpedagógia gondolkodás történetének kutatási projektjeiben, harmadrészt 
pedig ugyancsak erősen társadalomtörténeti megközelítéssel folyik az oktatásügy 
professzionalizációjának igen jelentős számú publikációt eredményező kutatása, 
a különböző pedagógus hivatási csoportok, tanítók, középiskolai tanárok és egye-
temi oktatók szakmásodási folyamatainak mind komplexebb elemzése.12 A hivat-

11 Németh–Szabolcs 2001; Biró–Pap (szerk) 2008; Németh 2010; Szabolcs 2013; Nóbik 2013; 
legújabban Németh 2016.

12 Németh 2010: 170–172.
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kozott értékelések két új nagy kutatási terület kialakulását és fellendülését hangsú-
lyozzák, a gyerekkor és a nőnevelés történetének kutatásáét, továbbá a szemléleti 
és módszertani újítások között a mikrotörténeti, valamint antropológiai nézőpont 
meghonosodását és térnyerését, főként az utóbb említett gyerekkor és nőnevelés 
témakörben. Igen jelentős és széleskörű szerepet nyert továbbá a  tartalomelem-
zési módszer alkalmazása, valamint a  személyes források és a narratív elemzés 
használata is. Ehhez hasonlóan, a pedagógiai etnográfi a (tárgyak és rituálék jelen-
tésének kutatása) kibontakozását és kutatási gyakorlattá alakulását emelhetjük ki. 
Ugyancsak fontos metodológiai újítás a fényképek és képek forrásként való hasz-
nosítása és ikonográfi ai értelmezése. Úgy tűnik, a társadalomtörténeti orientáció 
korszakát a magyarországi neveléstörténetírásban is felváltja az új kultúrtörténeti 
irányultság. A  kérdés, hogy milyen kutatási témák és kapcsolódási pontok kör-
vonalazódnak a szorosabban vett társadalomtörténet számára az oktatás-nevelés 
múltbeli világában? Ugyanis kétségtelen, hogy a mára háttérbe szorult nagy elmé-
let igénye nélkül a diszciplináris határok könnyebben átjárhatók lettek, a vizsgálati 
léptékek könnyebben változtathatók, így a kutatási koncepciók talán minden ed-
diginél nagyobb módszertani szabadságot élveznek. Milyen eredmények születtek 
eddig a társadalomtörténet oktatás jelenségköre iránti érdeklődéséből? Ezt tekint-
jük át röviden tanulmányunk második részében. 

Az oktatás mint a hazai társadalomtörténet tárgya

Mielőtt azonban ehhez az áttekintéshez hozzáfognánk, utalnunk kell ennek a tu-
dományos megközelítésnek az eredetére. Másutt részletesen összefoglaltam ennek 
alapvető mozzanatait,13 itt csak a neveléstörténeti kutatási tradícióval szorosabb 
kapcsolatban álló egyes elemeit említem meg.

Fináczy Ernő Pedagógiai Lexikonban írt Neveléstörténet című szócikkében azt 
hangsúlyozza, hogy a neveléstörténetnek keresni kell azokat az összefüggéseket, 
amelyek „a nevelés koronkénti állapotát és a róla való gondolkodást” az adott kor 
társadalmi, eszmei, politikai, gazdasági viszonyaihoz fűzik.14 Hajnal István nem 
sokkal később megjelenő Újkor története című munkája Irodalmi tájékoztatójában 
veti fel sajátos megfogalmazásával az oktatás társadalomtörténeti vizsgálatának 
szükségességét: „Az iskolázás története rendszerint pedagógiai elvek és tananya-
gok története, az iskola mint társadalomképződmény s mint társadalomképző, 
nem pedig csupán tanító közintézmény alig szerepel benne.”15 Hajnal előbbi szű-
ken mért szavai ugyanis alkalmasint elsőként mutatnak rá oktatás és társadalom 

13  Sasfi  2013: 51–62.
14  Fináczy 1936: 391h. 
15   Hajnal 1936: 666.
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közötti kölcsönhatás társadalomtörténeti szempontú elemzésének fontosságára. E 
szerint az oktatásnak Fináczy által hangsúlyozott társadalmi-gazdasági beágya-
zottságán, illetve meghatározottságán túlmenően, attól nem elválasztva az oktatás 
társadalomra gyakorolt hatását is kutatni kell. 

Ennek során makroszintem az oktatásnak az olyan nagy társadalomtörténeti 
folyamatokban, mint polgárosodás, modernizáció, nemzetépítés játszott szerepe 
a kutatás tárgya, mint azt korábban a nemzetközi irányzatok kapcsán már érin-
tettük. Ezen a szinten vizsgálható az is, hogy az érdemelv polgári, majd az oktatá-
si esélyek demokratikus eszménye miként és milyen mértékben realizálódtak az 
egyes korszakokban, intézményekben, régiókban. Ez a kérdéskör hagyományosan 
a közoktatás formális intézményeinek és a bennük megvalósuló iskolázás vizsgá-
latával vette kezdetét, majd kiterjedt a többi intézmény, az oktatás által közvetített 
tartalom (tanterv-tananyag-tankönyvek) egyre szélesedő kutatási területeire. Két-
ségtelen, hogy ez az irányzat mára sokat vesztett vonzerejéből, nem kis részben 
munka- és szervezésigényessége, valamint a nagy elméletekbe vetett hit megren-
dülése miatt is. Ám azt mégsem mondhatjuk, hogy az alapvető, középszintű el-
méleti kérdések e téren már mind megválaszolásra kerültek, stabil keretet adva 
az alacsonyabb szintű vizsgálódásoknak, továbbá a makro-mikro léptékváltások 
megtervezéséhez és módszeres kivitelezéséhez.  

Másfelől és másik elemzési szinten az képezi a vizsgálat tárgyát, hogy a  tör-
ténelmi egyéni vagy kollektív cselekvők az oktatás különböző formáit miként 
tudják eszközként használni társadalmon belüli szándékaik megvalósítására és 
céljaik elérésére. Ebben a vonatkozásban az iskolalátogatástól a magánórákig és 
szakkörökig bezárólag minden olyan gyakorlat érdekes, amely a társas-társadalmi 
érvényesülést szolgálja. Nemcsak egyszerűen a műveltség újratermelő elosztásá-
ról van tehát itt szó, hanem a műveltségi javak elsajátítási/hozzáférési pozíciójáról 
is, a műveltség által hordozott tudás különböző társadalmi helyzetekből való elér-
hetőségéről. A műveltség vagy tudás ugyanis nagyban meghatározza a társadalmi 
közegben elfoglalható pozíciót, az érvényesülési esélyeket és kilátásokat. Ebben 
az értelemben beszélhetünk az oktatás történeti jelenségeinek elsődlegesen tár-
sadalmi kontextusban történő vizsgálatáról, mint az oktatás társadalomtörténeté-
ről. Ám kétségtelen, ez a megközelítés ma már a történeti kultúrakutatás (mint új 
kultúrtörténet) eljárásait is mind nagyobb mértékben igénybe kell, hogy vegye.16  

A továbbiakban áttekintjük az oktatási tematika társadalomtörténeten belüli 
megjelenésének kiemelkedő eredményeit. Ennek során nem törekedtünk részle-
tes szemlézésre, hanem azokat az írásokat, műveket igyekeztünk összegyűjteni, 
amelyeket meghatározónak tekintünk a téma kibontakozása szempontjából. 

16 Ezt a  mondhatni komplex kultúr- és társadalomtörténeti szemlétet és kutatási stratégiát jól 
határozza meg Szijártó István a 18. századi rendiség vizsgálatához (Szijártó 2012).
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Az első, mondhatni előtörténeti szakaszban szórványosan, főleg a  művelő-
dés- és hivatalnokság történeti tanulmányok formájában, valamint történettudo-
mányi szintézisek tematikus részeként jelent meg az oktatástörténet: előbbiekre 
Fallenbüchl Zoltán és Hajdu Lajos tanulmányai,17 utóbbiakra Kosáry nevezetes 
monográfi ája,18 továbbá a Magyarország története újkori köteteiben pedig a Vörös 
Károly és Szabó Miklós által írt részek a meghatározó példák.19 A kibontakozó 
társadalomtörténet szűkebb területén az értelmiség történeti vizsgálata kapcsán 
elsőként a szociológus Andorka Rudolf20 és Mazsu János21 említendő, akik az is-
kolázás és iskolázottság adatait szisztematikusan elemezték egy társadalmi cso-
port karakterének meghatározása során. Ebben a  sorban kell feltétlenül említe-
ni Tóth István Györgyöt is, aki a múlt század 60-as éveinek végén induló, széles 
körben kibontakozó és fellendülő alfabetizáció kutatások nemzetközileg is ismert 
magyarországi képviselője volt.22

A társadalomtörténet szűkebben vett kezdeteinél, azaz a  Hajnal István Kör 
éves konferenciái során előadott, majd a  konferencia-kötetben megjelent meg-
határozó szövegek között kell felsorolnunk Tímár Lajosét, aki a  kör harmadik 
konferenciáján (1989) először jelölte meg az oktatás társadalomtörténeti vizsgá-
latának feladatait.23 A kör 1992. évi konferenciája az Írástörténet, szakszerűsödés 
témakörben zajlott, ennek keretében az iskoláztatás kérdései külön szekcióban 
kerültek megvitatásra. E konferencia tanulmány-kötetében24 jelent meg Karády 
Viktor egyik első magyar nyelven elhangzott előadásának írott változata az isko-
lázás-iskolázottság felekezeti, nemi, területei változatainak máig tartó széleskörű 
kutatási programjáról. Ugyanitt került publikálásra Lengyel György a gazdasági 
elit rekrutációjáról és képzettségéről, továbbá Tóth Árpádnak a reformkori Pest 
városi tisztviselőinek iskolázottságáról, valamint Tóth István Györgynek a 17–18. 
századi iskolatörténet kutatási dilemmáiról szóló szövege.25

17 Fallenbüchl 1968; 1979; 1986; 1989 és Hajdu 1978; 1980; 1985; 1986. E megközelítés folytatásának 
tekinthető Tóth Árpád és Olga Khavanova írásai: Tóth 1996; 2001; 2015 és Khavanova 2005; 
2006.

18 Kosáry 1983.
19 Vörös 1979; 1980; Szabó 1978.
20 Andorka 1979 és 1982. A statisztikai szakirodalmon belül természetesen kezdettől jelen vannak 

az iskolázás és iskolázottság adatait és mutatóit közlő-elemző közlemények. Előbbiek az oktatás-
statisztika, utóbbiak főképpen a  népszámlálások, illetve a  magasan iskolázott foglalkozási 
csoportok tárgykörében kerülnek publikálásra.

21 Mazsu 1980, továbbá 1987 és 2013.
22 Az irányzat programadó szövege: Stone 1969. Tóth munkásságát lásd: Történelmi Szemle 2005. 

3-4: 393–409.
23 Tímár 1991. A szerzőtől lásd még: Tímár 2004; 2009.
24 Sasfi  (szerk.) 2001.
25 Karády 2001; Lengyel 2001; Tóth 2001; Tóth I. 2001.
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A bevezetőben említett 1996-os zalaegerszegi konferencián már megjelent 
az oktatás társadalomtörténeti szempontú kutatásának – akkor még – fi atalabb 
generációja is. A  konferencia előadásai közül 25-nek jelent meg írásos változa-
ta a  konferencia kötetében,26 zömmel az iskolatörténet-iskolázás tárgykörében. 
2001-ben a Korall társadalomtörténeti folyóirat 3–4-es, Iskola: intézmény – esély 

– érvényesülés című dupla számában ismét az oktatás volt a téma, ugyancsak több 
fi atal szerzővel. Néhány évvel később, 2004-ben fontos tanulmánykötet jelent meg 
Iskolák, diákok, oktatáspolitika a 19–20. században címmel, elsősorban a főváro-
si oktatás társadalomtörténeti vonatkozásairól. Az 1990-es évek második felétől 
az ELTE BTK-án folyó társadalomtörténeti doktori képzésben is számos oktatás-
történeti téma került feldolgozásra doktori disszertációk keretében. Ezekben az 
iskolázásnak a hagyományos iskolatörténetet meghaladó területi összehasonlító 
elemzésein túl, olyan új területek és kérdésfelvetések vizsgálatára került sor, mint 
a kialakuló közép- és felsőfokú leányiskolázás, professzionalizáció-kutatás, a  ta-
nuló teljesítmény és érdemjegyek összefüggése stb. Ezen írások egy része meg 
is jelent a Zsombékok. Középosztály és iskoláztatás Magyarországon a 19. század 
elejétől a 20. század közepéig című tanulmánykötetben.27 Feltétlenül meg kell em-
líteni a rokon doktori iskolákban, mindenekelőtt az ELTE BTK Művelődéstörté-
neti doktori iskolája keretében született munkákat, főként a felekezeti iskola- és 
iskolázás-történet köréből. De született jelentős fi gyelmet kiváltó doktori disszer-
táció a történelemoktatás által közvetített nemzetkép alakulásáról és a nemzettu-
dat formálásában játszott szerepéről az Atelier Európai Társadalomtudományi és 
Historiográfi ai tanszék doktori iskolájában is.28 Legutóbb ismét a Korall jelentetett 
meg tematikus számot az oktatás társadalomtörténete körében: az 2014. évi 56-os 
számot, Iskola, nemzetépítés, társadalmi mobilitás címmel.

A nagyszabású adatfeltárást és elmélyült, precíz adatfeldolgozást igénylő, ezért 
hosszan tartó és nagy munkabefektetést igénylő projektek feltétlenül külön emlí-
tést érdemelnek az oktatás társadalomtörténeti jelentőségű kutatásának teljesít-
ményei és eredményei számbavételekor:

Ilyen a Szögi László vezette peregrinációkutatás, amely egy régi hagyományt 
megújítva tűzte ki célját: „az 1526–1918 közötti külföldi magyar egyetemjárás tel-
jes adattárának elkészítése, eredeti levéltári források alapján”.29 Ez a két évtizedes 
munka lassan végéhez közeledik, páratlan lehetőségét ígérve a  felsőfokú iskolá-
zottság személyi szintű történeti adatainak hozzáféréséhez, és az ezen az adatbá-
zison alapuló széleskörű elemzéseknek. A vállalkozás hagyományos forrásközlése 

26   Sasfi  (szerk.) 1997.
27  Kövér (szerk.) 2006.
28  Lajtai 2013.
29  Szögi 2005.
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jelenleg a 23. kötetnél jár.30 Lényeges fejlemény, hogy ez a munka az MTA –ELTE 
Egyetemtörténeti Kutatócsoport 2013-ban történt megalakulásával szilárd tudo-
mányos intézményi keretek között folyik.

A másik hasonló nagyformátumú tudományos vállalkozás Kovács I. Gábornak 
a két világháború közötti tudáselit társadalomtörténetének prozopográfi ai mód-
szerű feldolgozása, amely ugyancsak meglehetősen hosszú múltra nyúlik vissza. 
Huszár Tibor 1978-ban kezdeményezte az ELTE Szociológiai Tanszékén a polgári 
elitek átfogó kutatását.31 Ebből az egykori elképzelésből alakult ki az az évek során 
kimunkált módszeres adatgyűjtés és többszempontú feldolgozás, amelynek első 
elemzési eredményei és az egyes adattári részei jelentek meg.32

Végül, de nem utolsósorban e kiterjedt és nagy adattömeget feldolgozó mun-
kálatok közt kell megemlíteni Karády Viktornak immár Nagy Péter Tiborral közö-
sen végzett történeti szociológiai elitkutatását, amely igen széleskörűen összeállított 
adatbázisokon alapul, és ugyancsak több jelentős részeredménye is olvasható már.33 

Az előbb említetteken túl számos olyan önálló kötet is megjelent a szóban for-
gó témakörben, amelyeket ugyancsak fel kell sorolni az eredmények között. Ezek 
részben monografi kus tanulmánykötetek, részben olyan monográfi ák, amelyek-
nek – jobbára fi atalabb szerző esetében – PhD disszertáció képezi alapját. E kö-
tetek tartalmának jelentős része azonban korábban folyóiratokban, egyéb kiad-
ványokban megjelent, ami fontos szakmai garanciát nyújt színvonaluk tekinteté-
ben.34 Ezért ezek a kötetek a hagyományos történettudományos értékrend szerint 
nagyobb publikációs értékkel rendelkeznek, mint a folyóirat közlemények, ám ez 
az érték csak úgy érvényesülhet, ha a folyóiratok szakirodalmi szemlecikkeiben 
és recenziós rovataiban ezek a munkák megjelennek. Kutatási eredményeik ezen 
a módon kerülhetnek be abba a hasznosítási cserefolyamatba, amelynek tudatosí-
tása és élénkítése ennek a tanulmánynak is fő célkitűzése.

Közös problematikák

Az eddigiekben a társadalomtörténeti oldal kiemelkedő eredményeit vettük szám-
ba, azonban van néhány olyan, többnyire kiterjedt, ugyanakkor összetett témakör 

30 Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban. https://leveltar.elte.hu/index.php?option=com_
content&task=view&id=22&Itemid=54 Az előzmény: Magyarországi tanulók külföldön 1–4. 
Budapest, 1890–1902.

31  Kovács 2011.
32  Kovács–Kende 2006; Kovács 2007; Kovács (szerk.) 2012; Kovács (szerk.) 2014; Kovács (szerk.) 

2016.
33  Ennek eredményeit és elkészült publikációit részletesen ismerteti: Nagy 2015.
34  Tóth I. 1996; Karády 1997b; 2000; Ugrai 2007a; Keller 2010; Nagy 2010; Mazsu 1997; 2012; Lajtai 

2013; Sasfi  2013.
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– nevezzük ezeket problematikának –, amelyeket mind a  történész, mind a  ne-
veléstudományi szerzők egyaránt előszeretettel kutatnak. Ezek a  problematikák 
kecsegtetnek leginkább az eltérő megközelítések, nézőpontok közeledésével, az 
egymásra történő refl ektálás, illetve az egymással való szakmai párbeszéd kiala-
kulásával és a kutatási eredmények összekapcsolódásával. Véleményünk szerint 
ezek a kiterjedt témakörök a következők:

– elit fogalom és ezzel szoros kapcsolatban az értelmiség-középosztály oktatá-
sa-iskolázása, valamint ezzel összefüggő módszertani szempontból a társadalmi 
státus kategorizációjának kérdései, 

– ilyen ugyancsak széleskörűen vizsgált témakör a pedagógusi professzionali-
záció,

- fontos újonnan teret nyerő megközelítés a nemzetállamépítés és oktatás kér-
désköre, 

– végül, de nem utolsósorban, sőt egyre növekvő súllyal a leánynevelés-oktatás, 
illetve koedukáció tematika.

Az elit fogalmának oktatástörténeti alkalmazása meglehetősen széleskö-
rű,35 az elitiskoláktól36 az elit neveléséig terjeszkedik,37 beleértve ebbe termé-
szetesen és legfőképpen a történeti elit, az arisztokrácia nevelését is,38 de ide 
tartozik a  vállalkozó nagypolgárság39 és a  szocialista értelmiségi réteg isko-
lázása-nevelése is.40 Fogalmilag nem pontosan kidolgozott az értelmiség és 
diplomások eltérő elit jellege, ám kétségkívül önálló kutatási területet képez, 
amely szoros átfedésben áll mind a nemzetépítés, mind a pedagógus profesz-
szionalizáció tematikájával. Utóbbi esetében is igen nagyszámú publikáció lát 
napvilágot, túlnyomó részben a neveléstörténet részéről, ami persze érthető, 
hiszen a  témakör kutatásának eredményei a  pedagógusképzés talán legfon-
tosabb stúdiumához járulnak hozzá.41 A  tanítók-tanárok mint társadalmi 
csoport azonban talán a kevésbé vizsgált oldala a  témának: saját társadalmi 
közegük, kapcsolatrendszereik, szervezeteik, kollektív szándékaik vagy an-
nak hiánya még bőven rejt felfedezni valót. Mint ahogy az iskolához szorosan 
kötődő, mondhatni munkaköri tevékenységükön túli, általános értelmiségi 
szerepeikkel járó tevékenységeik, tudományos vagy a  helybeli művelődési 

35 Neveléstörténet és az elitkutatás területeiről lásd: Nagy 2008; 2015.  A  magyarországi 
elitkutatásokról: Kovács 2011.

36 Ferdinandy 1995; Karády 1997c; 2001; Kovács–Kende 2001. Például egy elitiskoláról, a  pesti 
piarista gimnáziumról lásd: Keller 2001; Bertényi 2010; Rébay 2014.

37 Karády 1997b; Biró–Nagy 2012; Karády–Nagy 2012.
38 Fehér 1997; Virág 2004; 2013; Rébay 2014; Ugrai–Kapusi (szerk.) 2015.
39 Kövér 2001; Lengyel 1986; 1993; 2001.
40 Majtényi 2005.
41 Ugrai 2007b; Ladányi 2008; Nagy M. 2008; Keller 2010; Biró–Nagy 2012; Németh 2012; 

Pukánszky 2014; 2014a.
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mozgalmakban, a  helyi identitás építésében végzett munkájuk ugyancsak fi-
gyelmet érdemel.

E fenti megközelítések esetében, ahol a társadalomszerkezet, illetve társadalmi 
nagycsoportok képezik legalábbis az egyik domináns kontextust, fontos módszer-
tani feladat az egykorú társadalmi kategóriák forráskritikai kezelése a társadalmi 
státus mind sokoldalúbb megragadása végett.42 Ez az a viszonyítási pont ugyanis, 
amihez képest értelmezést nyerhet a mikroszintű elemzések során feltárt és meg-
határozott társas-közösségi-kulturális pozíció. Ilyen viszonyítás, vagyis valójában 
elméleti általánosítás nélkül a  mikrovizsgálatok mégoly alaposan kidolgozott 
eredményei is csekélyebb jelentőségűek maradnak. A  vizsgálati léptékváltással 
létrehozható makro-mikro egyensúly egyik garanciája a társadalmi kategorizáció 
külső és belső, a társadalmi gyakorlatban és az egyéni tudaton belül zajló folyama-
tainak nyomon követése lehet.

Végül a nőnevelés-leányoktatás témaköréről kell röviden szót ejteni. A gender 
megközelítés világméretű térnyerésével a magyarországi oktatástörténeti kutatá-
sok is jelentős lendületet vettek. A  társadalmilag elvárt női szerepek, az ehhez 
illeszkedő oktatási intézményi formák, a sajátos leányiskolázáson át a női hivatás-
gyakorlás és karrierutak vizsgálatáig bezárólag számos területen fogalmazódtak 
meg kutatási kérdések és születtek eredmények.43  Arról azonban, hogy miként 
alakultak ki a formailag egyenlő oktatási esélyek vagy inkább csak azonos feltéte-
lek a koedukáció megvalósulása során – még viszonylag keveset tudunk.44 Ugyan-
csak fontosnak mutatkozik az oktatásban közvetített tudástartalmak nemi megha-
tározottságának, a nemi szerep-sztereotípiák iskolán, osztálytermen belüli interi-
orizálási folyamatainak történeti vizsgálata. Ez részben a tananyagok-tankönyvek 
tartalomelemzése útján, másfelől a releváns szubjektív források felkutatásával és 
intenzív használatával valósítható meg.

Befejezésként annak a  reményemnek adnék hangot, hogy a  közeli jövőben 
lehetségessé válik az oktatástörténeti kutatások, források és adattárak egy helyen 
történő, strukturált és átfogó megjelenítése. A  kézenfekvő megoldást egy rend-
szeresen megjelenő oktatástörténeti repertórium jelentené, amit a mai viszonyok 
között egy weboldalon tudnék leginkább elképzelni. A kérdés az, hogy érdemes-e 
egy ilyen „saját” átfogó nyilvántartás kiépítésén gondolkozni, avagy a  rendelke-
zésre álló nyilvánosan elérhető keresőrendszerekkel is kielégítően megoldható ez 
az igény? Meggyőződésem szerint egy ilyen áttekintő weboldal nagyot lendíthet-
ne az oktatás történeti jelenségeit kutató, egyre gyarapodó műhelyek közötti pár-

42 Bódy–Szabó 1997; Czoch 1997; Kövér 2001; Keller 2004; Kovács–Kende 2006; Kovács 2009.
43 Karády 1997d; Müller 2000; 2001; 2006; Sárai 2005; Pap 2006; Pukánszky (szerk.) 2006; 2007; 

Kéri 2008; 2013, Rébay 2009; Kereszty 2010.
44 Rébay 2012.
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beszéden, eredményeik közös hasznosításán, és adott esetben közös tudományos 
vállalkozások alapjainak megvetését is elősegíthetné.
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Halász Gábor 

Ágensek és struktúrák: a magyar oktatási 
rendszer néhány jelentősebb változása az elmúlt 

évtizedekben*

Ez a  dolgozat, bár felvet több átfogó elméleti kérdést is, továbbá konkrét helyhez 
és időhöz kötődő történéseket is felidéz, alapvetően a történettudományi és nevelés-
tudományi kutatások kapcsolatával foglalkozik. Célja annak a refl exiónak a támoga-
tása, amely a történeti kutatásoknak a neveléstudományi kutatásokban játszott szere-
péről szól, valamint elősegíteni a két tudományterület kapcsolatában rejlő lehetőségek 
kihasználását. Érdemes megjegyezni: e refl exióhoz olyan neveléstudományi kutató 
járul hozzá itt, aki bár többször végzett történeti jellegű vizsgálódásokat is, alapvetően 
a jelen kérdéseivel foglalkozik, és kutatásainak jelentős hányadát a kvantitatív, empiri-
kus kutatás-módszertani megközelítés jellemzi.

A neveléstudományi kutatás néhány sajátosságáról

Abban a körben, ahol ez az előadás elhangzika1, szükséges lehet utalni a neveléstu-
dományi kutatások néhány fontos jellemzőjére. Három olyan jellemezőt emelnék 
ki, amelyek egyúttal az egyéb tudományterületekhez való kapcsolatait is nagymér-
tékben meghatározzák. Az első és minden bizonnyal legfontosabb e kutatási terület 
interdiszciplináris jellege. Az oktatás vagy az iskolák komplex problémavilága ter-
mészeténél fogva csak több tudományterület perspektívájának egyidejű követésével 
értelmezhető, így az a kutatási terület, amelynek feladata éppen e problémavilág meg-
értése nem lehet más, mint interdiszciplináris. A második jellemző, amit érdemes itt 
kiemelni, a makro és mikro perspektívák megkülönböztetése és ezek egyidejű alkalma-
zásának szükségessége. A neveléstudományi kutatások egyszerre szembesülnek rend-
szerszintű és intézményszintű kérdésekkel, éppúgy, mint például a közgazdaságtan, 
még ha az erre történő tudatos refl exió jóval alacsonyabb is itt. Amíg a közgazdászok 
körében mindenki számára világos, hogy a vállalatok gazdálkodásának és nemzetgaz-
daságok működésének elemzése eltérő perspektívákat igényel, és hogy mindkettőre 

*  A konferenciáján elhangzott plenáris előadás szerkesztett változata. Az előadás a  101579 sz. 
OKTA kutatás (ImpAla kutatás) eredményeinek a  felhasználására épül (a kutatás honlapját 
lásd: http://www.impala.elte.hu/a-kutatas-bemutatasa).
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egyformán szükség van, addig a  neveléstudományokkal foglalkozók ritkán refl ek-
tálnak az iskolai vagy osztálytermi folyamatok és a nemzeti oktatási rendszerek vizs-
gálatának eltérőségére. Végül, ez olyan kutatási terület, amelyben különösen erős az 
elméleti modellalkotás és a gyakorlati problémamegoldás céljainak kettőssége. Miköz-
ben az általános elméletalkotás céljairól értelemszerűen nem mondhat le, a neveléstu-
domány elsősorban alkalmazott tudomány, amelynek legalább annyira célja a dolgok 
jobbítása, mint azok megértése. Ezzel összefüggésben e kutatási területen különösen 
nagy erővel vetődik fel a keletkező tudás gyakorlati hasznosulásának kérdése: ennek 
elégtelensége a kutatási terület egészét diszkvalifi kálhatja.

Noha azok a kutatások, amelyekről ebben a dolgozatban szó lesz, mindenekelőtt 
a  modern politikatudomány fogalmaira és megközelítéseire építenek, alapvetően 
makro-szintű kérdésekre fókuszálnak, az elméleti-alkalmazott perspektívában pedig 
bár inkább az előbbihez állnak közel, különösen fontos számukra, hogy eredményeik 
közvetlenül felhasználhatóak legyenek a  szakpolitikai döntéshozatal gyakorlatában. 
Olyan jellegű makroszintű kérdésekre keresik a választ, mint például alábbiak:

– Mi magyarázza azt, hogy hasonló gazdasági és társadalmi fejlettségi szinten 
lévő országok között rendkívül nagy eltérések vannak a tanulók standard tesztekkel 
(pl. a PISA vizsgálatban) mért teljesítményét tekintve?

– Mi az oka a  középfokú oktatás sajátos szerkezeti fejlődésének Magyarorszá-
gon, nevezetesen annak, hogy – más országoktól eltérően – kialakultak és elterjedtek 
integrált (általános és szakképzést egyaránt nyújtó) középiskolák?

– Milyen meghatározottságok jellemzik az egymással gyakran rivalizáló Európai 
Unió és OECD együttműködését az oktatási rendszerek nemzetközi értékelésében?

– Miért zajlott le 2000 után centralizációs reform a  magyar közoktatási 
rendszerben?

A fentiek elméleti kérdésnek is tekinthetőek, ugyanakkor jól látható a gyakorlati 
jelentőségük is, például olyan helyzetekben, amikor szakpolitikai tanácsot kell adnunk 
egy ország kormányának arról, vajon hozzon-e létre integrált középiskolákat, köves-
se-e a magyarországi re-centralizációs modellt vagy éppen orientálni kell az Európai 
Bizottságot azzal kapcsolatban, hogy az oktatási ágazattal kapcsolatos szakpolitikája 
kialakításában mennyire támaszkodjon az OECD adatrendszereire.

Az olyan kérdések megválaszolása, amilyenekre itt példákat hoztam, minden 
alkalommal szembesít minket a  modern társadalomtudománynak azzal a  klasz-
szikus problémájával, amelyre az ágens–struktúra dilemma utal.1 Vagyis azzal 
a dilemmával, hogy a társadalmi ágensek cselekvését mennyire határozzák meg 
strukturális kényszerek, illetve léteznek-e olyan strukturális meghatározottságok, 
amelyek a társadalmi ágensektől függetlenül is hatnak. Ha a fenti példákra gon-
dolunk, ilyen kérdéseket fogalmazhatunk meg:

1  Lásd például: Archer 2003.
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– Vajon abban, hogy a hetvenes évek közepétől kezdve integrált középisko-
lák jöttek létre Magyarországon, mekkora szerepe volt néhány jól azonosítható 
megyei szintű döntéshozónak és mekkora a  korábban lezajlott közigazgatási 
decentralizációnak.

– Vajon az Európai Bizottság inkább azért kötött-e megállapodást az OECD-
vel az indikátorrendszerek közös fejlesztésére és alkalmazására, mert a Bizottság-
ban az OECD iránt pozitív attitűdökkel rendelkező vezetők jelentek meg, vagy 
főképp azért, mert a globális kormányzás sajátosságai ezt kikényszerítették?

– Vajon a 2000 utáni centralizációs reform mennyire magyarázható a magyar 
miniszterelnök személyes politikai törekvéseivel, és mennyire a magyar közokta-
tás-irányítási rendszer két évtizede meglévő strukturális problémáival?

Némileg leegyszerűsítve: ha az ágens–struktúra perspektívában főképp az 
utóbbi áll a fi gyelmünk előterében, inkább a vizsgált rendszer strukturális sajá-
tosságait, azaz jellegzetes belső elrendezettségét és dinamikáját próbáljuk feltárni, 
eltekintve attól, hogy adott kontextusban konkrétan kik voltak a cselekvő ágen-
sek. Ha pedig az előbbi perspektívában, ágensekre fókuszálva nézzük a  dolgo-
kat, inkább azokat a  konkrét szereplőket keressük, akik cselekvésére a  lezajlott 
változásokat visszavezethetőnek véljük, és az ő motivációjukat, mozgásterüket és 
tényleges cselekvéseiket próbáljuk feltárni. 

A korábban felsoroltakhoz hasonló kérdések megválaszolása azonban nem-
csak ágens–struktúra dilemmával szembesít minket, hanem – ezzel párhuza-
mosan – legalább két, egymással szorosan összekapcsolódó kutatás-módszer-
tani problémával is. Az egyik az, amit a  társadalomtudományi kutatás gyakran 
a  valóság nomotetikus és idiografi kus értelmezésként ír le,2 a  másik a  kvantita-
tív–kvalitatív megközelítés kettőssége. A valóság nomotetikus értelmezése, és 
az ehhez gyakran kapcsolódó kvantitatív kutatásmódszertani megközelítés azt 
feltételezi, léteznek olyan általános oksági összefüggések, amelyek akár matema-
tikai eszközökkel is modellezhetőek, és amelyek alapján a  jövőbeni történések 
megjósolhatóak. A valóság idiografi kus értelmezése ezzel szemben a  társadalmi 
jelenségek egyszeri, megismételhetetlen és végtelenül komplex jellegét hangsú-
lyozza, kevéssé hisz ezek számszerűsíthető megragadásában, és inkább a részletek 
aprólékos visszaadását megengedő érzékletes leírásokat igényel. Az előbbi inkább 
összefüggéseket keres, az utóbbi inkább történeteket, az előbbi inkább mérhető 
adatokkal próbál kommunikálni, az utóbbi inkább narratívákkal vagy gondosan 
kidolgozott esettanulmányokkal.

Egy-egy oktatáspolitikai történést másképpen látunk akkor, ha az egyik, és 
másképpen akkor, ha a  másik perspektívából tekintjük. Az 1. ábra azt illuszt-
rálja, mennyire eltérő dolgok kerülhetnek a fi gyelmünk középpontjába, amikor 

2  Lásd például: Csepeli 2015.
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a  korábban illusztrációként bemutatott kérdésekre keressük a  választ. Például 
akkor, ha azt a  kérdést akarjuk megválaszolni, vajon mi az oka annak, hogy 
Magyarországon a hetvenes évek közepétől kezdve kialakultak és elterjedtek az 
integrált (általános és szakképzést egyaránt nyújtó) középiskolák és más orszá-
gokban nem. Ha a struktúra perspektíváját választjuk és nomotetikus a megkö-
zelítésünk, akár úgy is kereshetjük a szakképzés és általános képzés közötti határ-
vonalak változásának okait, hogy konkrét cselekvőkről említést sem, teszünk. 
Ha viszont az ágens perspektívát követjük és idiografi kus a látásmódunk, a folya-
matokra különösen nagy hatást gyakorló ágensek cselekvésének történetét idéz-
hetjük fel.

Ugyanígy érdekes az is, mennyire eltérő kérdéseket fogalmazhatunk meg és 
mennyire eltérő magyarázatokhoz juthatunk, ha inkább a kvalitatív vagy inkább 
a kvantitatív megközelítést választjuk, továbbra is ágens–struktúra dilemma két 
eltérő feloldása mellett. A 2. ábra egyes celláiban is olyan megoldások jelennek 
meg, amelyektől azt lehet remélni, magyarázatot tudnak adni arra a  kérdésre, 
vajon mi az oka annak, hogy Magyarországon kialakultak az integrált (általános 
és szakképzést egyaránt nyújtó) középiskolák és más országokban nem. Ez az ábra 

1. ábra. Oktatáspolitikai események értelmezése és bemutatása az ágens–struktúra 
dilemma és nomotetikus–idiografi kus megközelítés perspektíváiban

Idiografi kus
Nomotetikus
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azt is illusztrálja, hogy bár a strukturális perspektívát követőkre inkább jellemző 
a kvantitatív megközelítések alkalmazása, mint az ágens perspektívában gondol-
kodókra, a kétféle kutatás-módszertani megközelítése mind a két perspektívával 
párosulhat.

Végül a 3. ábra azt próbálja illusztrálni, milyen kapcsolat van nomotetikus–idiog-
rafi kus és a kvalitatív–kvantitatív megközelítések között, és milyen eszközök és bemu-
tatási módok lehetnek relevánsak annak függvényében, hogy melyik megközelítést 
követjük. Itt a korábban említett példák közül egy másik jelenik meg: az ábra négy 
cellája olyan létező megoldásokra utal, amelyek arra keresik a magyarázatot, vajon 
miért van eltérés az egyes országok PISA eredményei között.

A fentiekhez hasonló kérdések megválaszolásához, különösen akkor, ha 
a  nomotetikus perspektíva áll közel hozzánk, nélkülözhetetlen támaszkodnunk 
a modern politikatudománynak azokra az elméleti modelljeire, amelyek a szakpoli-
tikai döntések általános magyarázatát keresik. E modellek bár általában egyensúlyt 
próbálnak teremteni az ágens–struktúra perspektívák között, és egyszerre fi gyelnek 

2. ábra. Oktatáspolitikai események értelmezése és bemutatása az ágens–struktúra 
dilemma és kvalitatív–kvantitatív megközelítés perspektíváiban

Kvantitatív
Kvalitatív
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mindkét oldalra, alapvetően struktúra-orientáltak, azaz ágensektől független, struk-
turális meghatározottságokat feltételeznek.

Az oktatáspolitikai folyamatok megértése 

A politikaalakítás és a politika-implementáció általános elméleti modelljei közül két 
olyat emelek ki itt, amelyek az oktatáspolitikai folyamatok megértését is jól segítik. 
Az egyik a politikatudományban klasszikusnak tekinthető John Kingdon egymással 
egy időben ható, párhuzamos politikai „áramlatokat” tételező modellje (Multiple 
Streams Framework), a  másik Paul Sabatier ugyancsak nagyhatású érdekkoalíciós 
modellje (Advocacy Coalition Framework).

3. ábra. Oktatáspolitikai események értelmezése és bemutatása nomotetikus–idiografi kus 
és a kvalitatív–kvantitatív megközelítések perspektíváiban
Megjegyzés: az ábra bal felső cellájában hivatkozott jelentések: McKinsey & Company 
2007; Mourshed et al. 2010.

Idiografi kus
Nomotetikus

002  034-050       halasz.indd   39002  034-050       halasz.indd   39 2017.06.08.   13:46:282017.06.08.   13:46:28



Iskola, művelődés, társadalom Halász Gábor 

40

Kingdon3 kaotikus, nem lineáris dinamikával jellemezhető folyamatként írja le 
a  szakpolitikák kialakulását, olyan, néha provokatívnak ható metaforikus fogalma-
kat használva, mint a „szakpolitikai ősleves” (policy primeval soup), a „szakpolitikai 
áramlatok” (policy streams) vagy a „szakpolitikai lehetőségablakok” (policy window). 
Ebben a modellben a különböző szakpolitikai kezdeményezések úgy jelennek meg, 
mint olyan áramlatok, amelyek gyakran sehova nem érnek el, ugyanakkor kedvező 
feltételek esetén összefolyhatnak, felduzzadhatnak és egy lehetőségablak felnyílása 
esetén valóságos szakpolitikává alakulhatnak. Miközben Kingdon modellje a  poli-
tikaalakítás kevéssé racionális, nem lineáris dimenzióját emeli ki, e szakpolitikák 
kialakulását kaotikus, tiszta oksági viszonyokat alig tartalmazó és nehezen elemez-
hető folyamatként ábrázolva, fogalmai éppen ennek a kaotikus világnak a racionális 
elemzés eszközeivel történő megragadását segítik.

Sabatier érdekkoalíciós modellje, amely elsősorban a  szakpolitikák implemen-
tálására fókuszál,4 komplex rendszerként értelmezi az egyes szakpolitikai területeket. 
Ezekben az ágenseknek – maguk az érdekkoalíciók is ilyenek – és ezek vélekedéseinek 
is természetesen meghatározó szerepe van, ugyanakkor a rendszerszerűség tételezése 
mégis a strukturális meghatározottságokra helyezi a hangsúlyt. A struktúrák éppen 
az ágensek összjátékában, a közöttük zajló interakciók bonyolult világában rejlenek, 
ennek az elemzésével tárhatóak fel. 

Sabatier modelljében különösen fontos tényezőként jelennek meg a szakpolitikai 
ágensek hiedelmei vagy vélekedései (policy beliefs). Ezek szerepét az oktatáspolitika 
területén érdemes különösen kiemelt fi gyelemmel kísérni, hiszen ezek itt alapvetően 
meghatározhatják a  kezdeményezések sorsát, és lényegében „önálló életet élnek”, 
azaz önmagukban is strukturális meghatározottságokhoz vezetnek. Ez többek között 
azzal függ össze, hogy a vélekedések között vannak olyanok, amelyek alapértékekhez 
kötődnek, vannak olyanok, amelyek az adott konkrét szakpolitikai rendszerhez (lásd 
a keretes írást) és vannak olyanok, amelyek az alkalmazható szakpolitikai eszközök-
höz. Az implementáció-kutatások egyik fontos megállapítása, hogy a legnehezebb az 
első, és a legkönnyebb az utóbbi megváltoztatása.

3  Kingdon 2014.
4  Lásd: Sabatier 2005; Sabatier–Weible 2007.
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Jellegzetes oktatáspolitikai vélekedések

– „Az igazságosság és eredményesség kizárják egymást”
– „A tanulás az, amit a gyerekek az iskolában csinálnak”
– „Az oktatásba történő befektetés növekedést teremt”
–  „A közműveltségi tárgyak jobban fejlesztik az általános 

képességeket, mint a szakmai tárgyak”

Kingdon a  szakpolitikák keletkezésének kérdését vizsgálta: arra kereste 
a választ, vajon mitől függ, hogy egy-egy szakpolitika (amilyen például az álta-
lános és szakképzés integrálása vagy iskolák állami kezelésbe vétele egy adott 
országban, de akár az OECD bevonása is az Európai Unió nemzeti oktatási 
rendszereket alakító tevékenységébe) megszületik-e. Sabatier ezzel szemben 
implementáció-kutatást végzett: azt vizsgálta, mitől függ, hogy a  szakpoliti-
kák ténylegesen alakítják-e a  valóságot. Mindkettőjük – csakúgy, mint köve-
tőik – gondolkodásában ott vannak az ágensek éppúgy, mint a  struktúrák. 
Az utóbbit jelzi, hogy mindketten szakpolitikai rendszereket (policy subsys-
tems) látnak maguk előtt, ebbe helyezik bele az egymással interakcióban álló 
cselekvő ágenseket, akik sajátos szakpolitikai közösséget vagy hálózatot alkot-
nak (policy communities/networks). Azt feltételezik, hogy az utóbbiak jövőbeni 
cselekvéseit meghatározzák a szakpolitikai rendszer általuk is alakított sajátos-
ságai: ezt nevezik útfüggőségnek (path dependency), és azt is feltételezik, hogy 
az ágensek viselkedése a  tapasztalatik nyomán változik, azaz részesei a  szak-
politikai tanulásnak (policy learning). Mindezt megfi gyelve és az ágensek cse-
lekvéseinek végtelenül komplex világát elemezve feltárulhatnak előttük olyan 
mögöttes dimenziók (underlining dimensions), amelyek mentén a viselkedések 
elrendeződnek.

A szakpolitikai rendszerek egyszerre tekinthetőek cselekvés- és intézmény-
rendszereknek. Az oktatáspolitika rendszere nem azonos az oktatási rendszerrel, 
de a  kettő nagymértékben átfedi egymást. Az utóbbi strukturális jellemzői és 
ágens-dinamikája alakítja az előbbi strukturális jellemzőit és ágens-dinamikáját, 
és fordítva. Az oktatási rendszer strukturális jellemzőinek feltárása így segíti az 
oktatáspolitikai rendszer strukturális jellemzőinek és ágens-dinamikájának meg-
értését.5 Olyan jellemzőkre érdemes itt gondolni, mint például az alábbiak:

5  Halász 2001.
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– Az oktatási rendszer funkcionális alrendszerekből áll (pl. integrált vagy 
elkülönülő általános és szakképzés; alapfokú és középfokú alrendszerek) 

– Az oktatási rendszerben sajátos funkcionális mechanizmusok azonosítha-
tóak (pl. az értékelés formatív és szummatív formái, az inputokkal vagy outpu-
tokkal történő szabályozás stb.)

– Az oktatási rendszerben sajátos alrendszereket alkotnak a  diszciplináris 
területek (pl. humán és természettudományos területek)

– Az oktatási rendszerben egyik meghatározó alrendszerét a kurrikulum vagy 
kurrikulumok világa alkotja, amelynek szintén sajátos belső szerkezete és dina-
mikája van (pl. műveltség- és személyiség-orientált megközelítések vagy olyan 
sajátos tanulásszervezési módok, mint a homogén és heterogén osztályok szerve-
zése vagy a frontális és kooperatív tanulásszervezés)

A fentiek mindegyike mentén kialakulhatnak olyan „törésvonalak”, amelyek az 
ágensek cselekvésének mögöttes dimenziót alkotják, amelyek mentén az ágensek 
egymással konfl iktusokba kerülhetnek, koalíciókat képezhetnek, vagy éppen 
kompromisszumokat köthetnek. Az ilyen törésvonalak megtalálása segítheti 
nemcsak a múltbéli oktatáspolitikai folyamatok megértését, de a jövőben bekövet-
kezők megjóslását is. Ilyeneket először egy, a középfokú oktatás szerkezeti prob-
lémáival foglalkozó elemzésben6 mutattam be több évtizeddel ezelőtt, de ilyenek 
megjelentek azóta is sok egyéb elemzésben. Az eddig elmondottak illusztrálására 
ezek közül idézek fel itt most kettőt, abban a  reményben, hogy ezek segítenek 
nemcsak megérteni a magyar oktatási rendszer néhány jelentősebb változását az 
elmúlt évtizedekben, de akár előre megjósolni jövőbeni változásokat is.

A magyarországi oktatáspolitika dinamikája 
a hatvanas–hetvenes években
Az első példa a  középfokú oktatás szerkezeti problémáival foglalkozó itt emlí-
tett elemzés eredeti, a nyolcvanas évek közepén bemutatott modelljét egészíti ki 
egy további komponenssel. Az eredeti modellben7 két olyan törésvonalat vagy 
„mögöttes dimenziót” láthattunk, amelyek mentén a korabeli ágensek a küzdel-
meiket megvívták és a  megegyezéseiket megkötötték. Az egyik végpontjait az 
oktatási szakpolitika és a gazdaságpolitika alkotta, a másikét az idiológia-vezérelt 
és a  pragmatikus megközelítések (lásd 4. ábra). A „G” tengelyen felül helyez-
kedtek el az oktatás gazdasági funkcióját hangsúlyozó szereplők (pl. MSZMP 
KB gazdaságpolitikai Osztály, Tervhivatal, Munkaügyi Minisztérium, gazdasági 
szaktárcák, METESZ stb.), alul az oktatás kulturális, pedagógiai vagy ideológiai 

6  Halász 1984.
7  Lásd: Halász 1984.
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funkcióját hangsúlyozók (pl. MSZMP KB Agit-Prop. Osztály, Oktatási Minisz-
térium, pedagógiai szakmai szervezek stb.). Az „I” tengelyen elfoglalt pozíciót az 
határozta meg, mennyire alakította az adott ágens cselekvését kötődése a kom-
munizmus ideológiájához, ami mind a „G” tengely felső, mind annak alsó részén 
elhelyezkedő ágenseket jellemezhette. 

Maga a létező oktatáspolitikai aréna a korabeli politikai rendszer adta sajátossá-
gok folytán szűkebb körre korlátozódott, mint amit a két dimenzió elvileg megen-
ged: azok a szereplők, akik nem tudták elfogadni az oktatás gazdasági szerepének és 
ideológiai meghatározottságának adott szintjét, nem léphettek be az oktatáspoliti-
kai arénába (ezt a szűkebb kört jelzi az ábra jobb felső szeletében látható kör). 

Ha a hatvanas évek oktatáspolitikáját elemezzük, azt láthatjuk, hogy az évti-
zed legelején az „I” tengely pozitív és a „G” tengely negatív oldalán lévő szerep-
lőknek volt meghatározó befolyása (az 1-es számmal jelölt mezőben lévők), majd 
az évtized közepén az „I” tengely negatív és a „G” tengely pozitív oldalán lévők 
kerültek domináns pozícióba (2-es számmal jelölt mező). Az előbbi időszak jel-
legzetes oktatáspolitikai „terméke” volt a  középfokú oktatás általánossá tételét 

4. ábra. Az oktatáspolitikai aréna szerkezete a hatvanas években a volt szocialista 
blokk országokban 
Forrás: Halász 1984.

„I”
tengely

„G” tengely
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megcélzó szakpolitika az évtized elején, és az utóbbié az ezt visszafordító irányzat 
az évtized második felében. E példában a  hangsúly az oktatáspolitikai erőteret 
meghatározó strukturális jellemzőkön van: az oktatáspolitikai aréna strukturális 
jellemzői kijelölték azt a mozgásteret, melyen belül a szereplők mozoghattak és 
meghatározták azt is, milyen dimenziók mentén folytatták le vitáikat, kerültek 
konfl iktusba egymással és alakíthattak ki koalíciókat. 

Egy másik példa a  középfokú képzés sajátosságaival összefüggő korábbi 
kérdés és a közigazgatási decentralizáció kapcsolatát érinti. A centralizált rend-
szerekre, ahol a nemzeti hatóságok közvetlen iskolafenntartói szerepet töltenek 
be, és ahol az iskolafenntartásért való felelősség elosztása az ágazati felosztást 
követi szinte elképzelhetetlen az általános és szakképzést egy intézményen belül 
megszervező iskolák léte. Azaz csekély az esély arra, hogy például egy, a földmű-
velésügyi tárca fenntartásában működő szakképző középiskolában gimnáziumi 
osztályt indítsanak, vagy egy, az oktatási tárca által működtetett általánosan 
képző középiskolában mezőgazdasági szakképző osztályok induljanak. Az ilyen 
rendszerekben rendkívül valószínűtlen az integrált, azaz egyszerre általános és 
szakképzést nyújtó iskolák kialakulása. Az ilyen iskolák megjelenése és elterjedése 
a hetvenes évek közepétől azért vált lehetségessé Magyarországon, mert lezajlott 
a  középfokú oktatás igazgatásának decentralizációja, és az iskolafenntartással 
kapcsolatos feladatok előbb a megyei, majd később a városi szintű közigazgatás 
hatókörébe kerültek. Ezeknek a  közigazgatási hatóságoknak a  viselkedését már 
nem az ágazati, hanem helyi-területi perspektíva határozta meg, azaz ha gazda-
ságossági szempontból előnyösebb volt az oktatást többprofi lú intézményekben 
megszervezni, akkor ennek megfelelően szervezték át az intézményeiket. Vagyis 
az integrált középiskolák megjelenését és elterjedését a hetvenes évek közepétől 
Magyarországon alapvetően az iskolaműködtetés decentralizációja váltotta ki, 
függetlenül attól, hogy ennek a  folyamatnak a  pártolói vagy ellenzői mit akar-
tak. A konkrét megoldásokat persze mindig konkrét cselekvők találták ki és az 
ezekkel kapcsolatos döntéseket ők hozták meg, általában anélkül, hogy tudatában 
lettek volna annak, hogy milyen strukturális meghatározottságok alakítják a cse-
lekvésüket. E tekintetben érdekes például az, hogy amíg bár a hatvanas évek ele-
jén meghatározó szakpolitikai ágensek ideológiai megfontolásokból támogatták 
az általános és szakmai képzést integráló „politechnikai” megközelítést, csekély 
esélye volt annak, hogy ez megvalósuljon. Ugyanakkor a hetvenes években, ami-
kor ennek az ideológiai megközelítésnek már nem volt súlya, megvalósulhatott 
a kétféle oktatási forma integrálása. 

Az utóbbi példa azért is érdekes a  számunkra, mert segít megérteni a  jelen 
történéseit. Az egyik folyamat, amelynek ezekben az években (a 2010-es évek első 
felében) tanúi lehetünk, az integrált középiskolák eltűnése vagy visszaszorulása. 
Ennek egyik megnyilvánulása a  gimnáziumi férőhelyek számának csökkenése, 
ami mögött nem tisztaprofi lú gimnáziumok megszűnése található, hanem az 
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integrált vagy vegyes iskolákban működő gimnáziumi osztályok felszámolása, 
vagyis annak az integrált középiskolai profi lnak a visszaszorulása, amely koráb-
ban több évtizedig jellemezte a magyar közoktatást. E mögött most éppúgy a köz-
igazgatási centralizáció/decentralizáció hatását fedezhetjük fel, mint a mostanival 
ellentétes folyamat mögött a hetvenes években. Amikor a középiskolákat – a 2011-
es köznevelési törvényt8 végrehajtva – az állam átvette az önkormányzatoktól, 
az oktatási ágazat feletti felügyeletet gyakorló szaktárca (az általa létrehozott és 
működtetett hivatal) lett az intézmények tulajdonosa. A hetvenes évek folyamatait 
ismerő elemzők számára nem volt meglepetés, hogy az oktatáspolitikai erőtérnek 
ez az átalakulása a gazdasági szaktárcák viselkedését is megváltoztatta: azaz rög-
tön előjöhettek azzal a kérdéssel, vajon miért az oktatási tárca működteti a közép-
fokú szakképző intézményeket, és érvelhettek azzal, hogy ezeknek ők a természe-
tes „gazdái”. A centralizáció éppúgy az ágazati elkülönülés megerősödésével járt, 
mint ahogy korábban a decentralizáció az integráció megerősödésével.

A strukturális meghatározottságok akár a kontextus hatásaként is leírhatóak. 
Az ágensek viselkedését a kontextus-függőség jellemezi, azaz nem köthetőek hoz-
zájuk általános viselkedésminták. Ha a nemzeti oktatásirányító hatóság magához 
vonja az intézményfenntartást, új kontextus, azaz új erőtér alakul ki. amelyben 
megváltozik a többi szereplő viselkedése is: a gazdasági szaktárcák is részt kérnek 
a  központ megerősödött hatalmából. Vagy fordítva: ha a  gazdasági szaktárcák 
uralják a középfokú szakképzés világát, az oktatási tárca decentralizáció-pártivá 
válik. A hatvanas évek második felében, amikor – mint láttuk – a hazai oktatáspo-
litikai arénában jelentős mértékben megerősödtek a gazdasági szereplők, éppen 
ezt fi gyelhettük meg. A gazdasági szereplők megerősödése és az ideológiai szem-
pontokat képviselő oktatási szakterület háttérbe szorulása nyomán az oktatási 
tárca viselkedésére a  közigazgatási decentralizáció erősödő támogatása lett jel-
lemző (erről részletesebben lásd többek között: Halász, 1988). Ebből akár a jövőre 
nézve is levonhatunk következtetéseket: minél inkább visszaszorul az oktatási 
tárca a középfokú oktatás irányításában, annál nagyobb esélye lehet annak, hogy 
újra érdekeltté válik a középfokú oktatás egészének a decentralizálásában. 

A kontextus kitágulása: nemzetfeletti és nemzeti 
oktatáspolitikák
Az oktatáspolitika-alakítás és oktatáspolitikai implementáció dinamikáját érde-
kes módon alakította az elmúlt évtizedekben az Európai Unió nemzetfeletti okta-
táspolitikájának kialakulása és e politika eszközrendszerének gazdagodása. Az 

8  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről.
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az erőtér ugyanis, amelyben az ágazatközi dinamikának a fentiekben bemutatott 
dinamikája alakult, és amely, mint láttuk, formálta az oktatási és gazdasági olda-
lon lévő szereplők viselkedését, az európai integráció nyomán egy újabb dimen-
zióval bővült, vagy – ha úgy tetszik – megkettőződött. Így a mozgások, konfl iktu-
sok vagy koalíciókötések nemcsak az ágazatokat (az oktatás és a gazdaság világát) 
elválasztó tengelyek, hanem a nemzeti és nemzetfeletti cselekvés tengelyei között 
is kialakulhatnak vagy folyhatnak. A szakpolitikai felelősség és befolyás nemcsak 
az ágazatok, azaz az oktatási ágazat és más ágazatok között mozoghat, hanem 
a nemzeti és nemzetfeletti szint között is. Ezt a lehetőséget kihasználhatják – vagy 
éppen az ebben rejlő csapdáknak áldozataivá válhatnak – mind a nemzeti, mind 
a  nemzetfeletti szereplők. A kihasználás egyik módja az, ahogyan az Európai 
Bizottság „utaztatja” a szakpolitikákat például az oktatási és a foglalkoztatási ága-
zat között.9

Az európai integráció nyomán kialakult szakpolitikai erőteret és az 
ebben kialakuló dinamikát illusztrálja az 5. ábra. Az ábrában látható nyilak 

9  Erről részletesebben lásd: Halász 2012.

5. ábra. Az uniós oktatáspolitikai erőtér dinamikája
Forrás: Halász 2012.
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a szakpolitikák „utaztatásának” jellegzetes irányaira utalnak. Amikor például az 
Európai Bizottság az oktatási ágazatban azzal szembesül, hogy az általa javasolt 
szakpolitikát a  tagállamok oktatási miniszterei rosszul fogadják, az „átöltöztet-
heti” és foglalkoztatási vagy szociális politika formájában javasolhatja az e szak-
területekért felelős, és a  közösségi szakpolitikai javaslatok iránt fogékonyabb 
minisztereknek (erre utal az ábrában a balról jobbra mutató nyíl). 

A fenti erőtérben kialakult új dinamikát mutatja például az, amikor a  het-
venes évek végén a tagállamok oktatási minisztereinek az ellenállását érzékelve, 
a Bizottság az oktatáspolitikai témák nagy részét „átköltöztette” a foglalkoztatási 
ügyekért felelős ágazathoz, vagy az, ami nem régen történt, amikor az oktatási 
ágazatért való felelősség a Bizottság új Magyarországról érkezett tagjához került. 
Ez utóbbit kísérte az ún. „képességpolitikai” (skills policy) portfoliónak a foglal-
koztatási igazgatósághoz történt gyors áthelyezése. De találhatunk példát arra is, 
hogy ha a nemzeti oktatási ágazati szereplők (A1) valamit „odahaza” nem tudnak 
elérni, „felnyomják” a  problémát szupranacionális szintre (B1), amely szereplői 
képesek arra, hogy a  megoldást egy másik ágazati csatornán keresztül (B2-B1) 
„küldjék vissza” nemzeti szintre.

Témánk szempontjából az európai integráció azért különösen érdekes, mert 
egyszerre jár együtt az oktatáspolitikai folyamatokat alakító ágensek körének 
kibővülésével, és a viselkedésüket alakító strukturális adottságok átalakulásával. 
Ahogy az 5. ábra is jelzi, nemcsak új szereplők léptek be a  kitágult oktatáspo-
litikai arénába vagy, ha úgy tetszik, oktatáspolitikai ökoszisztémába, hanem új 
törésvonalak vagy koalícióképződést támogató erővonalak jöttek létre. Az ágens–
struktúra dilemma feloldásáról az oktatáspolitikai területén is ma már ebben az 
új kontextusban kell gondolkodnunk.

Következtetések

A bevezetőben hangsúlyoztam: ez a  dolgozat alapvetően a  történettudományi és 
neveléstudományi kutatások kapcsolatával foglalkozik. De vajon miért kellett ehhez 
felidézni az ágens–struktúra dilemmát, és miért kellett olyan példákat bemutatni, 
amelyek elemzése során többek között ebbe a dilemmába ütközünk bele? Döntően 
azért, mert ez a dilemma és ezek a példák különösen erősen jelzik a tudományte-
rületek egymásra utaltságát. Ha fontos a struktúrák szerepe, a történések logikája 
csak úgy érthető meg, ha nemcsak az ágensek azonosítására, viselkedésük elme-
sélésére vagy éppen motivációik és érdekeltségeik bemutatására vagyunk képesek, 
hanem jól értjük annak a  speciális szakpolitikai területnek a  strukturális össze-
függéseit is, amelyen belül a vizsgált ágensek mozognak. Ha ez a terület az oktatás 
világa – legyen szó akár makro-, akár mikroszintű történésekről – ennek az ága-
zatnak a belső dinamikáját kell feltárnunk. Ez az a pont, ahol az adott szakterület 
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szakértője – ha az oktatás világáról van szó, akkor a neveléstudományi kutatók vagy 
oktatáskutatók – megkerülhetetlenné válnak a történész számára. Ők, akik ennek 
az ágazatnak a problémavilágában élnek és ezt a problémavilágot próbálják feltárni 
olyan strukturális összefüggéseket láthatnak, amelyeket a „generalista” – és ebben 
az összefüggésben a történész annak tekinthető – nehezebben láthat meg. 

Másfelől azok a  szakterületi kutatók, akik strukturális összefüggéseket pró-
bálnak feltárni, azzal szembesülnek, hogy ha csak a jelent nézik, ezek nem tárul-
nak fel a számukra. A strukturális összefüggések létezésének egyik meghatározó 
dimenziója az idő: ezek éppen azért írhatóak le úgy, mint strukturális jellemzők, 
mert térben és időben tartósnak mutatkoznak. Azaz akkor is jelen vannak, ha 
az ágensek kicserélődnek: ma éppúgy, mint tegnap, és itt éppúgy, mint ott. Nem 
véletlen, hogy az oktatási rendszerek strukturális összefüggéseinek feltárásában 
meghatározó szerepet játszó Margaret Archer, akinek az oktatási rendszerek 
társadalmi eredetéről szóló műve10 különösen nagy hatással volt az oktatáspo-
litika-kutatással foglalkozó hazai kutatók szellemi fejlődésére, térben és időben 
egyszerre utazva, négy ország oktatástörtének feldolgozására építi elméletét.

A minőségi oktatáskutatás elválaszthatatlan a történeti kutatástól, és ha a tör-
téneti kutatás megpróbál belépni egy adott ágazat vagy szakterület, így az oktatás 
világában, szükségképpen ráutalt arra a  tudásra, amelyet az adott szakterületre 
specializált kutatás, ebben az esetben az oktatáskutatás vagy a neveléstudomány 
hoz létre. Egymás nélkül nem tudunk releváns és jó minőségű új tudást teremteni.

A fentiek alapján mindehhez még egy dolgot érdemes hozzátenni. Releváns, 
azaz a gyakorlatban hasznosítható, jó minőségű új tudást csak a kutatási mód-
szerek és a  perspektívák vegyítésével tudunk létrehozni. Egyszerre kell látnunk 
a  makro-folyamatokat látó madár és a  mikro-folyamatokat megpillantó rovar 
szemével, és éppúgy hallanunk kell az apró részleteknél elidőző, hosszan elmon-
dott történeteket, mint az egy-egy mondatba vagy ábrába összefoglalt, gyakran 
matematikai szimbólumokkal leírt kijelentéseket. 
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Szekér Barnabás

Az iskolafenntartás kérdéséhez a késői 
rendi társadalomban

Egy piarista kollégium jövedelmei és kölcsönei a 18. században

A kora újkori „felsőbb oktatás” fi nanszírozását feltáró kutatásoknak az egyes 
intézmények – helyenként máig ápolt – történeti emlékezete kínálkozik kiinduló-
pontként, amely gondosan megőrizte az alapítók és a nagyobb támogatók neveit 
és tetteit. Hazánkban a  19–20. század fordulóján szinte minden működő gim-
názium történetének elkészült az összefoglalása, 1988 óta pedig az alapadatokat 
és irodalomjegyzéket tartalmazó kézikönyv is rendelkezésre áll, így ezen adatok 
felkutatása többnyire nem is jelent nagy nehézséget.1 E kiindulópontról azonban 
csak kevés kutatás távolodott el a katolikus grammatikai iskolák és gimnáziumok, 
illetve a protestáns kollégiumok és partikuláik gazdasági erőforrásainak és kap-
csolatrendszerének pontosabb feltérképezése irányába.2 A szerény kutatási előz-
mények ellenére néhány alapvető jellemvonást fel tudunk vázolni. Immár csak 
a katolikus felsőbb iskolákra tekintve közismert, hogy a Magyarországon ezeket 
1773-ig kivétel nélkül szerzetesrendek működtették, így az anyagi viszonyok 
esetükben tulajdonképpen az iskolának helyet adó rendház anyagi viszonyait 
jelentik. A 16–17. századi jezsuita kollégiumok anyagi alapjait többnyire főpa-
pok, kisebb részben főnemesek tették le. Ezek az alapok alapítványi birtok- vagy 
pénzadományból, városi telkekből vagy épületekből álltak, esetleg külön ezekre 
szánt építési költségből. A rendi vezetés rendesen csak ezek meglétében hagyta 
jóvá az alapításokat. A jezsuiták „rendszerint jól gazdálkodtak”, a  kollégiumok 
legjellemzőbb bevételi forrása a pénztőkék kölcsönadásából származó 5 vagy 6% 
kamatjövedelem volt.3 A hitelintézeteket nélkülöző kora újkori Magyar Királyság 
társadalmában a  kölcsönök piacát minden valószínűség szerint szűkös kínálat 
jellemezte, így az egyházi intézmények viszonylag bőséges tőkeállományukkal 

1 Előbbiek alapos, de nem teljes körű gyűjteménye: Kosáry 1954: 129–132. Összefoglaló értékelésük: 
Mályusz 1932. A kézikönyv: Mészáros 1988.

2 A legjelentősebb református kollégiumok esetében például zajlottak ilyen kutatások. Debrecenre 
lásd: Rácz 1995. Sárospatakra legújabban: Ugrai 2011.

3 Fazekas 2011: 177–180.
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fontos résztvevők lehettek rajta.4 A 18. században az új alapításoknál hasonló eljá-
rást követtek. A jezsuiták mellé az intézmények számában elkezdett felzárkózni 
a piarista rend, amelynek új intézményei szintén a felső klérus, a világi arisztokrá-
cia és kisebb részben köznemesek áldozatkészségének köszönhették létrejöttüket. 
A legnagyobb különbség a két rend között minden bizonnyal a piarista alapítvá-
nyok szerényebb összegeiben jelentkezett, az alapítási feltételekben és a gazdálko-
dás fegyelmezettségében jelenlegi ismereteink szerint nem tértek el lényegesen.5 

Mindenféle intézményrendszer történetének izgalmas kérdése a  működés 
hétköznapi stratégiáinak feltárása, és a  katolikus latin iskolahálózat 18. századi 
jelentőségének ellenére belső világukat és társadalmi kapcsolatrendszerüket 
kevéssé ismerjük.6 A 18. századi váci piarista kollégium forrásanyagának feltárá-
sával ezt a hiányt kívánom enyhíteni. Ennek egyik aspektusa a jövedelemszerke-
zet, és a hitelezés mint legfontosabb jövedelemforrás bemutatása.7 

A kollégium

A váci egyházmegye és benne a  püspöki székváros újjáépítése a  török uralom 
végével új lendületet vett. Az egyházi intézményrendszer felállítását és a  szék-
város katolizálását célzó intézkedéssorozatba illeszkedett a  kisebbik tanítórend 
meghívása Vácra. Kollonich Zsigmond püspök 1714-ben bocsátkozott tárgya-
lásba a piarista tartományfőnök-helyettessel, és egy négyfős piarista kontingens 
valószínűleg már azon év végén megkezdte az első tanévet a városban. Az első 
években az alsóbb osztályokat, az úgynevezett scholae grammaticaet nyitották 
meg. A kezdeti, részben anyagi természetű nehézségek után 1727-ben megfelelő 
anyagi alapra került az intézmény. Az alapítványi tőkék további gyarapodásával 
1733 őszén elindították a humaniorum scholae két évfolyamát, amellyel az iskola 
hatosztályos, teljes gimnáziummá vált, és 350-450 diákjával a  század folyamán 
a  rend népesebb gimnáziumai közé tartozott.8 1762-ben Migazzi Kristóf püs-

4 Bácskai Vera a  18. századi Pest város legnagyobb hitelkibocsátói között regisztrálta a  helyi 
plébániát és a különböző kolostorokat (Bácskai 1971: 166). 

5 Balanyi et al 1943: 27–37, 52–79; Riedel 2012: 151.
6 Jellemzőek Fazekas összegzésének hivatkozásai. Molnár Antal és Tóth István György más 

fókuszú munkáinak, illetve saját, a bécsi Pázmáneumra irányuló kutatásának adatain túl csak 
19. századi oktatástörténeti irányultságú műveket tud idézni (Fazekas 2011: 177–180).

7 A kollégiumi vagyon létrehozását, az alapítványtevők sorát és az alapítványokat egy korábbi 
dolgozatban vettem számba (Szekér é.n.).

8 A kollégiumra vonatkozó forrásokat Karcsu 1887: 40–132, valamint Halmi 1896 aknázták ki. Azóta 
a  18. századi időszakra nézve új részleteket nem dolgoztak fel, lényegében rájuk támaszkodik 
a város történetének legutóbbi monográfi ája (Sápi (szerk.) 1983: 190–191. (az idézet szövegrész 
szerzője Molnár Lajos) is. Az egyetlen kivételt az alapítás történetének részletes és korszerű feltárása 
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pöki adminisztrátor megszervezte a  piaristák által vezetett nemesi konviktust, 
a Collegium pauperum nobiliumot, amely szervezetileg csak részben különült el 
a gimnáziumtól.9 1764-ben Mária Terézia váci látogatása alkalmával jelentős ala-
pítványban részesítette a „régi” kollégiumot, amelynek köszönhetően a következő 
évtől nyilvános „felsőfokú”, fi lozófi ai képzést nyitottak. Ezt a  nemesi konviktus 
diákjai is látogatták. A bíboros és az uralkodónő közös oktatási „projektje” a Col-
legium Th eresianumban nyerte el végleges formáját, amely 1767-től önálló intéz-
ményként – tulajdonképpen a  város második piarista kollégiumaként – funk-
cionált.10 A kétévfolyamos nyilvános fi lozófi a 1775-ig működött, utána a diákok 
csekély létszáma miatt kénytelenek voltak megszüntetni. 1777-ben a Ratio Edu-
cationis előírását követve a gimnázium ötosztályossá alakult, a tanárok létszáma 
pedig eggyel emelkedett, azelőtt ugyanis a hat osztály négy, ettől kezdve viszont 
az új systema szerint az öt osztály öt tanárra volt bízva. A szerzetesközösség és 
az iskola számára is rendkívül nehéz helyzetet teremtett átmenetileg az 1785. évi 
kényszerű átköltözés a feloszlatott domonkos rend helyi kolostorába, miközben 
a piarista kollégiumot, a templomot és számos ingóságot a katonaság foglalta le.11 
Ez az esemény egyben vizsgálatom záró időpontját is jelenti.

Források és jövedelemszerkezet

A kollégium vagyoni helyzetét elsősorban azokból a vagyon- és jövedelemkimu-
tatásokból (status domus) rekonstruálhatjuk, amelyeket egy-egy rektor leköszö-
nésekor, illetve a  korszakunkban rendszerint háromévente megtartott rendtar-
tományi káptalanok és kisgyűlések előtt készítettek.12 Ezek jellemzően tételesen 
tartalmazták a  rendház tagjainak ellátására és az épületek karbantartására és 
felszerelésére szolgáló alapítványi pénz-, valamint az ingatlanvagyont (birtokok 
és épületek), az első esetben azt is, hogy a  tőkét kinek, milyen kamatra adták 

jelenti az alapító dokumentumok közlésével: Koltai 2004. Szintén Koltai András gyűjtötte össze 
rendtartomány-történeti bibliográfi ája részeként a  gimnázium irodalmát a  teljesség igényével: 
Koltai 2007: 154–156. Lásd még: Mészáros 1988: 273.

9 A konviktus alapításának körülményeire lásd: Wolfsgruber 1897: 65–68; Kisparti 1922: 11–18.
10 Az intézmény történetének máig egyetlen összefoglalása: Kisparti 1922. A Th eresianum 

az azonos nevű bécsi nemesi akadémia mintájára a  birodalom jövendő hivatali elitjének 
képzését vállalta fel a konviktusi elhelyezés és a kiváló anyagi háttér által biztosított exkluzív 
környezetben, a gimnáziumi tananyagra épülő „felsőfokú”, speciális képzéssel. A házirend és 
a tanterv megalkotásánál is a bécsi Th eresianum szolgáltatta a mintát. Az intézmény 1784-ig állt 
fenn, ekkor áldozatul esett II. József konviktusokat feloszlató rendeletének.

11 Halmi 1896, 47.
12 A piarista rend, illetve a  magyar rendtartomány igazgatásának, a  káptalanok és a  káptalant 

helyettesítő gyűlések kérdéseihez ebben az időszakban lásd: Balanyi et al 1943: 80–84.
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éppen kölcsön, illetve gyakran az ingóságok leltárát. E kimutatásokba viszont 
sem a  püspöki költségvetésből működő Collegium pauperum nobilium, sem az 
önálló kollégiumi státusú Th eresianum anyagi viszonyai nem kerültek bele, mivel 
gazdasági szempontból ezek nem tartoztak a váci rektor alá.

Kivételesnek tűnik, hogy az 1766-ban és 1769-ben tartott tartományi kápta-
lanokra készült status domusokba Szélessy Gábor rektor beíratta a megelőző 3-3 
év, éves kiadási-bevételi mérlegeit a bevételek forrásainak és a kiadások céljainak 
feltüntetésével.13 Ezeket az adatokat általában inkább a rendházi pénztárkönyvek 
szokták tartalmazni. Mindez azért nagyon szerencsés, mert a váci pénztárkönyv 
első fennmaradt kötetét 1778-ban kezdték el vezetni, vagyis a hatvanas évek mér-
legeit egyedül előbbiekből ismerjük.14

E két forrás – a status domusban közölt mérlegek és a pénztárkönyv mérle-
gei – alapján kísérelünk meg a hitelezés vizsgálata előtt képet alkotni arról, hogy 
hány forintra rúgtak és hogyan álltak össze az intézmény bevételei.

Az első ábráról leolvasható adatok azt mutatják, hogy a kollégium összes bevé-
tele 3000 és 4000 forint között ingadozott (a két szélsőérték 2910 és 3838 forint), 

13 PMKL I.1.a. III.26; Status domus Vaciensis Anno 1766 die 20. mensis Februarii [...]; ill. PMKL 
I.1.a. III.26., Status domus [...] Anno 1769. die 10. Aprilis [...] exhibitus.

14 PMKL II.7.a. I.37.
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1. ábra. A váci piarista kollégium jövedelmei, 1763–1768
Forrás: PMKL I.1.a. III.26.
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és ennek az összegnek évről évre a  legnagyobb hányadát a kamatjövedelem tette 
ki, mellette jelentős volt, az 1000 forintot is elérte az eladott bor ellenértéke, a har-
madik legfontosabb a szentmisékért, harangozásért és más egyházi szolgálatokért 
járó stóladíj, a  negyedik pedig a  „konviktorok”, vagyis a  rendházban, konviktusi 
körülmények között lakó diákok pénze volt.15 Fontosnak tűnik megállapítani, hogy 
a befolyt kamatok összegének „papíron” állandónak kellett volna lennie, illetve eset-
leg – a  kihelyezésre kerülő tőke növekedésével – növekedhetett volna, az adatok 
azonban a kamatokat fi zető adósok fegyelmezetlenségéről is árulkodnak.

A második vizsgált intervallumban első ránézésre szembetűnő eltéréseket 
látunk, azonban az előző időmetszethez képest valójában nem változott jelen-
tősen sem a kamatjövedelem mennyisége, sem a négy kiemelt forrásból (kamat, 
bor, stóladíj, „konviktorok”) befolyó bevétel összege. A boreladás és a bentlakó 

15 A kifejezés (convictores) a  forrásanyagban is szerepel, idézőjeles használata azért indokolt, 
mert a váci piarista kollégiumhoz valójában nem tartozott konviktus. (A Collegium pauperum 
nobilium 1762–1767 között tekinthető annak, de ennek diákjait saját épületben szállásolták el, 
és a  forrásokban semmi nyoma, hogy a  kollégium költségvetésébe bekerültek volna ennek 
bevételei vagy kiadásai.) Akikről jelen esetben szó van, azok tehát olyan diákok, akik – 
rendszerint ketten-hárman – fi zetség ellenében a rendházban laktak az atyák felügyelete alatt.
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2. ábra. A váci piarista kollégium jövedelmei, 1778–1781
Forrás: PMKL II.7.a. I.37.
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diákok ellátásának ellenértéke jelentőségüket tekintve helyet cseréltek, a stólából 
pedig valamivel kevesebb jövedelem folyt be.16 A struktúra tehát nem alakult át 
drasztikusan, ám mindehhez némileg talán váratlanul hozzáadódik az első két 
évben a teljes bevételt megduplázó és a második kettőben is jelentős kölcsönfe-
lvétel, illetve egyes alapítványi tőkepénzek elköltése. Lényegében a  kollégium 
eladósodásának nyomára bukkanunk ebben, amely talán összefügg az 1781. évi 
óriási kamatbevétellel: a pénztárkönyv tanúsága szerint egy adós februárban egy 
összegben fi zetett ki négyévi, 2495 forintot kitevő hátralékos kamatot.17 Az évti-
zed végére azonban helyreállt a rend: 1789-ben egy, a Helytartótanácshoz küldött 
beszámoló szerint a váci kollégium összes bevétele 3291 forint volt.18

Ezt a  jelentést azért is érdemes megemlíteni, mert lehetővé teszi, hogy a váci 
kollégium jövedelmi viszonyait elhelyezzük a piarista rendtartomány többi intéz-
ményének sorában, a  forrás ugyanis az összes akkor működő rendház mérlegét 
tartalmazza. A 25 kollégium és rezidencia között 1789-ben a bevételek nagyságát 
tekintve a váci a hetedik, a közösség létszámára nézve a negyedik helyen állt, mind-
két szempontból nagyjából a „második vonalban”, azonos szinten olyan nagyobb 
létszámú rendházakkal, mint a podolini, a privigyei és a kecskeméti. Alig kisebb 
bevétellel rendelkeztek ekkor a breznóbányai, máramarosszigeti és nagykárolyi kol-
légiumok, amelyek viszont 4-5 fővel kevesebbet láttak el, mint az előzőek.19

16 Az eladott borból befolyó jövedelem egy bő évtized alatt jelentősen csökkent: az első időmetszet 
1000 forint körüli, esetenként azt meg is haladó bevételeivel szemben az 1770-es évtized végén 
200-300 forinttal kellett beérnie a piaristáknak. A forrásokban ezekben az években többször 
kerül szóba a kollégium el nem adott bora. A visszaesés okát sem a vizsgált források (az eladásra 
vonatkozó feljegyzések híján), sem a korabeli helyi bortermelés és -kereskedelem viszonyainak 
alakulása nem világítják meg (Sápi (szerk.) 1983: 132–135, 155 – Az idézett szövegrész szerzője 
Sápi Vilmos). Elképzelhető viszont, hogy a „konviktori” jövedelmek megnövekedése összefügg 
a fentiekkel, ugyanis a növekmény lényegében azt az évi 815 forintot jelenti, amelyet a püspökség 
hat choralista ifj ú (feltehetőleg a  püspöki kórus tagjai) rendházi szállására és évi ruházatára 
juttatott a  kollégiumnak, legkésőbb 1778-tól kezdve. Szerintem kézenfekvő feltételezés, hogy 
a nehéz anyagi helyzetbe került intézmény bevételeit Migazzi Kristóf ilyen módon tudta vagy 
akarta kiegészíteni. Az adatokat lásd: PMKL II.7.a. I.37., [1r–16v].

17 PMKL II.7.a. I.37., [13r]. A rendtartomány vezetői elé kerülő status domusok ezekből az 
évekből jellemzően mentegetőző megjegyzéseket tartalmaznak, igyekezve megmagyarázni és 
derűsebbre színezni az adósságok árán egyensúlyba hozott mérleget (PMKL I.1.a. III.26., Status 
domus Vaciensis [...] exhibitus Anno 1782.) A kivételesnek tűnő állapothoz vezető lépések 
feltárását a pénztárkönyv megelőző köteteinek hiánya sajnos megnehezíti.

18 Riedel 2012: 407. Az információra azért volt szüksége a  Helytartótanácsnak, mert néhány 
kollégium rendszeresen kereste kérvényeivel a  tanügyi felügyeletet a  Tanulmányi Alap 
segélyeiért esedezve, a  beküldött mérlegekből pedig kiderülhetett, hogy nem halmozódott-e 
fel valahol felesleg. Ez esetben a  problémát – legalábbis a  tanácsosok véleménye szerint – 
a rendtartományon belül meg lehetett volna oldani, és nem lett volna szükség a Tanulmányi 
Alap forrásainak felhasználására.

19 Riedel 2012: 406–407. 
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A kollégiumi hitelélet, 1741–1784

A 18. században a hitelügyekre vonatkozó jogi kereteket csak tágan jelölték ki törvény-
cikkek: még a 17. században cikkelyezték be a 6%-os kamatot, amely így vált „törvé-
nyessé”, majd 1723-ban lehetővé tették a hitelek betáblázását a vármegyei, illetve szabad 
királyi városi hatóságok színe előtt, 1729-ben pedig az adóslevelek elévülésének idejét 
határozták meg 32 évben.20 A hitelügyekkel kapcsolatos minden további rendelkezés 
és ügyintézés egészen 1792-ig a vármegyei és szabad királyi városi hatóságok jogköre 
volt, a külön nem szabályozott kérdésekben pedig a  szokásjog döntött. A kamatos 
kölcsönszerződések három legfontosabb kondíciója közül tehát csak egyet, a kamat 
mértékét szabályozta törvény, a kölcsön törlesztésének határidejét a felek állapították 
meg, csakúgy, mint a kamatok fi zetésének terminusát.21

A kollégium adósaira vonatkozó adatokat az adóslevelek hiányában szintén 
a status domusokból gyűjtöttem össze, amelyek megadják minden egyes pénztőke 
aktuális kölcsönvevőjét, a kamatlábat és az – elméletben – befolyó éves jövedelmet, 
gyakran a fi zetési terminust és a kölcsönfelvétel dátumát is, valamint esetenként 
a kölcsönadás körülményeire, vagy a fellépő problémákra vonatkozó utalásokat 
tartalmaznak. Az első fennmaradt dokumentum az 1741. évi káptalanra készült, 
majd 1754 és 1782 között egyetlen kivétellel minden tartományi káptalanra és kis-
gyűlésre készült váci vagyonösszeírást ismerünk. Ezeket kiegészítik az 1760. évi 
rektorváltáskor, az 1781-ben ismeretlen célra és az 1784-ben az uralkodó számára 
készített status domusok. Ezek segítségével az 1741 és 1784 között a kollégium által 
nyújtott hitelek kondíciói és a kölcsönvevők kiléte teljes körűen rekonstruálhatók.

Az egykor Kollonich Zsigmond által letett 20 000 forintos alaptőke 6% éves 
kamatát 1741-ben gróf Károlyi Sándor generális, a nagykárolyi piarista kollégium 
alapítója fi zette. Ekkorra további kisebb pénzalapítványokat is kaptak a váci pia-
risták, amelyeket szintén kikölcsönöztek 6% kamatra: Rőling János Mihály pesti 
kereskedőnél 1500 forint, Mészáros Mihály pesti polgárnál – akinek a kamatozó 
adósságát örökölte meg a  kollégium – 500 forint feküdt.22 300 forintot Pap-
rika János váci kereskedőnek23 adtak ki. A szegény diákok ellátására szolgáló 

20 A betáblázás intézményére lásd: Kállay 1987; Somorjai 2010: 5.
21 Tóth 1979: 4–5; Béli 2014: 62–63. Tóth Tibor úgy találta, hogy a  törvényes kamat mellett az 

alacsonyabb, 5%-os kamatláb számított bevettnek, de a század második felében magánszemélyek 
között már magasabb is előfordult. Béli Gábor pedig a kamatfi zetési terminusról állítja, hogy 
külön megegyezés nélkül a  hazai szokásjog a  szerződéskötés napjához igazított évenkénti 
fi zetést „írta elő”.

22 A kollégium egyes alapítványaira a továbbiakban lásd: Szekér é.n.
23 Feltehetőleg azonos azzal a  Paprika Jánossal, aki szentendrei származású rác kereskedőként 

1708-ban telepedett le Vácott, a  Tabán nevű városrészben birtokolt házat és boltot, amelyek 
püspöki védelem alatt álltak, 1724-ben jelentős állatállománnyal, malommal és 50 kapás szőlővel 
rendelkezett. 1732-ben a vármegyétől kért védelmet, amikor Althann püspök el akarta távolítani 
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alapítványi tőkék közül 1000 forintot a káptalan kezelt, míg 500 forint után Ecker 
János budai szenátor fi zetett kamatot.24

Az alaptőkét 1751. január 1-jével gróf Károlyi Ferenctől, az időközben elhunyt 
generális fi ától Grassalkovich Antal vette át azonos kondícióval. Ugyanezen 
a  napon Proó András váci tímármesterrel is szerződést kötöttek, ő az Eckertől 
visszakerülő összeget vette fel. Paprika János helyett 1754 őszén a pozsonyi illető-
ségű báró Gastheim özvegye, Schaff rath Jozefa jutott hozzá a 300 forintos tőké-
hez. Rőling János Mihály 1754 előtt meghalt, az ő adósságait a  tekintélyes pesti 
szenátor, Kerschbaumer Tóbiás25 vállalta át.26 Ő hamarosan törlesztette adóssá-
gát, mivel ezen alapítványi tőkéből 40 forintot 1754-ben Pyber Benedek,27 160-at 
pedig a következő évben Tersztyánszky István28 vett kölcsön. A fennmaradó 1300 
forintból szintén 1755-ben a kecskeméti lakos Here János kapott kölcsönt, amely 
azután 1760 körül a váci „görög” – vagyis görögkeleti, talán szerb nemzetiségű – 
Beáló Miklóshoz29 került át.30 Beáló azonban nem volt jó adós: rövid idő alatt 106 
forint hátralékot halmozott fel a kamatokból, így 1763-ban már arról számolt be 
a rektor, hogy a tőke 800 forintját „fáradsággal” visszaszerezték, a maradék 500-
ra a kamathátralékkal együtt pedig a szintén váci, és a jelek szerint megbízhatóbb 
Schik Jakab31 vállalt kezességet.32 A megkerült 800 forintot gróf Forgách Jánosnak 
adták ki, aki pontosan fi zette az éves 6% kamatot 1781-ig.33

A kollégium 1756-ban egy új alapítvány 800 forintos tőkéjét Muslay Gábor 
Pest-Pilis-Solt vármegyei szolgabírónak34 kölcsönözte ki, 1760 körül pedig azt az 

a görögkeleti rácokat a városból. Hogy meddig sikerült ezt követően Vácott maradnia, nem tudjuk 
(Jakus 1987: 26). A többi pesti és váci polgárról mindeddig nem találtam további adatokat.

24 PMKL I.1.a. III.26, Status domus Vaciensis 1741.
25 Kerschbaumer Tóbiás (?–1765) 1730-tól Pest város szenátora volt, a hitel felvétele idején túl volt 

első bírói hivatali időszakán, amelyet később még egy második is követett (Kovács 1943: 74–76).
26 PMKL I.1.a. III.26, Status domus Vaciensis [...] Anno 1754. 30. [Septem]bris.
27 Pyber Benedek 1761–1763 között Nógrád vármegye főszolgabírája volt (Nagy 1862: 512). 

Tolmácsi (Nógrád vm.) birtokán 1767-ben 12 jobbágy családfőt írtak össze. A megyében más 
birtoka ekkor nem volt (Schneider 1971: 64; Hlavácsné 2002: 395).

28 A kollégiumi forrásokban említett személy 1759-ben nényei lakos volt, 1763-ban pedig már 
az örököseivel tárgyalt a piarista rektor. Házasnénye (Hont vm.) földesura valóban még a 18. 
század végén is a Tersztyánszky család volt (Vályi 1796: 676).

29 Beáló Miklós 1760-ban a Vácott összeírt hét „görög” kereskedő egyike volt (Karcsu 1886: 78).
30 PMKL I.1.a. III.26., Series Fundationum [...] 1759 [...] exhibita.
31  Schik Jakab váci illetőségét nevének néhány előfordulása bizonyítja a 18. századi helyi polgárok 

végrendeleteinek szövegében (Horváth–G. Molnár 2010: 621).
32 PMKL I.1.a. III.26., Status domus Vaciensis [...] Anno 1763 mense Martio [...] exhibendus.
33 PMKL I.1.a. III.26., Status domus Vaciensis Anno 1766 die 20. mensis Februarii [...]
34 Muslay Gábor hosszú ideig a  pilisi járás szolgabírája volt Pest-Pilis-Solt vármegyében, majd 

1768-ban helyettes alispán lett (Nagy 1860: 582; Kiss 2012: 37). Nógrád megyében is birtokos volt 
Rádon, Kétbodonyban és Sóshartyánban, e birtokain összesen 78 jobbágy- és zsellércsalád élt 
1767 körül. Schneider 1971: 33, 56; Hlavácsné 2002: 390.
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1000 forintot, amelyet addig a váci káptalan kezelt, átvéve Horányi Gábor alis-
pánhoz35 helyezték el.36

1761-ben a piarista Bajtay Antal, Grassalkovich nevelt fi a, az újonnan kine-
vezett erdélyi püspök kapta meg a  Grassalkovich által kölcsönvett tőke felét.37 
E tranzakcióval kettéosztásra került a  kollégium alaptőkéje, amelynek másik, 
10  000 forintos részét a  kamaraelnök 1764. december 30-án fi zette vissza. Az 
1766. évi status domusból tudjuk, hogy a  tőkének csak a  következő év május 
elején került ismét gazdája gróf Koháry Miklós személyében, így a  kollégium 
abban az évben elesett négyhavi kamattól.38 1762-ben Marthonyi Pál kanonok 
alapítványa révén a kollégium lett az új tulajdonosa Szatmáry József mészáros-
mester és váci polgár39 1000 forintra rúgó, kamatozó adósságának, illetve 1000 
forintnyi készpénznek. Az alapító okiratban Marthonyi ez utóbbi összeg átadását 
halála utánra ígérte, de később bizonyára meggondolta magát, és már 1764-ben 
az intézmény rendelkezésére bocsátotta, mivel 1765. január 1-jén vette azt kölcsön 
a Felsőpetényben lakó köznemes, Bory István.40 Ugyanezen évben az uralkodó-
pár váci látogatása nyomán került sor Mária Terézia nagylelkű alapítványtételére, 
ennek 12 000 forintos tőkéje azonban egyelőre a Magyar Udvari Kamara kezében 
maradt, a kollégiumnak csak a kamatokat fi zették ki.41 Egy nagyságrenddel kisebb 

35 Horányi Gábor 1730-ban szolgabíróként állt Pest-Pilis-Solt vármegye szolgálatában, és 1747-ben 
választották első alispánná (Nagy 1859: 138; Kiss 2012: 35–37).

36 PMKL I.1.a. III.26., Series Fundationum [...] 1759 [...] exhibita, PMKL I.1.a. III.26., Status domus 
Vaciensis [1760].

37 PMKL I.1.a. III.26., Status domus Vaciensis [...] Anno 1763 mense Martio [...] exhibendus. 
Bajtay István Pest-Pilis-Solt vármegyei alispán és Láng Erzsébet fi a, eredeti nevén József (1717–
1773). Apja halála után Grassalkovich Antal feleségül vette édesanyját, és gondoskodott a fi ú 
taníttatásáról, majd a piarista rendbe lépése után magasra ívelő karrierjét is segítette. Bajtay 
az udvarban végzett szolgálata után 1760. október 5-én kapott erdélyi püspöki kinevezést, 
egyúttal pedig bárói címet [okt. 27.] (Léh 1998: 41; Mészáros é.n.). Fennmaradt adóslevelében 
úgy nyilatkozott, hogy a kölcsönt az erdélyi püspökséggel kapcsolatos „szükségben” vette fel. 
Lásd: PMKL I.1.a. I.26., Fasc. 1., Nr. 6.

38 PMKL I.1.a. III.26., Status domus Vaciensis Anno 1766 die 20. mensis Februarii [...]. Gróf Koháry 
Miklós (1721–1769) gyermekkora óta az apja, gr. Koháry András által felállított lovasezredben 
szolgált, 1754-ben ezredesi, 1757-ben vezérőrnagyi, majd dandártábornoki rangot kapott. Apja 
halála után megörökölte Hont vármegye főispáni címét, amelybe 1758-ban iktatták be (Nagy 
1860: 293–294). Életrajzi adataira nézve tudtommal mindeddig nem készült ennél részletesebb 
gyűjtés. A jelen kontextusban mindenképp fontos tényező a Koháry család kötődése a piarista 
rendhez: Koháry István országbírót a kecskeméti kollégium alapítójaként (1714) és jótevőjeként 
tisztelték. Feltételezhetjük, hogy a szerzetesrend a család 1757 és 1769 közötti fejével és egyúttal 
Kecskemét egyik földesurával, Miklóssal a hitelfelvételt megelőzően is kapcsolatban állt.

39 Horváth–G. Molnár 2010: 560.
40 Marthonyi kanonok alapítványára lásd: Szekér é.n. Bory Istvánnak Felsőpetényben és Tereskén 

összesen 20 jobbágya volt (Schneider 1971: 22; Hlavácsné 2002: 361).
41 PMKL I.1.a. III.26; Status domus Vaciensis Anno 1766 die 20. mensis Februarii [...].
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kölcsönt vett fel ekkoriban Paschgall György. A fi a révén piarista családtaggal is ren-
delkező pesti szenátorhoz a kollégium által 1765-ben kezelésbe vett Hrabovszky-féle 
ösztöndíj-alapítvány 3000 forintnyi tőkéje került, amelynek kétharmadát rövid időn 
belül, 1767-ben törlesztette: 1000 forintot a pesti piarista kollégium vett át tőle, 1000-
et pedig a püspöki uradalomnak voltak kénytelenek a váci piaristák adósságuk tör-
lesztése címén végleg átengedni.42 

Ugyanez a törlesztési kötelezettség emésztette fel ebben az évben azt az 500 forin-
tot is, amelyért korábban Schik Jakab (majd halála után a fi a, Ferenc) vállalt kezessé-
get a piaristák felé.43 Mária Terézia az alapítvány mellett ugyanis 1000 aranydukátot is 
adományozott a kollégiumnak, amelyet az új nemesi konviktus építésére szántak. Az 
építkezés (és a pénz elköltésének) megkezdése után nem sokkal azonban a Collegium 
Th eresianum létrehozása mellett döntött a királynő és a bíboros, amelynek már nem 
felelt meg az elkezdett épület. Az új intézményt a váci püspöki palotába költöztették, 
és az átalakításhoz és berendezéshez Migazzi 1767-ben visszakérte a  kollégiumtól 
a 4500 forintnak megfelelő értékű 1000 dukátot.44 Ezt a piaristák természetesen nem 
tudták visszafi zetni, hanem az éppen kéznél lévő tőkéikből adták át a  fent említett 
1500 forintot. A Th eresianumot első évében egy kisebb kölcsönnel is megtámogatták 
a kollégiumi tőkékből: 800 forintot adtak ki számára a szokásos 6% kamatra 1768-
ban. A tőkeállomány csökkenése mellett kisebb sikernek könyvelhette el a kollégium 
vezetése ugyanebben az évben, hogy számukra kedvezően ért véget egy öt éves per, 
s ezzel sikerült újra jövedelmet – pontosabban arra vonatkozó ígéretet – szerezni 
egy, még az évtized elején „befagyott” tőkéből. Mészáros Mihály ugyanis, akinek 500 
forintos adósságát még Árbay János alapítványában örökölték az 1730-as években, 
1761-től kezdve (nem tudjuk, miért) nem fi zetett tovább kamatokat, ezért 1763-ban 
az akkori váci rektor perbe fogta. Ennek eredményeként írta alá végül a régi adós fi a, 
Szakál János Pest városi aljegyző, 1768. július 1-jén azt a kötelezvényt, amelyben felvál-
lalta apja tartozását és utána a törvényes kamat fi zetését.45

Nem ezzel az egyetlen perrel kellett szembenéznie ekkoriban a Szélessy Gábor 
rektor által vezetett kollégiumnak, hiszen 1770-ben egy újabb, 1500 forintos tőke 
jövedelméért bocsátkoztak több fordulós harcba. Az ügyet annyira tanulságosnak és 
felháborítónak tartotta a váci piarista közösség, hogy – kivételes módon – a historia 

42 PMKL I.1.a. III.26; Status domus Vaciensis Anno 1766 die 20. mensis Februarii [...]; PMKL 
I.1.a. III.26; Status domus [...] Anno 1769. die 10. Aprilis [...] exhibitus. A hitel maradékának 
törlesztéséről nincs információm.

43 A történetről többek között az 1769. évi status domus számol be, amelyből az derül ki, hogy 
Schik Ferenc visszafi zette a pénzt, a kamatokat azonban évek óta sem ő, sem az eredeti adós 
Beáló Miklós nem fi zette ki (PMKL I.1.a. III.26; Status domus [...] Anno 1769. die 10. Aprilis [...] 
exhibitus).

44 Kisparti 1922: 11–18. A pénz visszaadásának epizódját Kisparti egyébként nem említi.
45 PMKL I.1.a. III.26; Status domus [...] Anno 1769. die 10. Aprilis [...] exhibitus.
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domus azévi feljegyzései között több mint két oldalt szenteltek az ismertetésének.46 
Az év szeptemberében „híre kelt”, hogy Horányi Gábor, Pest-Pilis-Solt vármegye volt 
alispánja, akinek fi a egyébként szintén a piarista rend tagja volt, nem fogja kifi zetni 
a nála lévő kölcsönt (ezen a ponton nem világos, hogy az esedékes kamatról, vagy 
a  tőkeösszegről volt szó), amelyből 1000 forint a  váci szegény tanulók, 500 pedig 
a  kollégium alapítványához tartozott.47 Horányit sikerült meggyőznie a  rektornak, 
hogy állítson ki egy cessionalis levelet, amelyben lemond saját, Dobák Józseff el és fele-
ségével48 szembeni követelésének 1500 forint értékű részéről a kollégium javára, ily 
módon szabadulva meg a fi zetési kötelezettségtől. Dobák azonban szintén nem volt 
egyszerű eset: az Egry József pesti szolgabíró által kitűzött határidő után két hét hala-
dékot kért különböző indokokkal, majd 20 nap elteltével sem fi zetett, a biztosítékként 
kijelölt vanyarci (Nógrád vm.) birtokról pedig ispánja elzavarta a végrehajtásra érkező 
kollégiumi küldötteket és a szolgabírót. A Dobák-féle eseten kívül mindössze egyetlen 
száz forint értékű alapítványi tőke kihelyezéséről tudunk ezen évekből: az alapítvány-
tevő váci Benke Gábor fi ától, Istvántól49 1771-ben a szintén váci csizmadiához, Szikora 
Józsefh ez került.50

Az évtized közepén ismét több tőke cserélt gazdát. Bajtay Antal erdélyi püspök 
1773. januári halála után 10 000 forint adóssága visszakerült a kollégiumhoz, majd 
február közepére meg is született az új kontraktus az Abaújban birtokos bene pos-
sessionatus Bárczay Miklóssal.51 A királynői alapítványt az 1774. év végéig kezelte 
a Magyar Udvari Kamara, ekkor kiadták azt a kollégiumnak.52 A megkapott 12 000 
forintot pedig a piaristák egy további misealapítvány 3000 forintos tőkéjével együtt 

46 PMKL II.7.a I.8; 70–71. A historia domusokba szerepükből adódóan rendszerint nem jegyeztek 
fel a hitelezésre vagy az adósokra vonatkozó információkat, az általam vizsgált váci kötetekben 
egyetlen további ilyet sem találtam. Jelen esetre egyúttal ez az egyetlen forrásunk, a  status 
domusok közül ugyanis éppen a következő, 1772. évi káptalanra készített nincs meg, a későbbiek 
pedig már csak a kialakult helyzetet mutatják.

47 Horányi Gábor fi a, szerzetesi nevén Elek (1736–1809) irodalmi tevékenysége révén a 18. század 
végi magyarországi tudóstársadalom ismert alakja volt. Vácott 1759–1760, illetve 1767–1769 
között szolgált, 1770 őszén éppen a tatai rendház kötelékébe tartozott. Léh 1998: 156.

48 Hlavácsné 2002; Nagy 1858: 323.
49 Horváth–G. Molnár 2010: 588.
50 PMKL I.1.a. III.26., Status domus Vaciensis [...] Anno 1775 mense Majo [...] exhibitus.
51 Bajtay végrendelete rendelkezik az adósságról: Temesváry 1931: 50–52. Az új adós családja 

régi, középkori eredetű abaúji família, amely a  16. század óta református volt. Csoma 1896: 
536. Vö. Nagy I (1857): 190–191. Bárczay Miklós személyére vonatkozóan ugyanakkor csak az 
úrbéri tabellákat feldolgozó irodalomban találtam adatot: 1771-ben Pere falu és Tuzsa praedium 
birtokosa volt (Barsi 2004: 229). 

52 A Magyar Udvari Kamara 1773-tól kezdve minden adósságát felülvizsgálta, és egységesen 4%-ra 
kívánta leszállítani a kamatlábakat. Amelyik hitelező ezt nem fogadta el, annak törlesztették a hitelét. 
Minderre a jezsuita rend frissen konfi skált vagyona nyújtott fedezetet (Nagy 1971: 237; Vö. PMKL 
II.7.a. II.13.a., név nélkül [Hulini Jónás rektor] ismeretlen címzetteknek, 1774. augusztus 20).
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6% kamatra kikölcsönözték 1775 januárjában Vay László ezredesnek.53 (Ez az emlí-
tett misealapítvány is újonnan gyarapította ekkor a  tőkeállományt, a  rend jelentős 
donátora, Bibics Jakab özvegye, Tomeján Margit hagyta az összeget végrendeleté-
ben a váci intézményre.) Még 1773-ban egy másik vagyonos özvegy, Hrabovszkyné 
Kiszel Juditha révén is hozzájutott 4000 forint alapítványi tőkéhez a ház. Ez a tőke 
farádi Vörös Ignác Fejér megyei alispánhoz került kölcsönbe, aki Hrabovszkynéhoz 
hasonlóan Igaron volt birtokos. Körülbelül ugyanekkor még egy kisebb, száz forintos 
alapítványt is kapott a kollégium, amelyből – mint ilyen összegeknél általában máskor 
is – a városon belül, Neiss András ácsmesternek54 adtak hitelt.55

1780-ban törlesztette tartozását Vörös Ignác, az általa visszajuttatott 4000 forint 
következő kölcsönvevője Esterházy Pál László lett, aki 1776 óta Vácott volt nagypré-
post és helynök, és éppen ekkor, 1780-ban nevezték ki pécsi püspöknek.56 Ugyan-
ebben az évben a váci Th eresianum is visszafi zette 800 forint adósságát, ezt a pénzt 
azonban csak egy évvel később helyezték ki újra. A tőkét ugyanis a visszafi zetéskor 
– a fent vázolt eladósodás idején – egyszerűen felhasználták napi kiadásokra, és akkor 
tudták visszaállítani, amikor egy összegben megkapták a 2495 forint kamathátralékot 
(azt, amely a  rendház korábban említett adósságai kapcsán került szóba). Így csak 
1781 februárjában vette fel a váci püspöki uradalom egy több alapítványi tőkéből álló, 
3000 forint összértékű „csomag” részeként 5% kamatra.57 Végül egy 1784. évi forrásból 
értesülhetünk először a váci Lintzné asszony alapítványtételéről: ő 150 forintot adott 
át a piaristáknak úgy, hogy annak kamatai élete végéig őt illessék, halála után pedig 
a kollégiumot. Ezt a tőkét is Szatmáry Józsefh ez helyezték ki, és 1784-ben már – köze-
lebbről nem tisztázott módon – „egy házhoz és szőlőhöz volt kötve”.58

Kölcsönök és adósok: elemzés

Az áttekintett bő négy évtized (1741–1784) alatt összesen 36 személynek vagy intéz-
ménynek adtak hitelt a piaristák, és mindössze egyről tudunk, aki két alkalom-
mal is vett fel kölcsönt, egy váci polgárról, Szathmáry Józsefről. A hitelforgalmat 

53 Vay László (1715–1782) 1737 és 1748 között a  Károlyi lovasezred tisztjeként szolgált a  török 
háborúban és az osztrák örökösödési háborúban. 1749-ben a  Dessewff y-ezredhez lépett át, 
ahonnan 1760-ban ezredesi rangban szerelt le. Visszavonult golopi (Abaúj vm.) birtokára, és 
itt a birtok, a kastély és a családi levéltár rendbehozatalának szentelte idejét (Bendefy 1969: 295; 
Szakály 2003: 18–20; Vö. Barsi 2004: 122).

54 Horváth 2014: 605.
55 PMKL I.1.a. III.26; Status domus Vaciensis [...] Anno 1775 mense Majo [...] exhibitus.
56 Takács é.n. Bajtayhoz hasonlóan feltehetőleg ő is a püspöki kinevezés költségei miatt kényszerült 

hitel felvételére.
57 PMKL II.7.a. II.15; Status Domus et Collegii [...] redactus anno 1781.
58 PMKL II.7.a. II.15; Anno 1784to Fassio status Domus facta II. Josepho regi.
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tekintve úgy is fogalmazhatunk tehát, hogy Vácott átlagosan nem egészen egy 
tranzakció zajlott évente. 

A kölcsönök gyors törlesztése persze nem állhatott kifejezetten érdekében 
a szerzeteseknek, hiszen lényegében mindegy volt, hogy ki fi zeti a kamatot, feltéve, 
hogy időben fi zeti. Valószínűleg ennek köszönhető, hogy a status domus jellemző 
adatai közül hiányzik a kölcsönök lejáratának ideje. Hogy mégis szerepelhetett ilyen 
a megállapodásokban, azt Bajtay Antal fennmaradt adóslevele tanúsítja, amelyben 
három év elteltével ígérte visszafi zetni a kapott pénzt.59 Gyakoribb adat a kamatfi -
zetési terminusé, amelyre szinte kivétel nélkül a szerződéskötéshez igazítva, évente 
került sor. A terminusok eloszlása az év különböző napjaira biztosította, hogy töb-
bé-kevésbé folyamatosan folyjon be a jövedelem a kollégium pénztárába.

Túlnyomó többségben a törvényes kamatot fi zették a piaristáknak adósaik, ez 
alól kevés kivételt találunk. A Magyar Kamara a 18. század közepén jellemzően 
5% kamattal kezelt tőkéket, így a királynői alapítványét is, amely 1774-ben azért 
került át a  kollégium kezelésébe, mert az nem fogadta el az előírt újabb 1%-os 
kamarai kamatcsökkentést.60 Az alacsonyabb kamatlábat Koháry Miklós is alkal-
mazta. A gróf az első szerződéskötéskor még 6%-ban állapodott meg a kollégium 
elöljáróival, és a hitelfelvétel után három évvel, 1768-ban jelentette be, hogy „nem 
kívánja másképp fi zetni a kamatot, mint 5%-kal”.61 Koháry esetében nem is az az 
érdekes, hogy a Kamara mellett jelen vizsgálatban ő a másik szereplő, aki adós-
ként kamatcsökkentést javasolt, hanem az, hogy sikerrel tette ezt: a forrásokban 
nincs nyoma a kollégium tiltakozásának, és a tőke még évekig – a kért 5% kamat 
ellenében – a Koháry családnál feküdt. A harmadik olyan adós, aki 5%-os kamat-
lábban állapodott meg a kollégiummal, a váci püspöki uradalom volt 1781-ben. 

Valószínűleg egyoldalú lenne úgy értelmezni a  jelenséget, hogy a  piarista 
kollégiumoknál jóval vagyonosabb és magasabb társadalmi állású szereplők: 
az udvar, a váci püspök, a Koháry család „megtehették”, hogy kevesebbet fi zet-
nek, a  szerzetesek pedig „elszenvedték” ezt. Az alacsonyabb kamatot egyfelől 
kompenzálhatta a fi zetés biztonsága, másfelől az a számos egyéb előny, amelyet 
ugyanők patrónusként alapítványok, egyéb anyagi és nem anyagi támogatás for-
májában nyújthattak általában a rendnek, illetve konkrétan a kollégiumnak.62 Fel-
tűnő, hogy a kecskeméti kollégiumot alapító és patronáló Koháry család mellett 
a Nagykárolyban szintén piarista rendházat alapító Károlyi Sándor, az „öregdiák” 
Grassalkovich Antal és nevelt fi a, a rendbe belépett Bajtay Antal vették kölcsön 

59 PMKL I.1.a. I.26; Fasc. 1., Nr. 6.
60 Nagy 1971: 237.
61 PMKL I.1.a. III.26; Status domus [...] Anno 1769. die 10. Aprilis [...] exhibitus.
62 Az előkelő személyeknek, vagy jelentős piarista benefactoroknak természetesen nem automatikusan 

járt az alacsonyabb kamatú kölcsön, hiszen például Károlyi Sándor és Grassalkovich Antal 6%-ban 
állapodtak meg a kollégiummal.
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a  legnagyobb tőkéket. Úgy látszik, hogy egy vonással gazdagíthatjuk a  Balanyi 
György által leírt jelenséget, mely szerint a  piarista rend a  18. század második 
harmadától „hatalmas pártfogót” talált egyes főnemesi családokban, és azok cse-
rébe házi nevelőt, káplánt kértek fi aik vagy maguk számára: szükség esetén nagy 
összegű kölcsönökhöz is juthattak az alapítványi tőkékből.63 A pontos kamatfi ze-
tést, amelyen lényegében a kollégium fi zetőképessége múlott, pedig a „pártfogás-
sal” járó feladatukként értelmezhetjük.

Ha a fenti gyakorlatot bevettnek tekintjük, akkor kivételesnek kell tartanunk, 
hogy 1775-től a  három legnagyobb váci tőkeegység közül kettő, 25 000 forint 
értékben, évi 1500 forint kamattal két kelet-magyarországi protestáns bene pos-
sessionatus család kezénél volt. A szomszédos falvakban birtokos Vay László és 
Bárczay Miklós egymástól bizonyára nem függetlenül jutottak a kölcsönhöz, de 
egyelőre nyitott kérdés, hogy hogyan kerülhettek a váci piaristák látómezejébe, 
mint ahogyan az is, hogy a rektor, Hulini Jónás (esetleg Orosz Zsigmond tarto-
mányfőnök) miért nekik szavazott bizalmat.64 

A kisebb kölcsönök felvevőinek sora a főnemesektől a mezővárosi polgárokig 
ível. Az alábbi táblázat mutatja, hogy a kölcsönadott tőkék nagysága hogyan kor-
relál kölcsönvevőjük társadalmi hovatartozásával.

Egyes társadalmi rétegekhez tartozók kölcsönfelvételeinek száma, 1741–1784

Kölcsön összege (Ft) Főnemesek Köznemesek Polgárok Intézmények
10 000–20 000 4 2 0 1
3000–9999 1 1 1 1
1000–2999 0 4 4 2
500–999 2 1 4 1
0–499 0 3 4 0

A kölcsönfelvételek száma alapján a köznemesség és a polgárok körében az 
1000 forintnál, illetve a  3000 forintnál kisebb hitelek voltak kívánatosak vagy 
elérhetőek. Ezt egyrészt nyilván anyagi körülményeik magyarázzák, másrészt az, 
hogy a kollégium kisebb alapítványi tőkéi nem haladták meg a 3-4000, többnyire 
pedig az 1000 forintos összeget sem.65 Az előző fejezet alapján azt a következtetést 

63 Balanyi et al 1943: 91.
64 A Károlyi család egy lehetséges kapocs, hiszen Vay László 1748-ig a Károlyi-ezredben szolgált 

(Szakály 2003: 18–20). Érdekes lenne a továbbiakban annak vizsgálata, hogy a hitelezés egyházi 
intézmények esetében milyen mértékben nyúlt át a felekezeti határokon (Vö. Ugrai 2011).

65 Az alapítványi vagyont eredet szerint elkülönítve tartották számon és az egyes tőkéket 
rendszerint egy összegben kölcsönözték, ám egyes esetekben előfordult, hogy részekre osztva 
helyezték ki őket, vagy többet egy személynek adtak kölcsön. Lásd: Szekér é.n.
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is levonhatjuk, hogy a polgárok nagyobb részt helyiek, kisebb részt Pest polgá-
rai voltak, a  köznemesek pedig legnagyobb számban Pest-Pilis-Solt és Nógrád 
megyében laktak.66 Ha az időtényezőt is fi gyelembe vesszük, feltűnő, hogy az 
1741. évi első adatokban gróf Károlyi Sándoron kívül még csak budai, pesti és váci 
polgárok fordulnak elő, és csak az 1750-es évek közepén jelentek meg az adósok 
között a Pest-Pilis-Solt és a Nógrád megyei birtokos nemesek, ám akkor rövid idő 
alatt többen is: Pyber Benedek Tolmácsról, Tersztyánszky István Nényéről, Horá-
nyi Gábor pesti első alispán Budáról, Muslay Gábor, a pilisi járás szolgabírája és 
Here János Kecskemétről. A helyi adósok körében is észrevehető egy változás: 
míg 1741-ben, illetve 1760-ban egy-egy görögkeleti vallású kereskedőben merült 
ki, az 1760-as évek végétől kereskedők helyett négy olyan előkelő polgárral talál-
kozunk, akik mesterségük mellett a városi tanács tagjai is voltak. 

* * *

A váci kollégium e vizsgálatának célja az volt, hogy betekintést nyerjünk a 18. szá-
zadi Magyarország katolikus felsőbb oktatási intézményeinek belső viszonyaiba 
és társadalmi kapcsolatrendszerébe Mária Terézia uralkodásának évtizedeiben. 
A  jövedelmek feltárása a  két időmetszetben megmutatja, hogy az elsődleges 
pénzkölcsönzés mellett fontos bevételi forrás volt a borkészítés és -eladás, a kol-
légiumban lakó, fi zető diákok fogadása, és a  liturgikus szolgálatokért járó díj is 
a rendház kasszáját gyarapította. Miközben a vizsgált – jóllehet rövid – időszak-
ban a jövedelemstruktúra nem alakult át lényegesen, kisebb változások azért lát-
szanak: a  borból származó bevétel csökkenése, a  kamatjövedelem egy részének 
időszakos kiesése, a  másik oldalon a  konviktorok számának emelkedése és az 
eladósodás, majd az adósság felszámolása. Mindezek a gazdálkodási gyakorlatot 
érő kihívásokra és a rájuk adott válaszokra adnak példákat.

A jövedelmek gerincét egyértelműen a  hitelek adták, amelyeket túlnyomó 
részben törvényes kamatra, évi egy kamatfi zetési terminussal és a  jelek szerint 
határozatlan időre nyújtottak. A kisebb kölcsönöket többnyire helyi vagy pesti pol-
gárok, környékbeli birtokos köznemesek vették fel. Közülük néhányan eredetileg 
mások adósai voltak, és adósságuk került a  kollégium tulajdonába, vagyis nem 
közvetlenül a  piaristáktól kértek hitelt. Az utóbbiak közül egyelőre sok esetben 
nem tudjuk megmondani, hogy a lakóhely közelségén túl kapcsolta-e őket más is 
a kollégiumhoz, vagy a piarista rendhez – e kérdésben a gimnáziumi anyakönyvek 

66 A kivételek egy budai polgár (Ecker János, akinek adósságát Árbay János nagyprépost testálta 
át a  kollégiumra), illetve Bárczayn és Vayn kívül egy pozsonyi özvegy nemesasszony (br. 
Gastheimné Schaff rath Jozefa, akinek feltehetőleg rokona volt a rend egyik tagja) és egy Fejér 
vármegyei birtokos (farádi Vörös Ignác, aki egy szintén Fejérben birtokos alapítványtevő révén 
jutott a kölcsönhöz). 
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későbbi feldolgozása még remélhetőleg fog új adatokkal szolgálni. Az összes jöve-
delemnek akár a felét is kitevő, legnagyobb alapítványi tőkéket viszont arisztokraták 
kapták kölcsön, méghozzá olyanok, akik több szállal is kötődtek a  piaristákhoz, 
így talán patrónusi jogaik és kötelességeik sorába is felvehetjük ezt a tevékenységi 
kört. A kollégiummal a kölcsönök révén kapcsolatba kerülő kör reményeim szerint 
a későbbiekben el tudja majd foglalni a helyét az intézményt körülvevő – a piarista 
szerzetesektől, a diákoktól és szüleiktől a „külsős” támogatókon keresztül a püspöki 
és udvari igazgatási szervezetekig érő – társadalmi hálóban.
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Borbély Tamás

Hitfelekezeti segély, kegyúri jog – oktatást 
érintő felekezeti konfl iktusok 

a dualizmus kori Magyarországon
Sopron esete (1875–76)

Magyarors zágon a kiegyezést követően épült ki a polgári iskolarendszer. A kor-
mány az iskolahálózat nagy része felett rendelkező felekezetekhez fűződő 
viszony rendezésénél a liberális elveknek megfelelően próbált eljárni.1 

Az állam kapcsolata az ún. bevett vallások közül az evangélikus, a reformá-
tus, az unitárius és a görögkeleti egyházzal rendezett volt. Ezek 1791, illetve 1848 
óta  autonómiával rendelkeztek, ennek köszönhetően maguk kezelték vagyonu-
kat, intézték iskolai ügyeiket, választották egyházi tisztségviselőiket. Tarthattak 
egyházi kongresszusokat – amelyeken többek között iskolai alapítványi ügyek-
kel kapcsolatban alkothattak szabályrendeleteket – vagy választhattak képvise-
leti szerveket. Utóbbiak kétharmad részben világi hívekből, egyharmad részben 
egyházi személyekből álltak.2

A katolikus egyház kiváltságos közjogi helyzete és az állammal való össze-
fonódása miatt nem rendelkezett a  protestáns egyházakhoz hasonló autonó-
miával. Így 1867-ig az uralkodónak, illetve a  tőle függő kormányszékeknek, 
a kiegyezés után pedig a magyar kormánynak, illetve a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek döntő beleszólása volt a  katolikus alapok, alapítványok kezelé-
sébe és az iskolák ügyeibe is. Ezt a helyzetet Eötvös József minisztersége idején 
(1867–1871) a  katolikus autonómia megteremtésével igyekezett orvosolni, ami 
azonban nem született meg. Így a katolikus egyház szoros kapcsolata az állam-
mal – az iskolarendszert is beleértve – a dualizmus végéig fennmaradt.3 

Tanulmányom ehhez a problémához kapcsolódik, beleértve egy, a korszak 
polgári törvényhozása által nem, vagy csak alig érintett jogi formát, a  városi 
kegyuraságot. A városi kegyuraság gyakorlásának bizonytalansága és rende-
zetlensége több alkalommal is számottevő gyújtópontként jelent meg helyi jel-
legű konfl iktusoknál. Az évszázados hagyományokra visszatekintő és gyakran 

1 Ferdinandy 1995: 670–671.
2 Ferdinandy 1995: 671.
3 Ferdinandy 1995: 671.
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helyileg is változó jogot törvényileg nem szabályozták a korszak folyamán, így 
együtt élt a polgári törvényekkel. Ez a városokban több alkalommal konfl iktu-
sokat eredményezett, melyek nem ritkán országos szintéren is számottevő visz-
szhangot váltottak ki. Ezek egyikének tekinthető az alábbi soproni konfl iktus. 

Az 1868. évi oktatást érintő törvények mérföldkőnek számítanak a magyar 
oktatástörténet szempontjából. A kegyúri jog kérdése azonban ekkor sem 
került napirendre, ami tehát több esetben bizonytalanságot eredményezett.4 Az 
említett 1875–76-os soproni esetek jól illusztrálják a vitatott helyzetet. 

Sopron város esetében fi gyelembe kell venni, hogy a  település felekezeti-
leg megosztott volt a korszakban, ami meghatározónak bizonyult a konfl iktus 
szempontjából. Ebben az időszakban – az 1869-es és 1880-as adatokat tekintve 
– a két legnépesebb felekezet a katolikus és az evangélikus. Az előbbiek nagy-
ságrendileg 13 000 és 15 000 fővel, utóbbiak 7500 és 7000 lélekkel büszkél-
kedhettek.5 A téma szempontjából fontos adalék, hogy a helyi katolikus közös-
ség egy évszázados múltra visszatekintő „érdekvédelmi szervbe”, a  Katolikus 
Konventbe tömörült. A konvent annak köszönhette létjogosultságát, hogy 
a reformációt követően a város protestáns többségűvé vált, ezért szükség volt 
a  kisebbségbe került katolikusok érdekeinek védelmezésére. Amint azonban 
az idézett statisztikák mutatják, a  korszakban már a  katolikus felekezetűek 
alkották a lakosság többségét. A 19. század eleji arányok még 55 - 45 százalékos 
evangélikus többségről tanúskodtak, ami a korszakra 1/3 - 2/3 arányra módo-
sult, immár a katolikusok javára.6 Ennek ellenére – és ezt a katolikus közösség 
rendre igyekszik hangsúlyozni – a városi hatalom inkább az evangélikus fele-
kezetűek kezében összpontosul.7 

Az oktatást illetően a  Konvent által sérelmezett helyzet a  következőkből 
adódott. A város kegyurasága alatt álló iskolák korábban teljesen katolikus jel-
legűek voltak. Katolikus volt a lányiskola az Orsolyiták Intézetében, a külvárosi 
normáliskola és az 1851-ben felállított négyosztályú vasárnapi iskola. Ide tar-
tozott még a normálfőiskola is, amelynek a város, mint kegyúr 1857-ben emelt 
új iskolaépületet. Ebben az épületben nyert elhelyezést a  négy, majd később 
öt osztályú népiskola, továbbá a  Simor János püspök által létesített katolikus 
tanítóképző intézet, a  vasárnapi iskola, valamint az egyosztályú alreáliskola. 
Ez utóbbit a városi közgyűlés 1865-ben felekezetközi községi iskolának nyilvá-
nította.8 Fontos kiemelni, hogy az alreáliskola felekezetnélkülivé válásával nem 

4 A témához lásd: Timon Ákos, Csizmadia Andor vagy Mihalovics Ede kegyúri jogot érintő 
művei. 

5 Németh 2005: 39. 
6 Németh 2005: 38. 
7 Vö: Pódafai Póda 1892 és Bán et al 2000. 
8 Bán et al 2000: 37–38.
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változott meg az az állapot, hogy az épület fenntartásáról továbbra is a  város, 
mint kegyúr gondoskodott.9

Ezen intézmény, és az orsolyita iskola kivételével valamennyi iskola közös 
igazgatás alatt állt. Az igazgató régebben a város egy katolikus tisztviselője, majd 
egy magasabb egyházi személy, később mindig a  városplébános volt, egészen 
1871-ig. Ettől kezdve viszont választás útján behelyezett érdemes tanító igazgatta 
a fi úiskolákat.10

Az elsősorban a  katolikusok által sérelmezett helyzet a  következőkből adó-
dott. Az 1868. évi 38. törvénycikk szabályozta a  népoktatást. Ez nem szüntette 
meg az iskolák katolikus jellegét, de módot adott rá, hogy a városok és a községek 
új iskolákat is állíthassanak községi jelleggel. Minden iskola mellé – azok irányí-
tására – iskolaszéket kellett állítani. Ezt a jogot Sopron városa a meglévő iskolákra 
nézve magához ragadta, és egy megszervezett községi iskolaszék hatásköre alá 
rendelte az összes iskolát.11

Ennek következményeként jött létre az a  katolikus közösség által sérelme-
zett állapot, hogy amíg az evangélikusok népiskolája az evangélikus gyülekezet 
vezetése alatt állt, addig a  katolikus iskolákat a  felekezet nélküli, többségében 
evangélikusokból álló városi iskolaszék kormányozta. Többek között ez nevezte 
ki és nyugdíjazta a katolikus tanítókat.12 A felekezeti és politikai vitára utal, hogy 
a  törvény szerint megszervezett iskolaszékre a  katolikus konvent képviselői 
gyanakodva tekintettek, és hangsúlyozták, hogy a  város képviselőtestületében 
a protestánsok alkotják a többséget, így az iskolaszéken keresztül a katolikusnak 
tekintett intézmények működésébe is döntő beleszólásuk van.

A helyzetet tovább nehezítette, hogy a városi képviselőtestület 1875-ben tárgya-
lásba bocsátkozott a közoktatásügyi miniszterrel, hogy a közben négyosztályossá 
vált alreáliskolát fejlessze főreállá és vegye át annak fenntartását. A minisztérium 
ezt azzal a feltétellel fogadta el, hogy a város megfelelő épületet biztosít hozzá. Erre 
válaszként a város egyszerűen átengedte az eddigi katolikus iskolát, amely pedig az 
1857. évi átépítés után telekkönyvileg „katolikus iskolaként” volt bejegyezve és amit 
a város, mint kegyúr tartott fenn. Az épületből elhelyezték a katolikus tanítóképzőt, 
amelynek Zalka János püspök az Új utcai püspökházban adott helyet. A város köte-
lezte magát arra, hogy 15 év alatt a katolikus iskola számára új iskolaépületet emel, 
és addig megtűri a katolikus elemi iskolát a reáliskola épületében.13 

A katolikus közösség tehát szinte egy időben két, egymással és az oktatás-
sal szorosan összefüggő ügyben is sérelmesnek találta a  változásokat. Egyfelől 

9 Németh 2005: 425–426.
10 Bán et al 2000: 38. 
11 Bán et al 2000: 38.
12 Bán et al 2000: 38.
13 Bán et al 2000: 38.
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nehezményezték, hogy a  városi iskolaszék beleszólt iskoláik belügyeibe, másfelől 
pedig, hogy a  kegyúri jog révén alapított és fenntartott épületet a  város egysze-
rűen átengedte az államnak. A Katolikus Konvent szempontjából a két ügy esetén 
röviden úgy foglalható össze a sérelem, hogy intézeteiket az állam elragadta, intéz-
ményi függetlenségükbe indokolatlanul beleszól, s teszi mindezt hathatós városi, 
értelmezésük szerint protestáns segédlettel. A két ügy jelentőségét mutatja, hogy 
nyomukban került sor a konvent feloszlatására és az autonóm katolikus hitközség 
létrehozására.

Az 1875. április 18-án tartott katolikus nagygyűlés résztvevői éles kritika alá 
vették a konventet, azért, mert a bírálók szerint nem tett semmit az oktatásügyben 
előállt sérelmes helyzet megoldásáért. A konvent működését ebben az időszakban 
általában is válságidőszakként értékelik.14 A oktatási ügyeket azonban még a vál-
ság idején is egyfajta mélypontként jellemezték, ezért is javasolták a konvent fel-
oszlatását. Ennek helyébe új konventként, újonnan kidolgozandó alapszabályok 
és szervezet szerint a  soproni katolikus autonóm hitközség létrehozására tettek 
javaslatot. A létrehozandó szervezet tervezett, majd elfogadott alapszabályának 
fontos pontja volt, hogy a hitközség, mint a katolikus elemi iskolák kegyura arra 
kéressék fel, hogy a  katolikus iskolák részére katolikusokból álló iskolaszéket 
alakítson.15 A hitközség alapszabályai II. pont 22. paragrafusa alatt szabályoz-
ták a  kegyúri választmány dolgát. Az iskolák fenntartása kapcsán a  következő 
szerepel:

„4. köréből három évre választott iskolai bizottságot küld ki, mely az 1868. XXXVIII. 
t. cz. 116. §. értelmében az iskolaszék hatáskörét gyakorolja, és melynek tizenkét (12) 
tagja van: ugy mint egy elnök és egy jegyző, négy (4) iskolai gondozó és hat (6) isko-
la-bizottsági tag. Az iskolabizottságnak tagjai közé a város plébánosa, a kath. népis-
kolák igazgatói, és két (2) a kath. tanítók által megválasztott kath. tanító tartoznak.”16

A szervezőmunka eredményeként 1875. december 19-én megalakult a Katoli-
kus Egyházközség, melynek alapszabálya kimondta:

„Az eddigi katolikus Konvent az 1868/43.tz. alapján Katolikus Egyházközséggé ala-
kul. Elnökét és száz rendes tagját a közgyűlés választja. Passzív választójoga van min-
den katolikus férfi nak, aki legalább egy év óta a városban lakik. A Konvent alelnöke 
a mindenkori városplébános. A választást egy választási bizottság ejti meg úgy, hogy 
háromévente a tagok fele kiesik, és akkor ötven tagot újraválasztanak.”17 

14 Bán et al 2000: 37–40.
15 Pódafai Póda 1892: 107.
16 Bán et al 2000: 38.
17 Bán et al 2000: 38.
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Az új konvent hatásköre kiterjedt saját vagyonának és minden olyan templomi, 
iskolai és jótékony hagyományának kezelésére, amelyet a Konventre bíztak. Hatás-
köre kiterjedt továbbá a kegyúri jogok átvételére, a katolikus intézetek vagyonának 
kezelésére. A Konvent öt bizottságot hozott létre, melyek közül az első volt a kegyúri 
bizottság, amely a  városplébános elnöksége alatt működő iskolaszéket is magá-
ban foglalta. A Konvent tehát átalakulásával refl ektált arra a  számukra hátrányos 
helyzetre, hogy a katolikus egyház nem rendelkezett autonómiával. Sopronban ezt 
a kérdést tehát a helyi katolikusok igyekeztek megoldani. Más kérdés, hogy határo-
zott lépésük ellenére a város törvényhatósági bizottság nem ismerte el legitimnek 
működésüket. Irataikban jórészt arra hivatkoztak, hogy az országos autonómia 
megoldatlansága miatt a soproniak lépése nem törvényes.

A konfl iktusok sora ezzel a mérföldkőnek tekinthető lépéssel nem zárult le, 
köszönhetően annak, hogy 1876-ban még egy plébánosválasztásra is sor került.

Az 1876-os konfl iktus a  soproni belvárosi plébános választásához kapcsoló-
dott és közvetve érintette az oktatás ügyét, nevezetesen a kegyúri teher és a hitfe-
lekezeti segély közötti különbség vagy egyezés mibenlétének kérdését. Ez a kor-
szakban nem csak Sopronban volt vitatott, a  soproni eset illusztrálása azonban 
ismét segít a probléma megragadásánál.

A plébános megválasztásának módja Sopronban nem lett volna kérdéses, 
hiszen az elvileg tisztázott volt: üresedés esetén a győri megyéspüspök pályázatot 
hirdet és a pályázók kérvényeit átküldi a kegyúrnak választás céljából. A plébá-
nos választása a város közgyűlésének csak római katolikus közgyűlési tagjai által 
történik abszolút többséggel. Az így megválasztott plébánost pedig a közgyűlés 
bemutatja a megyéspüspöknek. A vita egy szintén nem rendezett kegyúri jogosít-
ványhoz köthető, a plébános választásához. A szabad királyi városok törvényható-
ságokká és rendezett tanácsú városokká alakulásakor ezügyben zavarok merültek 
fel. Minthogy a rendezett tanácsú város egyetemét a képviselőtestület, a törvény-
hatósági városok egyetemét pedig a törvényhatósági bizottság képviseli, az 1870. 
évi 42., illetőleg az 1886. évi 21. és 22. törvénycikk intézkedik azokról a dolgokról, 
melyek felett a törvényhatósági bizottsági közgyűlés dönt. Ezek a törvények még 
részletesen felsorolják a közgyűlések hatáskörébe tartozó ügyeket, azonban egyik 
sem tesz említést a kegyuraság gyakorlásáról. Ez eredményezte a jogbizonytalan-
ságot.18 Csak utalni kell rá, hogy ez a kérdés sok esetben korábban is vitatott volt, 
így a polgári törvényhozás csak tovább nehezítette a helyzetet.19

Tehát elvileg a  szokásjog, illetve korábbi közgyűlési határozatok nyomán 
a  város törvényhatósági bizottságának csak katolikus tagjait illette volna a  plé-
bános megválasztásának joga. A konkrét határozatoknak megfelelően a kegyúri 

18 Csizmadia 1937: 27–28.
19 V. ö: A besztercebányai lelkészválasztás esete 1818-ban. A témával bővebben foglalkozik Timon 

1889: 37–45. 
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jogot a  korábbi években így is gyakorolták: kétszer a  tanítók, kétszer pedig 
a városi kegyuraság alá tartozó ágfalvi és kópházi plébánosok választásakor.

Az 1876. február 16-án sorra kerülő szavazáson azonban nem katolikus köz-
gyűlési tagok is szavaztak. A szavazás mellett pedig a katolikus konvent által meg-
fogalmazottak szerint „a liberális szellemű városháza a maga protestáns többsé-
gével” – és természetesen a katolikus képviselő tagok tiltakozása ellenére – olyan 
határozatot fogadott el, amely szerint a katolikus lelkész megválasztásába a nem 
katolikus képviselők is beleszólhatnak. Ezzel a határozattal minden korábbi dön-
tést érvénytelenítettek. A Katolikus Konvent válaszlépésként február 27-én a Val-
lás- és Közoktatásügyi Minisztériumhoz folyamodott, hogy az érvénytelenítse 
a  közgyűlés határozatát és a  választás eredményét. 1876 februárjában ádáz vita 
tört ki egy korábban gond nélkül működő választási rendszer mikéntje körül.

A protestáns többség úgy vélte, a korábbi megállapodások, melyek szerint ők 
lemondanak a  patronátusi jog gyakorlásáról, érvényüket vesztették. Álláspont-
juk a következő volt: 1848-ban a protestánsok csak azért mondtak le a katolikus 
plébános megválasztásának jogáról, mert cserébe a városi pénztárból segítették 
a protestáns iskolákat. Ez azonban már nem aktuális, hiszen az 1868. évi 38. tör-
vénycikk értelmében a  protestáns iskoláknak nem kegyképpen, hanem törvé-
nyesen jár a városi pénztárból a támogatás. Ezen változás miatt az akkor önként 
feladott plébánosválasztási jog ismét feléled.

A protestáns képviselők által hangoztatott érv egy törvényileg nem tisztázott 
problémára mutat rá. A probléma a kegyúri teher és a községi segélyezés közötti 
különbség mibenléte. A dualizmus korában egyre többen úgy kezdték értelmezni, 
hogy a kegyúri joggal együtt járó kegyúri kiadások éppen úgy községi segélye-
zésnek minősülnek, mint a  többi felekezetnek adandó segélyek. A protestánsok 
sérelmét a két legnagyobb protestáns felekezet közösen kiadott, 1903. évi nyilat-
kozata is megfogalmazza.20 Érdemes erre röviden utalni, annak ellenére is, hogy 
majd 30 évvel későbbi dokumentumról van szó, ami persze azt is jelzi, hogy az 
ügy korántsem lett rendezve a dualizmus végéig.

 Állásfoglalásuk lényege tehát az, hogy a kegyúri jog egy elmaradott közép-
kori eredetű jog, amely tovább él a  polgári törvényhozás keretei között. Ez 
indokolatlan előnyhöz juttatja a  katolikusokat, ami ellentmond a  viszonosság 
elvének. Külön részletezik, hogy mekkora terhet jelent a városoknak a kegyúri 
terhek fenntartása. Szerintük ez szinte mindenütt a protestáns lakosok adóiból 
is származik.21

20 A Magyarországi evangelium szerint reformált és ágostai hitvallásu evangelikus egyházak 
véleménye az 1848. évi XX. t.c. végrehajtásáról. 1904. 

21 A Magyarországi evangelium szerint reformált és ágostai hitvallásu evangelikus egyházak 
véleménye az 1848. évi XX. t.c. végrehajtásáról. 1904. 
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Ezt a  nézetet kétségkívül elősegítette az említett 1868. évi 38. törvénycikk, 
vagyis a  népoktatási törvény. Röviden ki kell térni rá, hogy 1868 előtt a  városi 
iskolák katolikus iskolák voltak, egészen pontosan, csakis katolikus iskolák lehet-
tek városi iskolák, mert a szabad királyi városok csak a katolikus egyházi és iskolai 
intézményekkel szemben gyakoroltak kegyúri jogot. Míg a nem katolikus hitfele-
kezetek a részükre biztosított oktatási autonómia alapján önmaguk kezelték isko-
láikat, addig a katolikus iskolák a város (mint kegyúr) rendelkezése alatt álltak. 
Timon Ákos mutat rá arra, hogy mi volt a népoktatási törvény hiányossága:

„A népoktatási törvény egész általánosságban csak községi iskolákról beszél s ezek 
alá foglalja a sz. kir. városok által fenntartott népiskolákat is. Az 1868. évi XXXVIII. 
t.-czikk idevágó 25. §-a ezeket mondja: »Általában nem tekintetnek ezentul felekezeti 
iskoláknak azon tanintézetek, amelyek községi vagyonból és jövedelemből a község 
összes tagjai által, felekezeti különbség nélkül tartatnak fenn. – Azon már fennálló 
hitfelekezeti iskolákra nézve mindazáltal, amelyek eddigelé a község vagyonából és 
jövedelmeiből tartatnak fenn, szabadságában áll az illető községnek az eddigi gya-
korlatot továbbra is fenntartani, de ily esetben a  segélyezés a  különböző hitfeleke-
zeti iskolák közt igazságos arányban osztandó meg s egy hitfelekezet iskolájától sem 
vonathatik el, míg a többi hitfelekezetek iskolái irányában is meg nem szüntettetik.«”22

Az a kérdés vetődik tehát fel, hogy vajon ez az általános rendelkezés vonat-
koztatható-e a  szabad királyi városok kegyúri jogával összefüggő iskolafenntar-
tási kötelezettségre? A kérdésre nem lehetett egyértelmű választ adni. A fentiek 
nyomán a  városoknak mindenesetre két lehetőségük nyílott: a  városi jövedel-
mekből fenntartott katolikus iskolákat községi közös iskolákká alakítják, és ezzel 
megszüntetik felekezeti jellegét vagy pedig továbbra is fenntartják, mint katolikus 
felekezeti iskolát. Ez utóbbi esetben azonban a katolikus jellegű városi iskolákra 
fordított összeget nem a kegyuraságból folyó tehernek tekintik, hanem egyszerű 
községi segélyezésnek a viszonosság elve alapján. Ebből azt a következtetést lehet 
levonni, hogy mivel a városok a segélyezett egyház, iskola belügyeibe nem szól-
hatnak bele, ennek köszönhetően, ha a korábbi kegyúri iskolákat felekezeti jel-
legű iskoláknak tekintik, és nem kegyúri iskoláknak, akkor a  nem katolikusok 
nem avatkozhatnak annak belső ügyeibe. 

Érdemes még megemlíteni Csizmadia Andor állásfoglalását is, aki részlete-
sen foglalkozott a kérdéssel. Ő egyetért Timonnal a kegyúri segély és hitfeleke-
zeti segély közötti különbség kapcsán. Érvelése szerint a városi kegyúri terheket 
a királyi kiváltsággal a városra ruházott hasznot hajtó jogosítványok jövedelméből 
fedezik, míg a hitfelekezetek segélyét a város összes jövedelme fedezi. Ez a  jogi 

22 Timon 1889: 88–90.
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megkülönböztetés viszont már a  korszakban elhalványodott. A  kegyúri terhek 
és a hitfelekezeti segélyek között éppen ezért a határvonal a gyakorlatban elmo-
sódott, és sok városnál az 1868. évi 53. tc. 26. paragrafusa alapján szabályozott 
arányosításban az egyes hitfelekezeteknek jutott segélyek mértékénél – szerinte 
helytelenül – beszámítják a kegyúri terheket is. Rámutat, hogy így történik Győr 
esetében is, ahol minden három évben újból megállapítják a hitfelekezetek segé-
lyét és a kegyúri terheket beszámítják a segélybe.23

Az ügy lezárásaként a minisztérium 1876 októberében adott választ a kato-
likus közösség beadványára. 1876. október 5-én kelt Trefort Ágoston rendelete, 
amelyben a Katolikus Konvent számára kedvező „ítélet” született.

Trefort a  rendeletben a  következőket állapítja meg: mivel az evangélikusok 
tanítóikat szabadon választják, a  katolikusoknak is szabadon kell választaniuk 
tanítóikat és lelkészeiket. Ezért a  jövőben a  csak a  közgyűlés katolikus tagjait 
illetheti meg a választás joga. Azt is megállapítja a miniszteri rendelet, hogy az 
evangélikusok által említett 1845., 1848. és 1861. évi határozatok a kegyúri jogot 
nem érintik, ezért azokra nem lehet úgy hivatkozni, hogy a hitfelekezeti segélyért 
cserébe az evangélikusok lemondtak volna a kegyúri jog gyakorlásáról. A rende-
let azt is megemlíti, hogy az evangélikusok ugyanakkora összeget kapnak a város 
pénztárából segélyezés címén, mint a  katolikusok, holott számuk 4000 fővel 
kevesebb a katolikusoknál. Ezért aztán főleg nem lehet okuk panaszra.24

A Katolikus Konvent óriási sikerként könyvelte el Trefort Ágoston döntését. 
A megismételt plébánosválasztásra október 14-én került sor, ahol a város köztör-
vényhatósági bizottságának 41 szavazati joggal bíró tagja közül szavazott 37 fő, 
üres szavazólapot adott le 4, míg távol maradt 2 fő. A választást 32 szavazattal 
Póda Endre, a Soproni Katolikus Tanítóképző Intézet tanára és a Konvent meg-
újulásának egyik tevékeny részvevője nyerte. Az új Konvent – nem véletlenül – 
ezek után elsőként hozta létre a kegyúri- és iskolaügyi bizottságot.25

* * *

Tanulmányomban a  dualizmuskori oktatást érintő törvényhozás két hiányossá-
gára próbáltam rámutatni. A városi kegyúri jog továbbélése több helyen, több 
alkalommal is viszályokat eredményezett, melyek gyakran felekezeti és politikai 
színezetet kaptak. Ez jellemezte a soproni esetet is, amikor a katolikus „érdekvé-
delmi szervezet”, a Katolikus Konvent lépett fel az általuk sérelmezett kegyúri eljá-
rással szemben. A felekezeti ellentét felszínre kerülését jelzi, hogy a bizonytalan 
jogi helyzet miatt kialakult konfl iktusban a katolikus közösség tagjai a protestáns 

23 Csizmadia 1937: 46–47. 
24 Bán et al 2000: 41–42. 
25 Bán et al 2000: 42.
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városvezetésben látták a fő ellenfelet. A város vezetése ezzel szemben a katoliku-
sokat bírálta elmaradott joggyakorlatuk miatt. A feudális eredetű és a polgári kor-
szak folyamán törvényileg nem rendezett kegyúri jog bizonytalansága, és az okta-
tás ügyével való összekapcsolódása tehát alkalmat adott a politikai és felekezeti 
ellentétek kiélezésére, helyi jellegű konfl iktusok generálására. Amint a  soproni 
eset is mutatja, ezekre főleg olyan városokban kerülhetett sor, ahol a  felekezeti 
ellentéteknek jelentős „hagyományai” voltak. 
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Ugrai János

Megtévedt jellemek, eltorzult struktúrák
Előtanulmány egy professzor bukásának 

társadalomtörténeti elemzéséhez

A Sátoraljaújhelyi Királyi Törvényszék 1879 áprilisában a Sárospataki Református 
Főiskola egyik gyakorlott tanárát, Antalfi  Jánost sikkasztás vétségében bűnös-
nek találta, s egyévi letöltendő börtönbüntetésre ítélte. Antalfi  végképp elbukott. 
Egyházon belüli pozícióját és társadalmi presztízsét sosem tudta visszaszerezni, 
mint ahogyan ő és családtagjai is vagyontalanul, súlyos nélkülözések közepette ten-
gették tovább életüket.

Az ügyben Antalfi t mindvégig bűnösnek találta minden fórum. Bár az 
elsikkasztott pénz sorsára semmilyen utalást nem találtunk a másfél száz évvel ezelőtti 
iratanyagban, s nem tudni, a korábban feddhetetlennek és a főiskola állapotát kifeje-
zetten a szívén viselőnek tűnő jogtanár miként kerülhetett a lejtőre, a bírósági döntést 
nem fogjuk cáfolni vagy megkérdőjelezni. A nyitva maradó kérdések dacára nem egy 
justizmord történetének fejtjük fel a szálait. Hanem egy különleges összefonódásét, 
aminek nyomán egy igazi mikszáthi vagy móriczi kép tárul majd elénk a dualizmus 
kori vidéki Magyarországról. A periratok bemutatásával elsősorban az a célunk, hogy 
a  főiskola működési mechanizmusának sajátosságaira, torzulásaira rámutassunk. S 
minthogy nemcsak a főiskola (a korábbi kollégium), hanem polgárosodó lokális kör-
nyezete is jelentős változásokat élt meg, az alábbi tanulmány talán adalékul szolgál 
a vidéki kisvárosok 130-150 évvel ezelőtti fejlődésének alaposabb megismeréséhez is. 

Írásunkat előtanulmánynak tekintjük: úgy véljük a  fellelt iratok egy alapos 
mikrotörténeti elemzés alapjait biztosítják, amihez azonban komoly, szerteágazó 
forrásfeltárásra van még szükség. De az ügy talán már a mélyelemzés előtti fázisban 
is tanulságos a szakavatott olvasó számára, s esetleg tőlünk független kutatásokat is 
ösztönözhet vagy segíthet.

Felívelőben: Antalfi  János, a sikeres újító

A pelsőci (Gömör vm.) születésű Antalfi  Jánosra a pataki főiskola saját nevelésű 
tanáraként tekinthetett, s büszkélkedhetett vele évtizedekig. Teológiai végzé-
sét követően éveken át középiskolai segédtanárként alkalmazták. Négy oktatót 
is helyettesített, s így számos tárgy tanításában kipróbálhatta magát. Volt idő, 
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amikor heti 16 órában szolgálta alma materét.1 Már végzős növendékként kitűnt 
társai közül: műkedvelő színi társulatot alapított, a  270 forintos nyereség felét 
pedig a  kollégiumi ifj ak olvasókönyvtárának gyarapítására fordították, a  másik 
felét a városban építendő kórház céljaira helyezte letétbe.2

A főiskola elöljárói őt szemelték ki a felállítani tervezett tanítóképző vezető-
jének. Ezért kezdett németül és franciául tanulni. Pedagógiai szakkönyveket szer-
zett be, s a papi vizsgát idő előtt letéve Svájcba utazott.3 Tanulmányútját követően 
1858-ban, harminc évesen a főiskola rendes tanára lett. Igaz, a tanítóképző végül 
nélküle állt fel.4 Tudására a  szintén akkoriban szervezendő jogakadémia felvi-
rágoztatásánál számítottak.5 Az osztrák magánjog tanításával megbízott Antalfi  
gyorsan újszerű ötletek kezdeményezésével tűnt ki. Előbb a Sárospataki Naptár 
újraindításával, s magánkiadásával mutatott tettre készséget. 1863-ig gondozta 
a kiadványt. Kockázatot és előzetes terheket vállalt vele, cserébe viszont a hasznot 
az utolsó krajcárig átadta a főiskola számára, azért, hogy a bevételt a testgyakorló 
intézet megalapítására és felszerelésére fordíthassák.6 Svájci példák alapján 1858 
szeptemberében Antalfi  vezetésével 40 önkéntes jelentkezővel, egyesületi ala-
pon kezdődött meg a testgyakorló működése – ekkor még szabadtéren. Emellett 
a gyakorlótér befedésére, valamint részvényesek toborzásával a Bodrog egy félre-
eső részén uszoda létesítésére is javaslatot tett, s külön fi zetett tornatanár szerződ-
tetését is kiharcolta.7 Szintén friss tanárként a közel százfős főiskolai zenetársulat 
elnökeként is felbukkan a neve.8 

Iskolai erőfeszítéseire a tápintézet megalapítása és az efölötti felügyelői tiszt-
sége tette fel a koronát. 1859-ben kezdte meg működését a tápintézet, ami arra volt 
hivatott, hogy bentlakásos formában viseljék gondját a diákok minél nagyobb ará-
nyának.9 Ekkoriban 36 ifj ú lakott és étkezett a tápintézeten belül. Főként Antalfi -
nak köszönhetően három év múlva már több mint százan, 1865-ben pedig már 
125-en részesülhettek a főiskolai ellátás e formájából.10 A későbbiek szempontjá-
ból fontos, hogy Antalfi  a  tápintézet egészen precíz irányítójának mutatkozott. 
Minden évben részletes kimutatásokat készített a bevételekről és a kiadásokról, 
a felhasznált, elfogyasztott ételekről, miközben egy ideig rendszeresen jelentkezett 

1 TIREKL B.LXXV. 36.194.
2 TIREKL C.LXXXV. 42.074.
3 TIREKL B.LXXV. 35.146; B.LXXVII. 36.968-969.
4 A sárospataki tanítóképzés történetének átfogó elemzése: Ködöböcz 1986.
5 A sárospataki jogakadémia történetéről kéziratos feldolgozás áll rendelkezésre: Finkey 1944.
6 A testgyakorló helyi történetéről is létezik átfogó – bár nem túlságosan elemző jellegű – feldol-

gozás: Csajka 1982.
7 TIREKL B.LXXX. 38.458; 38.692.
8 TIREKL C.LXXXI. 38.368. A helyi énekkar történetéről: Orbán 1882.
9 A tápintézet történetéről: Hörcsik 1996.
10 TIREKL C.LXXXI. 39.528-529; C.LXXXIII. 40.837; C.LXXXV. 42.121; C.LXXXVI. 42.622; 42.631.

005  081-097 ugrai.indd   82005  081-097 ugrai.indd   82 2017.06.08.   13:45:392017.06.08.   13:45:39



Megtévedt jellemek, eltorzult struktúrák

83

a fejlődést, bővítést célzó ötletekkel. Ez a kezdeményezőkészség a későbbiekben 
látványosan alábbhagyott. Talán a tanári teendők sokasodása, netán a pályakez-
dőkre jellemző lelkesedés hanyatlása miatt, mindenesetre a következő évtizedek-
ből már nemigen említhetünk olyan innovatív ötletet, mint amilyenből az első 
tíz évben szinte kifogyhatatlannak tűnt Antalfi . Olyan mintha az első és a máso-
dik közigazgatói megbízatása között eltelt évtizedben felhagyott volna minden, 
a tanári ténykedést kiegészítő egyéb feladattal. 

Pedig a  magánélete is szépen alakult. Feleségül vette a  korábbi sárospataki 
professzor, akkor már tiszáninneni szuperintendens, Zsarnay Lajos lányát, Erzsé-
betet, s ezáltal bekerült az akkori püspök közvetlen rokonságába.11 A Zsarnaynak 
írott levelek ezt követően mindig szeretetteljes, konfl iktusmentes kapcsolatról 
árulkodnak. Olyannyira, hogy Zsarnay 1866. évi halálát követően ő lett a kiskorú 
árvák gyámja.12 Az anyagi gyarapodás sem kerülte el Antalfi t. Viszonylag kiterjedt 
gazdálkodást folytatott: 1864-ben például 66 hordónyi bort adott el 20 forintjával, 
de tehenet, juhot is tartott eladásra.13

A csúcson: Antalfi , a precíz hivatalnok

Az iskola közigazgatói tisztét a  hivatali vetésforgó logikája szerint 1864-
ben, majd 1875-ben kapta meg Antalfi  János. Első ciklusa meglehetősen 
eseménytelenül telt, energiájának nagy részét a  tápintézet felvirágoztatá-
sára fordíthatta. Annál fordulatosabb volt az 1875. évi vezetői ideje: test-
közelből szembesülhetett a jogászképzés központi, elhúzódó reformjának 
következményeivel, tisztázatlanságaival. A kormányzat ugyanis komoly 
kapacitáscsökkentést tűzött ki célul, ami elsősorban a  rövidebb képzési 
idejű, s kisebb anyagi erővel rendelkező vidéki intézmények, s ezek között 
a  sárospataki főiskola életét nehezítették.14 A főiskola az első akadályt 
azonban gond nélkül vette, Baczoni Lajosnak a statisztikai katedrára való 
kinevezésével teljesült a négyéves képzést biztosító jog- és államtudományi 
karrá válás legfontosabb feltétele.15

Régi innovációs hajlamára már csak egyetlen vállalkozása emlékeztet ezekből 
az évekből. 1876 áprilisában jelentette, hogy a  főiskola díszkertjének kialakítására 

11 Zsarnay Lajos teológiájáról írta, 2016 végén megvédett doktori értekezését Misák Marianna. 
Kisebb cikkben Zsarnay életrajza: Misák 2013.

12 TIREKL C.LXXXVIII. 43.889.
13 TIREKL C.LXXXV. 41.949; C.LXXXVI. 42.555; 42.797.
14 Baczoni Lajos (1851–1902) székelyudvahelyi, nagyenyedi és sárospataki tanulmányait, valamint 

a kassai királyi ügyészségi gyakorlatát követően kapott jogtanári megbízást. 1875. évi sárospa-
taki kinevezése után tíz évvel a debreceni református jogakadémia tanárává emelték. 

15 TIREKL C.XCVII. 50.310.

005  081-097 ugrai.indd   83005  081-097 ugrai.indd   83 2017.06.08.   13:45:392017.06.08.   13:45:39



Iskola, művelődés, társadalom Ugrai János

84

elkülönített földön hónap alatt 4200 fát ültettek. Az ültetés és a kerti utak rendbe 
hozatala után azonban elfogyott a pénz. Ennek pótlására dolgozott ki egy terveze-
tet, aminek az eredményességével kapcsolatban azonban maga is szkeptikus volt.16

Antalfi  János későbbi sorsának tükrében fölöttébb elgondolkodtatóak a Kun 
Bertalan püspöknek írt levelei.17 Az egyikben a  főiskola irányító szervezetének 
súlyos hiányosságairól szólt. A köziskolai szék ezeket mérlegelve úgy döntött, 
hogy egységesen újraírja a  gimnáziumi és akadémiai tanulmányi és fegyelmi 
szabályokat, s nem utolsósorban újragondolja az intézmény teljes igazgatási 
rendjét.18 1876 áprilisában valóban konkrét ötletekkel jelentkezett püspökhöz írott 
újabb levelében. A tervezett előírások szorosabb felügyelet alá vonták volna az 
intézmény közvetlen irányítóit. Az iskola szellemi irányítására a gimnáziumi és 
az akadémiai igazgató, valamint a közigazgató, a pénzügyekben pedig a gazdasági 
választmány lett volna jogosult. A gazdasági választmány döntéseinek végrehajtá-
sára külön jószágigazgatót neveztek volna ki. „Elidősült hivatalokként” a tervezet 
már nem számolt a korábban mindenható seniori hivatallal.19 A főiskola igazga-
tóságát évente egyszer a főiskolai algondnok ellenőrizte volna, tanulmányi–szel-
lemi ügyekben nyaranta, a nyári közvizsgák idején a tanügyi bizottságnak, gaz-
dasági kérdésekben pedig a hat évre választandó számvevőszéknek kellett volna 
a  legfőbb hatóságként eljárni. A pénztárnok számadását első fokon a gazdasági 
választmány, másodfokon pedig a számvevőszéknek kellett jóváhagynia, minden 
év januárjának végén – ezek a tervezet legfontosabb javaslatai.20 

Egy másik, decemberi levélben ismét a  főiskola fölöttébb laza számviteli és 
dokumentációs fegyelméről panaszkodott Antalfi . Jelezte, 1866 óta egyetlen 
évben sem kapta meg sem a senior, sem a könyvtár az egyházkerületi közgyűlések 
jegyzőkönyveit. Márpedig ezek szórtan intézkednek a  főiskolai tisztségviselők-
ről, azok jogköreiről, amelyek így szinte követhetetlenné válnak – panaszkodott 
Antalfi . Jellemző, hogy fél év múlva ismételten kérnie kellett az 1866-tól hatályos 
egyházkerületi jegyzőkönyvek megküldését.21

A fenti okok miatt megkésve ugyan, de 1875 végén és a következő esztendő 
elején a főiskolát érintő rendezetlen hagyatéki és alapítványi iratok, ügyek leltá-
rozásával, számvetésével foglalkozott. Ez az egészen kicsi hátralékoktól kezdve 

16 TIREKL C.XCVIII. 51.100.
17 Kun Bertalan (1817–1910) a Tiszáninneni Református Egyházkerület 19. századi történetének 

meghatározó alakja, 1866-tól haláláig püspöke, 1884-től szintén haláláig az Egyetemes Egyházi 
Konvent elnöke. 

18 TIREKL C.XCVII. 50.512.
19 A legfőbb diákvezér által évenkénti rotációban betöltött seniori hivatal tradicionális jelentősé-

géről: Ugrai 2007: 14–15.
20 TIREKL C.XCVIII. 50.115. Antalfi  János és társai, majd Katona Zsigmond és társai ellen folyta-

tott per meglevő iratai. TIREKL Kdd. V. 21/1. (A továbbiakban: Antalfi -peranyag.)
21 TIREKL C.XCVIII. 51.037.
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a  komoly horderejű ügyek peres rendezéséig terjedt.22 A  főiskola pénzeit hat 
különálló kasszába sorolta, ezzel is segítve az anyagi források átláthatóbbá téte-
lét. Az intézmény mintegy 450 ezer forintos összvagyonának közel a tizedét, 42 
ezer forintot sorolt a veszélyeztetett kategóriába.23 Antalfi  egyértelműen a gondos 
gazda képében jelenik meg a kései olvasó szemében. Így például külön írt Kun 
Bertalan püspöknek, amikor az egyik ügyben az újhelyi bíróságtól kikért iratok 
megszerzéséhez egyetlen nappal többre volt szüksége az eredetinél gondoltnál. 
Tételesen jelezte, hogy melyik kisebb birtok vagy épp függőben lévő hagyatéki, 
adóssági ügy milyen további intézkedést kíván, hogy melyiket kire, melyik ügy-
védre lenne célszerű bízni, vagy épp egy helyen megjegyezte, hogy leginkább 
akkor lenne nyugodt, ha személyesen ő még többet tudna vállalni: „Mindenüvé 
személyesen volna jó menni, Különben a munka előre nem halad.”24 

A kötvények leltározását végül 1876 áprilisában fejezte be.25 Ekkor már Kun 
Dániel jog- és jószágigazgató betegeskedése miatt átmenetileg ezt a tisztséget is ő 
viselte. Jogtanár, közigazgató, ideiglenes jog- és jószágigazgató – minden lényeges 
végrehajtói hatáskör nála összpontosult tehát.26 Szinte korlátlan mozgástér nyí-
lott meg előtte a mindennapi működés irányításának a szintjén – majd hirtelen 
végletesen elfogyott körülötte a levegő.

Örvényben: az elbukott per

A legelején nem tűnt különösebben súlyosnak a helyzet. Szakácsi Dániel ügyvéd 
1876. szeptember 6-án jelezte a  gazdasági választmánynak, hogy Antalfi  János 
mint a tápintézet egykori felügyelője az általa beszedett pénzekből nem adott be 
1967 forintot. Ezt a főiskola átmenetileg a tőkepénzeiből pótolta ki, s a gazdasági 
választmány 15 napos haladékot adott a pénz kifi zetésére. Erre Antalfi  nem rea-
gált, ezért Szakácsi személyesen járt közben. Antalfi  megígérte idősebb Katona 
Zsigmondnak, a  főiskola pénztárosának, hogy 1876. júliustól számított fi zetését 
a hiány fedezésére fordítja. Augusztusban küldött is 350 forintot, így a választmány 
így lemondott a perről.27 Egyébként Antalfi  felvetette, hogy a hiányzó összeg vala-
hol a főiskolai számadás útvesztőiben lappanghat.28 

22 TIREKL C.XCVIII. 50.780; C.XCVIII. 50.795; C.XCVIII. 50.850.
23 Antalfi -peranyag / 2.
24 TIREKL C.XCVIII. 50.850.
25 TIREKL C.XCVIII. 51.100.
26 Antalfi -peranyag / 13.
27 TIREKL C.XCIX.51.495–497.
28 TIREKL C.XCIX. 51.497.
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Ám a  viharfelhők napokon belül tornyosulni kezdtek. Szeptember 10-én 
gyűlést tartott a helyi malomkőbánya birtokossága.29 Az ülésen felmerült annak 
a 3000 forintnak a sorsa, amelyet még életében Kun Dániel – aki egyidőben volt 
a  főiskola jogigazgatója és a  bánya akkori igazgatója – a  főiskolai pénztárból 
a  gazdasági választmány engedélyével a  bánya részére utalványozott bizonyos 
bányarészek főiskolai megvásárlása céljából. Csak épp az összeg sosem került 
a részvényesekhez, mivel Kun halála után az őt ideiglenesen a jogigazgatói tiszt-
ségben is utódló Antalfi  az összeget a  tápintézeti hiány fedezésére fordította. 
Zsindely István30 gazdasági választmányi elnök ezzel a  levéllel mintegy feljelen-
tette a püspöknél Antalfi t: nemcsak a hiány nagyobb az eredetileg gondoltnál, de 
Antalfi  is más színben, lényegében sikkasztóként tűnt fel.31

Két hónap múlva újabb folt esett a  becsületén. Nagypeszekről32 írt levelet 
a  segédlelkészként éppen csak sínylődő Juhász Lajos: árvaként, a  kollégium 
pártfogásának köszönhetően lett belőle lelkész, de a  konviktusi ellátásért még 
75 forinttal tartozik alma materének. Ebből 50 forintot törlesztett, mégis fi zetési 
meghagyást kapott róla. Nem érti, a jogigazgató Antalfi  miért nem tud az ő befi -
zetéséről – értetlenkedett Juhász a levelében.33

Ezzel mintegy párhuzamosan vetült a  főiskola gazdasági választmányának 
a fi gyelme a Sárospataki Népbankban elhelyezett pénzösszegekre. Október elején 
kérte meg a választmány a népbank vezetését, hogy készítsen tételes kimutatást az 
ott lévő főiskolai alaptőkéről és kamatokról, továbbá hogy minden betétre 8%-os 
kamatot számítson. Ellenkező esetben minden pénzügyi kapcsolat megszakítását 
helyezte kilátásba a gazdasági választmány. 1877 márciusában, az első felszólítás 
után fél évvel még mindig nem kapta meg a főiskola vezetése a kimutatást – jólle-
het utolsó felszólításukban hangsúlyozták, hogy már többször szóltak a népbank-
nak. Ekkor már mindössze egy hét haladékot adtak a pénzintézetnek.34 E ponton 
csaptak össze Antalfi  feje fölött a hullámok. A főiskolai pénzügyek részint általa 
kezdeményezett céltudatos átvilágítása elérte ugyanis azt a  Sárospataki Nép-
bankot, amely nemcsak a  főiskola pénzeinek egy jelentős részét kezelte, hanem 
amelynek nem mellesleg épp ő volt az igazgatósági elnöke. 

A következő hónapokban 5356 forint 29 krajcár sorsát nyomozták a  felek. 
Az egybehangzó vádak szerint a pénzt Antalfi  János tüntette el. Az akkori, majd 
a hat évvel későbbi megismételt vizsgálatok szerint Antalfi  egymásra halmozódó 
tartozásainak következményeként nem fi zetett be a tápintézeti felügyelőként általa 

29  A malomkőbányászatról: Hála 1993.
30  Zsindely István (1829–1891) főiskolai és gimnáziumi tanár, a gazdasági választmány elnöke.
31  TIREKL C.XCIX. 51.526.
32  Ma: Vel’ky Pesek, Szlovákia, Nyitrai kerület
33  TIREKL C.XCIX. 51.809.
34  Antalfi -peranyag / 10.
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beszedett pénzekből közel 2000 forintot. Ennek pótlása érdekében Antalfi  Pavletics 
Gyula35 népbanki pénztárnokhoz fordult. Mivel nem volt ennyi a kasszában, Antalfi  
elküldte őt, hogy kérjen valahonnan kölcsön. Ő Szakácsi János helyi lakostól kért 
pénzt, amit a bankszolgával küldött el Antalfi nak, s még aznap befi zetett a tápin-
tézeti kasszába. Pavletics szavát nem lehet ellenőrizni, de az feltűnő, hogy míg 
Pavletics és Szakácsi szerint a 2000 forintot a bank javára kölcsönözték, Szeremley 
Gábor pénztári ellenőr szerint neki ezt Pavletics úgy adta elő, mintha a saját részére 
kért volna csak kölcsön. A bizottság szerint több okból is Szeremley előadása érde-
mel hitelt. Mégpedig azért, mert Pavletics nem volt jogosult a bank nevében pénzt 
felvenni, s a 2000 Ft kölcsön a bank semmilyen könyvébe nem volt felvezetve. 

Az 1876 telén lezajlott sikkasztás kivizsgálása másfél év múlva, 1877 júni-
usában kezdődött.36 Antalfi t letartóztatták, Pavletics Gyula, Szeremley Gábor, 
valamint Tatár Lajos népbanki könyvelő ellen pedig fenyítő zárlatot rendeltek 
el. Antalfi  szívhez szóló levelekben mondott le tanári hivataláról.37 Ezzel a hosz-
szan elhúzódó botrány elkerülhetetlenné vált. Pedig márciusban még a püspök is 
a minél diszkrétebb eljárás érdekében mozgatott meg néhány követ. Például – szi-
gorúan nem hivatalosan – azt tanácsolta Zsindely István gazdasági választmányi 
elnöknek, hogy tekintsenek el Antalfi  bútorainak elárvereztetésétől. A  csekély 
bevétellel szemben ugyanis az a hír fog ráégni a főiskolára, hogy már a tanárainak 
ingóságára is szemet vetett az intézmény. Ezért aztán azt javasolta, hogy fogadják 
el Antalfi  testvérének és Szentpétery Sámuel pelsőci lelkésznek és gömöri esperes-
nek38 a jótállását, akik vállalták, hogy megfi zetik a tartozást.39 Ekkor azonban már 
nem 2000, hanem több mint 5000 forintnyi sikkasztásról volt szó: Antalfi  János 
a főiskola pénzügyeinek rendezése során ugyanis kapcsolatba került a különböző 
címletekben és célok érdekében tett Pálóczi Horváth Mária-féle40 alapítvány 
ügyeivel is. Azzal vette ki a kötvényeket a népbankból, s vitte haza, hogy egysége-
síti és szakszerű számadásban rögzíti az alapítvány egyes tételeit. A vádak szerint 
az eladósodott tanár a főiskola pénzügyeinek rendezését végző jog- és jószágigaz-
gatóként kapott lehetőséget saját magától, mint a népbank igazgatósági elnökétől 

35 Pavletics Gyula a sárospataki főiskola nagyon kevés római katolikus hitű diákjainak egyike volt. 
Egy 1852. évi feljegyzés szerint édesapja helyi lakhelyű kereskedő volt. Az akkor 12 éves Pavletics 
tizenegy másik katolikus diák társaságában tanult az iskolában, abban az esztendőben a harma-
dik gimnáziumi osztályt teljesítette (TIREKL B.LXXIII. 33.830).

36 A gazdasági választmány 1877. június 22-én döntött a feljelentésről (TIREKL C.C. 52.650).
37 TIREKL C.C. 52.652-653.
38 Szentpétery Sámuel (1815–1906) pelsőci lelkész, gömöri esperes mint Tompa Mihály lelkész-

társa és barátja nem egészen ismeretlen a történeti irodalom számára (Panka 1940: 24–25, 43; 
Bodnár 1992: 555–558).

39 TIREKL C.C. 52.169.
40 Pálóczi Horváth Mária (1790–1867) – a sárospataki kollégium és a református egyház hagyomá-

nyos mecénásának számító Ung megyei Pálóczi Horváth-család leszármazottja.
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erre az eljárásra – s ily módon kapott lehetőséget újabb fi ktív pénzmozgatásra, 
adósügyeinek toldozgatására.41 

A végtárgyalásra – hosszas vizsgálódás után – 1879. január 24-én került sor. 
A sátoraljaújhelyi királyi fenyítő törvényszék 291/1879. ítéletében Antalfi t sik-
kasztásban bűnösnek találta, 5356 Ft 29 xr megfi zetésében elmarasztalta, a nép-
banki tisztviselőket azonban felmentette. Az egyévi börtönbüntetést a  királyi 
curia később két évre emelte. A népbank felelősségéről azt állapította meg 
a  bíróság, hogy a  Horváth Mária-féle betét kiadása nem volt megtiltva, ilyen 
jellegű feljegyzést senki nem tudott bemutatni. Emellett a  népbanki alkalma-
zottak bűnrészessége, rosszhiszeműsége sem nyert bizonyságot.42

A sikkasztással vádolt Antalfi  János ügyében szakértői szemlét folytattak le 
1877 júliusának elején, a sátoraljaújhelyi bíróság megbízásából. A szemle a nép-
bank működési gyakorlatát ellenőrizte – s kisebb kifogásai ellenére megnyug-
tató eredménnyel zárult. Eszerint a népbank nem naponta, hanem csak havonta 
zárta a pénztári könyvet, a megtett próbák azonban eltérést, pontatlanságot így 
sem mutattak. A megállapítás rontotta Antalfi  pozícióját, hisz védekezésének 
központi eleme volt, hogy az öt felelős közül három népbanki alkalmazott. 
Ugyanez a vizsgálat még rosszabb helyzetbe sodorta Antalfi t. A szemle kiterjedt 
ugyanis a jogtanár banki tartozásaira, s ez rávilágított arra, hogy ekkoriban már 
komoly kötelezettségei gyűltek össze. Március 18. és április 27. között hat rész-
letben összesen nem kevesebb, mint 11 180 forintnyi tartozásának kiegyenlítése 
vált számára sürgetővé. Ezek közül mindössze mintegy 200 forintos kamattör-
lesztésre futotta az erejéből.43

1877 októberében a  bíróság előtt Antalfi  ellen vallott Zsindely István gaz-
dasági választmányi elnök. Elmondása szerint többször is sürgette Antalfi t 
a  Horváth Mária-féle kötvények és kamataik tételes kimutatására, de ő min-
dig ellenállt. Csak akkor derültek ki a  sikkasztás méretei, amikor Hegedűs 
László algondnok44 személyesen, szívós munkával kikutatta a  pénz hollétét.45 
A nagyobb pör ideje alatt, 1877 novemberében két kisebb, 617, illetve 195 forin-
tos tartozás miatt is beperelte a  főiskola egykori tanárát – ezzel pedig immár 
több mint hatezer forintos tétje lett a konfl iktusnak.46 

1878 februárjában új fordulatot vett a  felek vitája. Antalfi  János ugyanis 
részletes, nyomdában készíttetett válaszában nem mindennapi viszonvádakkal 

41 Antalfi -peranyag / 27.
42 Antalfi -peranyag / 28.
43 Antalfi -peranyag / 15–16.
44 Hegedűs László (1814–1884) alsó-zempléni esperes, a főiskola algondnoka, országgyűlési képvi-

selő, az MTA levelező tagja.
45 Antalfi -peranyag / 48.
46 Antalfi -peranyag / 17–19.
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állt elő. Előbb a kérdéses dátumok és események tekintetében tagadta az addi-
giakat, majd nyíltan megvádolta a „lopáshoz értő” Katona Zsigmondot és Kun 
Dánielt. De nem elégedett meg ennyivel, hanem egyértelműen felvetette Kun 
Bertalan felelősségét abban, hogy a  legfőbb felelős, Zsindely István szándéko-
san őrajta vereti el a port. Szándékos, őt mint áldozatot felhasználó összeeskü-
vés körvonalazódik az olvasó előtt ebben az idegileg láthatóan megviselt szerző 
által konstruált irományban. A kihívó nyomtatványára természetesen azonnal 
megszületett a válasz. Zsindely bejelentette, hogy a 2218/1878. sz. végzés alapján 
6073 Ft 29 xr összeg erejéig vád alá helyezett Antalfi t rágalmazásért is beperlik. 
De addig is – nehogy úgy tűnjön, hogy a hallgatás beismerés – pontról-pontra 
cáfolta Antalfi  állításait. S miközben a társai nevében is kikérte magának Antalfi  
vádjait, ő állított ki csúfos bizonyítványt egykori kollégájának szakértelméről és 
precizitásáról:

„míg vádlott bankigazgató volt, rendetlen volt az egész üzlet, s egyedül a pataki nép-
bank volt oly pénzintézetül ösmeretes, hol a kamatok tőkésítését a betéti könyvekbe 
be nem vezették, s a főiskolai építkezési alap tőkésített kamatjainak leszámítását is 
küldöttségileg kellett eszközölni”47

Antalfi  védekezése nem ért célt. 1878. június 13-án a  főiskola kárára 6013 
Ft 29 xr értékben elkövetett sikkasztás miatt vád alá helyezte a sátoraljaújhelyi 
bíróság. Indoklásában kiemelte, hogy Antalfi  maga is elismerte, miszerint az 
5356 Ft 29 xr-os betéti könyvet, amiről tudta, hogy nem felmondható, magához 
vette, s arra pénzt akart felvenni. S miután Pavletics Gyula és Szeremley Gábor 
tanúsították, hogy a pénzt fel is vette, a vádlott tagadását nem vették fi gyelembe. 
A végtárgyalást a következő év januárjára tűzték ki.48 Az 50 éves Antalfi  július 
20-ig előzetes letartóztatásba került, majd ideiglenesen szabadlábra helyezték. 

Antalfi  János ügyében 1879. január 24-én hozott ítéletet a  sátoraljaújhelyi 
királyi törvényszék. A Horváth Mária-féle alapítvány 5356 Ft 29 xr-os értékének 
eltulajdonításában és elsikkasztásában bűnösnek találták az egykori jogtanárt. 
Az összegnek és egy 25 Ft 88 xr-os perköltségnek a  megfi zetésére kötelezték, 
valamint egyévi börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélték. Ugyanakkor 
az 5356 forinton felüli, a tápintézetet illető kár okozásában nem találta a bíróság 
bűnösnek, a további eljárás alól felmentette. A népbanki tisztviselőket felmen-
tették, bírósági zár alá helyezett ingóságaikat felszabadították.49

47  Antalfi -peranyag / 22.
48  Antalfi -peranyag / 23–24.
49  Antalfi -peranyag / 28.
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Sorsok a per után

Antalfi  János bűnössé nyilvánítása korántsem nyugtatta meg a főiskola vezetését. 
Egyfelől mivel a nyomtatott vádirat széles körben ismertté lett, Zsindely István azt 
javasolta, hogy ugyanolyan publicitást elérendő ők is terjesszék a főiskola szintén 
nyomtatásban megjelenő álláspontját. Kun Bertalan ezt helyeselve 1879 január-
jában intézkedett arról, hogy 200 példányban nyomtassák azt ki, s az egyházi 
vezető tisztviselőknek, valamint a tekintélyesebb gyülekezetekbe is juttassanak el 
egy-egy példányt. A Protestáns Egyházi és Iskolai Lapba és más orgánumokba is 
célszerű rövid közleményt elhelyezni – javasolta a püspök. Azonban azt is hang-
súlyozta, hogy ez nem az ő, hanem a főiskola dolga. Zsindelynek írott levelében 
kitért arra is, hogy semmiképpen nem fog semmilyen megelőző lépést tenni 
a pótvizsgálat ellenében, mert ezzel még akár gyanúba is keverhetné magát.50 

Zsindely közben arra jutott, hogy a  nyomtatott, sokszorosított levél helyett 
csak a  bírósági határozatot kellene sokszorosítani és terjeszteni, Antalfi  többi 
vádjára pedig csak az egyházkerületnek benyújtott levélben kellene válaszolni. 
Ezzel lehetne megelőzni azt, hogy Antalfi  újabb rágalmakat szórjon rájuk nyom-
tatásban, amelyre megint felelni kellene, s így kialakulna egy reménytelen állóhá-
ború. Zsindely érvelését elfogadta Kun, ám egy héttel később, 1879 februárjának 
legvégén mégis részletes választ készített a  gazdasági választmány, amelyben 
tételesen cáfolták Antalfi  János vádjait. A szintén nyomtatásban kiadott válaszból 
kiderül, hogy Kun Dániel idején közel 20 ezer forintra rúgott az az összeg, ame-
lyet a  főiskola egy ideig nélkülözni kényszerült. Kun Bertalan fellépésére ennek 
a nagy része azonban megkerült, s csak kisebb hányadának visszaszerzését hiúsí-
totta meg Antalfi  már említett népbank-elnöki fellépése. Ez annál is inkább becs-
telen lépés volt a részéről, mert pontosan tudott arról a megegyezésről, amit Kun 
Bertalan és Kun Dániel szóban kötött utóbbi tartozásának a törlesztéséről. Ehhez 
szükséges lett volna Kun Dániel ingóságainak a  betáblázása is, ezzel azonban 
a népbank – mindössze néhány perccel – megelőzte a főiskolát.51 Egyébként Kun 
Bertalant és másokat is láthatóan foglalkoztatta a kérdés, miszerint ki kaphatott 
Antalfi  János nyomtatásban megjelent rágalmaiból: ez ügyben levelezett például 
a püspök Pap Gábor52 dunántúli szuperintendenssel is.53 Prágay Lajos alsó-bor-
sodi esperes pedig saját hatáskörben intézkedett arról, hogy egyházmegyéjében 
minden gyülekezetbe küldjenek egy-egy példányt az egyházkerület válaszával.54

50  TIREKL C.CIII. 54.467.
51  TIREKL C.CIII. 54.495; 54.503; 54.515.
52  Pap Gábor (1827–1895) dunántúli református püspök, országgyűlési képviselő.
53  TIREKL C.CIII. 54.622. (Pap Gáborhoz egyébként nem jutott el Antalfi  levele.)
54  TIREKL C.CIII. 54.679.
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Antalfi  szintén ezen a napon, 1879. február 28-án jelentette meg nyomtatásban 
a  sátoraljaújhelyi bírósághoz készített fellebbezését. Ebben – hat kiskorú gyermek 
apjaként mélyen lesújtva – jelezte, hogy szerinte az ő szempontjait egyáltalán nem 
vették fi gyelembe. A sikkasztás egyébként Antalfi  szerint „ellenkezik a  lélektani 
valószínűséggel”, hiszen ő, aki évtizedekig hűen gyarapította a főiskolát, uszodát, test-
gyakorlót, takarékmagtárat, tápintézetet alapított, az utóbbit 18 évig felügyelte, meg-
szervezte és kilenc évig elnökölte a népbankot, kizárt, hogy ilyenre vetemedjen. Pav-
letics több levél bemutatásának segítségével is azzal vádolta, hogy ő zsarnokoskodott 
a  népbankban – de hát épp ezek a  levelek igazolják azt, hogy mindent írásban, 
szabályszerűen intézett, szóban sosem utasított senkit semmilyen tranzakcióra. 

„Minthogy szigorú, erélyes, igazságos ember voltam egész életemben mindig, a restek 
nem szerettek; az igazat pedig még elöljáróimnak is megmondtam nyíltan szemökbe, 
magamat előttök hízelgéssel soha nem kedveltettem meg: ha én 1876. márczius 6-án 
törvénytelenül, élőszóval 5356 Ft 29 kr-t utalványozztam volna a kiadásra, bizonyára 
nem maradt volna az egy napig sem titokban. Megbocsátható bűnül számíthatom be 
magamnak azt, hogy Kún Bertalan és Hegedűs László főiskolai elöljárók bűnrészes-
ségét Kún Dániel sikkasztásaiban én is hittem; mert arról saját utánnyomózádásom 
meggyőzött. Ez okból üldöz ezen két egyén oly kitartó bosszúval.”

Zsindely István is hamarosan fellebbezést nyújtott be a  bíróságra. Azzal 
érvelt, hogy Antalfi  a pénzt nem helyettes jogigazgatóként, hanem a népbank 
szövetkezeti elnökeként vette kezéhez és költötte el. A különbség fontos volt 
a főiskola számára, hisz előbbi esetben Antalfi  csak a vagyona erejéig felelhetett 
a tőkeösszeg megfi zetéséért, utóbbi esetben viszont a népbanknak kellett volna 
kártalanítani a főiskolát. Azzal érvelt, hogy Pavletics és Szeremley banki tiszt-
viselők pontosan tudták, hogy a Horváth Mária-betétek felmondhatatlanok, az 
azokat illető könyveket tehát ki sem adhatták volna a  főiskola akármely tiszt-
ségviselőjének. Azt csak Antalfi nak, mint saját felettesüknek, azaz népbanki 
elnöknek adhatták oda. 

Ráadásul Zsindely kiemelte: Antalfi  a  korábbi években már rendelkezett 
egy 4000 forintos, visszafi zetetlen tartozással, amit súlyosbító körülményként 
elmulasztott fi gyelembe venni a bíróság. Emellett értetlenségét fejezte ki amiatt, 
hogy a tápintézeti 617 forintos tartozásával nem foglalkozott érdemben a bíróság, 
hiszen az 1917 forintos sikkasztás megtörtént, s bár a fi zetéséből valóban elkezdték 
levonni, de sem a felelősségre vonás nem történt meg, sem pedig a teljes kár nem 
térült meg. Továbbá azt is indítványozta Zsindely, hogy az 5356 forint 29 krajcár 
7%-os kamatát is fi zettesse meg a bíróság a népbankkal.55

55  Antalfi -peranyag / 29.
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A fellebbezéseket a  sátoraljaújhelyi bíróság a  7045/1879. számú döntésével 
elutasította, s az első fokú ítéletet minden pontban helyben hagyta.56

A vesszőfutás egyik szereplő számára sem zárult le 1879-ben. Az egyházke-
rület a pénzét szerette volna visszaszerezni, s ezért pereskedett hosszasan. Másfél 
éves egyházkerületi vizsgálóbizottsági munkálatok során mérlegelték, van-e esély 
bármilyen jogcímen Katona Zsigmondra, illetve a  népbankra terhelni a  kelet-
kezett, s Antalfi tól beszedhetetlen kárt.57 Végül 1879. június második felében 
Zsindely István gazdasági választmányi elnök fellebbezést nyújtott be a  királyi 
törvényszékhez. Álláspontjának lényege: Antalfi t egyedüli felelősnek nevezte meg 
a bíróság a sikkasztásban, ő viszont vagyontalan. Ebbe a főiskola nem nyugodhat 
bele, hiszen most is 312 szegény tanulót táplál. Ennek a nemes, de terhes feladat-
nak csak úgy felelhet meg, ha az állam és a bíróság által a magánszemélyeknél 
erősebb védelmet kap. Az senki előtt nem volt titkolt, hogy Antalfi  egyszerre járt 
el a  főiskola, mint betétet betevő, és a népbank, mint a bevételt elfogadó intéz-
mény nevében. De az is egyértelmű, hogy bűnrészes nélkül nem érhette volna el 
a célját. A népbanki tisztviselők tudták, hogy a Horváth Mária-féle alap tőkéi fel-
mondhatatlanok. Ehhez képest nemcsak kiadták a pénzt, de be sem könyvelték, 
Antalfi  tartozásából viszont levonták. Ez egyértelmű rosszhiszeműség a részükről. 
Nem véletlen, hogy az első bírósági eljárás során zárolták Pavletics, Tatár és Sze-
remley ingóságait, és a népbank házára is fenyítő zárlatot rendeltek el. A most fel-
lebbezendő ítélet ezt a zárlatot indokolatlanul oldotta fel. A vádlottak beismerték, 
hogy noha tudtak a  betét felmondhatatlanságáról, a  felmondást nem jegyezték 
be. A kvázi titkos kiadás mellett egyébként is szakértői megállapítást nyert, hogy 
a bank könyvei szabálytalanul voltak vezetve. A pénzt Antalfi , mint bankigazgató 
vette fel, így az nem került ki a  bankból, az intézetnek kell jótállnia érte. Ami 
a tápintézeti hiányt illeti: mivel az 1917 Ft elsikkasztott összegnek Antalfi  tanári 
fi zetéséből való részlettörlesztését az egyházkerületi kormány, mint egyedül jogo-
sult hatóság nem hagyta jóvá, mentségül a bíróság nem veheti fi gyelembe. Ezért 
fellebbezésében a  főiskola minden kárának megtérítését (beleértve a  tápintézeti 
hiányt is), s Antalfi  bűnrészes tettestársainak megbüntetését kéri.58

A fellebbezést a bíróság elutasította, majd az ügy évekre megfeneklett. 1882 
áprilisában, azaz az eset után hat évvel az egyházkerület újabb szakértői vizsgáló-
bizottságot állított fel annak megállapítására, hogy van-e értelme kártérítési pert 
indítani Katona és a népbanki tisztviselők ellen. A bizottság a kártérítés megindí-
tása mellett érvelt, s ezt a főiskola is elfogadta.59 Igaz, rögtön a döntés meghozatala 
után máris akadt az egyházkerület élén olyan, aki ezt elhibázott lépésnek tartotta. 

56  Antalfi -peranyag / 57.
57  Antalfi -peranyag / 34.
58  Antalfi -peranyag / 41.
59  Antalfi -peranyag / 43–45.
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Debreceni Bertalan egyházkerületi jegyző Németh László jogigazgatónak írott 
magánlevelében jelezte: „Nézetem szerint ez az ügy nem nyerhető meg. Kár ezzel 
a superintendentiának magát compromittalni, s a felügyelés hiányának ily óriási 
mérvével megismertetni a világot. No de mi ketten nem tehetünk róla. Sok sze-
rencsét a perben!”60 Az egyházkerület benyújtotta az újabb keresetet. 

A bíróság az alperesként nevesítettek, valamint Kun Bertalan püspök számos 
válasz-viszontválasz váltását követően 1886. szeptember 21-én hozta meg a dön-
tését. A felperes keresetét a bíróság elutasította, s ráterhelte az alperesek összesen 
mintegy ezer forintos perköltségét. A bíróság az alperesek rosszindulatú összeját-
szására nem talált bizonyítékot.61 Kun Bertalan másfél hónapon belül fellebbezést 
nyújtott be, mondván idősebb Katona Zsigmond hanyagsága és titkolózása egye-
nesen vezetett a súlyos kárhoz. Emellett a bíróság egyáltalán nem vette fi gyelembe 
a 2000 forintnyi magánkölcsön körülményeit, pedig az perdöntő ebből a szem-
pontból. Végül a püspök messzemenőkig kifogásolta a perköltségeknek a főisko-
lára hárítását, mivel egy jótékony célú intézmény a rábízott pénzek elveszítésekor 
természetszerűleg nem patvarkodási céllal mozgat meg minden követ, hanem 
a köz érdekeiből kifolyólag harcol. Ezt a jóhiszeműséget nem szabad letörni ilyen 
büntetőtételekkel.62 Az így a budapesti királyi ítélőtáblára került ügyet 1887 máju-
sának végén legfelsőbb szinten is megítélték: Fényes Miklós elnökletével a bíróság 
ezúttal is a főiskola ellen döntött.63

Ahogyan a  főiskolát egyre mélyebbre húzták az ügyben a  fejlemények, úgy 
Antalfi  János börtönbüntetése azonnal kilátástalan helyzetbe taszította a családot 
is. Szentpétery Sámuel már 1880 februárjában írt emiatt Kun Bertalan püspöknek. 
Eszerint Zsarnay Lajos lánya, Antalfi  felesége hat neveletlen gyermekükkel tengő-
dik. Mindössze két lova van már, azok bérbeadásával tud valamennyi pénzt elő-
teremteni. S bár Antalfi  eljátszotta a püspök minden bizalmát, egyrészt bűnéért 
már kegyetlenül megbűnhődött, másrészt neje és gyermekei mindenben ártat-
lanok.64 Kun Bertalan Szentpéteryn keresztül május elején 200 forintot küldött 
Antalfi nénak. Az asszony szörnyű nyomora miatt Szentpétery Sámuel a püspöki 
intelemmel szemben egy összegben átadta neki az egész jótéteményt.65

A következő években rendszeressé vált, hogy Antalfi né hol közvetlenül, sze-
mélyesen, hol Szenpétery tiszteletes segítségével tudósított nyomorárul (birtokaik 
elárverezéséről, gyermekei éhezéséről), illetve a  főiskolai nyugdíjintézetnek vele 

60  Antalfi -peranyag / 46.
61  Antalfi -peranyag / 79.
62  Antalfi -peranyag / 80.
63  Antalfi -peranyag / 81.
64  TIREKL C.CIV. 55.359.
65  TIREKL C.CIV. 55.714.
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szemben fennálló, teljesíthetetlen követeléseiről.66 Antalfi  János 1885 novembe-
rében halt meg. A temetés költségeit a család már képtelen volt előállítani, azo-
kat a főiskolának kellett fedeznie. A legszerényebb, de tisztességes szertartásban 
részesült a bukott tanár, a végtisztesség 138 forintjába került a köziskolai széknek. 
Az összeget a  nyugdíjintézeti kasszából kapták, ahová vissza kellett volna ezt 
fi zetni. Végül az iskola 26 tanára havi 1-1 forinttal 5 hónap alatt adta össze a pénzt 
anélkül, hogy az így bárkinek is komoly megterhelést jelentett volna.67 

Antalfi né kálváriája azonban még sokáig tartott. Sőt, tarthatatlan helyzetében 
osztozott a teljesen kívülálló sógornőjével is: egy ponton ugyanis csak úgy tudták 
a  bútoraik elárverezését elkerülni, hogy Antalfi  János Pelsőcön élő Zsuzsanna 
nevű testvére és férje kezességet vállaltak érte. Ám időközben Antalfi ék végképp 
fi zetésképtelenné váltak, Antalfi  János, valamint a  sógora és annak fi a meghalt, 
így aztán a  két szerencsétlen özvegy nézett farkasszemet egymással: Antalfi né 
elismerte a  tartozást, de az összeg a  sógornőjét terhelte, miközben mindketten 
napról napra nélkülöztek. Ezért aztán a felek közös esedezése arra irányult, hogy 
az egyházkerület vállalja át a 280 forint kifi zetését, megtérítését a főiskolának.68 
A számos kérelem, rimánkodás, haragosabb hangú indítvány dacára Antalfi né 
ügye egészen 1890. évi haláláig nem rendeződött. A nagy hírű korábbi püspök, 
Zsarnay Lajos lánya egyházától elhagyatva, adósságok terhétől agyonnyomva halt 
meg, s esély sem kínálkozott arra, hogy Antalfi  Jánossal közös gyermekeiket a fel-
menőkhöz méltó sors lehetőségéhez segítse.

Értelmezési lehetőségek

A szövevényes ügynek csak a főbb vonalait mutattuk be. A terjedelmes perirat szá-
mos olyan körülményre utal, amelynek taglalása ezúttal nem állt módunkban. 
A  továbbiakban feltétlenül szükségesnek látszik a  szereplők helyi kapcsolati 
hálójának minél részletesebb feltárása, a különböző szereplők életének, tisztségeinek 
és érdekeltségeinek feltérképezése. Úgy tűnik, ez hosszabb távon nem lehetetlen, 
ugyanakkor mindenképpen hosszadalmas munkát igénylő feladat. A  forrásfeltárás 
jelen fázisában is leszűrhetünk azonban bizonyos tanulságokat, amelyek két nagy cso-
portba sorolhatók.

Egyfelől azt látjuk, hogy a sárospataki főiskola egyfajta modernizációs határvo-
nalat ért el Antalfi  tündöklésének és bukásának az idején. Épp Antalfi  János számos 
innovációja irányítja a fi gyelmünket olyan törekvésekre, amelynek nyomán az intéz-
mény a 19. század második felében lassan levetkőzte a régi, hagyományos kollégiumra 

66  TIREKL C.CV. 55.983; C.CVI. 56.244; 56.507; 56.587.
67  TIREKL C.CXIII. 61.347.
68  TIREKL C.CXV. 63.083; 63.092.
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jellemző működési jegyeket. Elsősorban a tápintézetre gondolhatunk, amelynek meg-
szervezése és egyre kiterjedtebb működése révén megszüntethetővé vált az az évszá-
zados, hosszú ideje komoly kritikával illetett szokás, miszerint a kollégiumi diákság 
tekintélyes hányada a városi szállásadó gazdájuknál, gazdaasszonyuknál lakott.69 A per 
során egy helyen ki is emeli az önmagát mentegető Antalfi , hogy a tápintézet ügyének 
felkarolásával csaknem az egész városra kiterjedő érdekszövetség-rendszert sértett 
meg, hiszen tucatjával estek el bevételeiktől a korábban kosztot-kvártélyt diákoknak 
biztosító gazdák.70 De a kórház, az uszoda és a fedett testgyakorló tér, a fás-bokros 
iskolakert, az olvasókör és zenekar, a kalendáriumszerű kiadvány, a takarékmagtár is 
olyan törekvés volt Antalfi  János részéről, amelyek mindegyike egy polgárosuló, szé-
lesebb értelemben véve is meghatározó kulturális szerepet betölteni igyekvő főiskola 
képét vetítik a szemünk elé.

De a  főiskola modernizációjának legfontosabb terepe mégiscsak az irányítá-
si-igazgatási struktúra több lépcsőben történő, jelentős átszervezése volt. Egészen 
sajátos, már-már végzetszerű, hogy épp az az Antalfi  János sürgette az intézményirá-
nyítás szakszerűbbé tételét, a hatáskörök precíz elkülönítését, valamint a működési 
eljárás, az elszámolások pontos, határidőkhöz kötött betartását, az egyházkerülettel 
– mint kvázi fenntartóval – való formális kapcsolat tisztázását, akinél aztán néhány 
hónap múlva mindenféle döntő jelentőségű feladatkör és poszt koncentrálódott, 
s aki mindenféle határidőt és iratkezelési normát áthágva süllyedt bele a  főiskola 
dokumentációs gyakorlatának mocsarába. Mindezek kapcsán épp a bukása körüli 
időkben jelentős változások következtek be. Az intézményen belüli vezetői hatás-
körök fokozottabb elkülönítése, s leginkább a fenntartó – irányító szervként visel-
kedő egyházkerület és a végrehajtó feladatokat ellátó főiskola kompetenciái közötti 
határ élesebbé válása révén tisztább, jobban kézben tartható szisztéma alakult ki.71 
Persze nemcsak azt a kérdést kell a későbbiekben alaposan megvizsgálni, miszerint 
mennyiben járulhatott hozzá az Antalfi -botrány ehhez a strukturális előrelépéshez, 
hanem azt is, hogy valójában milyen mértékű volt az előrelépés és hol húzódtak 
a határai. Mert hisz a pör egyes pontjain azt is érzékelhetjük, hogy a felperesi olda-
lon szereplők (főiskola és egyházkerület) korántsem értettek egyet mindenben, 
távolról sem volt makulátlan az érdekközösség – amely helyzetet viszont valamilyen 
módon, formálisan vagy informálisan feltétlenül rendezni kellett a hosszabb távon 
is eredményes működés érdekében.

A hosszan húzódó ügy másik fontos értelmezési dimenziója a helyi társadalom, 
a  lokális elit összetételére – s egyáltalán: nagyságára irányítja a fi gyelmünket. Már-
már tragikomikus az a kisvárosi miliő, amelyben egy pénzintézet igazgatósági elnöke 
magához veszi egy helyi iskola alapítványi kötvényeit, megtesz velük néhány száz 

69  TIREKL C.LXXXIV. 41.830.
70  TIREKL C.LXXXIV. 41.830.
71  Hörcsik 1996: 127–141.
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lépést, majd az adott iskola nagyhatalmú vezetőjeként egy másik igazgatói székbe 
ülve intézkedik a másik fél részéről is ugyanazon kötvények ügyében. És hogy ez nem 
egy egyszeri, kivételes – netán Antalfi  zsenijének vagy gátlástalanságának betudható 
– eset volt, mutatja Kun Dániel hasonló tisztséghalmozása egyfelől a főiskola, más-
felől a pataki kőbánya vezetőségében, vagy épp a per egyik markáns szálát jelentő 
polémia arról, hogy a pénzintézeti tisztviselő magán- vagy népbanki hivatalos köl-
csönt kapott-e attól a személytől, akinek történetesen a házához mentek ki a pénzért. 
A mintegy 6300 lelkes Sárospatakon ekkoriban a  lakosságszám negyedére rúgott 
a  kollégium népessége. Ez már önmagában komoly feszültségekhez vezetett. De 
ehhez hozzávehetjük a tényt, miszerint Patak városa tradicionálisan gyengén polgá-
rosult település volt. A helyi viszonyok között kifejezetten nagynak számító kollégium 
nem szerves részét, hanem szigetszerű képződményét jelentette a város szövetének. 
A kollégium elöljárói és tanárai a rendi korszakban a legritkább esetben folytak bele 
a település ügyeibe, azok irányításába, s a fordított irányú egymásra hatás is kifejezet-
ten szórványos volt.72 

Ez a széttartó fejlődés a polgárosodás újabb fázisában furcsa újdonságokkal egé-
szült ki. Már Antalfi  idején is körvonalazódtak azok a sűrű fellegek, amelyek a pataki 
jogászképzés megszüntetésével, a  főiskola lefokozásával, Debrecen és a  feltörekvő 
református egyházi központ, Miskolc árnyékában a  fokozatos eljelentéktelenedéssel 
fenyegették a kollégiumot – és vele együtt a települést. Ily módon az intézménynek 
egyre nagyobb szüksége volt a  lokális támogatásra, a helyi elittel való szövetségre.73 
Fordított irányban is mind szorosabbá vált a viszony. Az új társulási és gazdasági for-
mák életre hívásához és életben tartásához a meglehetősen elmaradott, agrárjellegű 
mezővárosi elitben önmagában nem lett volna elegendő potencia. Szinte magától 
értetődőnek számított, hogy a kisebb-nagyobb szervezetek igazgatóságaiban, irányító 
testületeiben a legképzettebb helyi erők, a főiskola tanárai és vezetői is képviseltették 
magukat – ily módon szinte kódolva az Antalfi éhoz vagy Kun Dánieléhez hasonló 
összefonódásokat, adott esetben végzetes ballépések sorozatát. 

A kutatások során ezeket az összefüggéseket még tüzetesen vizsgálnunk, a felté-
telezéseket ellenőriznünk kell. Azt azonban mindenképpen jelzésértékűnek találjuk, 
hogy épp a kereskedelmi és váltójog tankönyv írója, a főiskola jogtanára veszett bele 
a városi, egyházi, főiskolai és a magángazdálkodás labirintusába. 

72 A reformkorra, illetve az azt megelőző évtizedekre vonatkozóan alig találtunk érintkezési felü-
letet biztosító ügyeket Sárospatak település és a kollégium között (Ugrai 2007: 8–11).

73 Egészen jellegzetes ebből a szempontból az alábbi, 1922-ből való idézet az iskola elöljáróságának 
részéről (az apropót az szolgáltatta, hogy Sárospatak városa a  kollégium történetében először 
mozgósított valóban komoly – hiábavalónak bizonyuló – erőket a fenyegetett jogászképzés Pata-
kon tartása érdekében): „Százados közömbösség, hidegség jege tört össze e határozattal! Századok 
óta egymásra utalt két tényező: a város és a főiskola talált egymásra és mondotta ki e napon, hogy 
ezentúl egy úton, egymást megértve és támogatva fognak előhaladni.” Értesítő, 1923: 6.
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Nagy Adrienn

Akadémia kontra szakiskola
A középfokú kereskedelmi akadémiák és tanulóik

a dualizmus kori Magyarországon

A tanulmány célja, hogy bemutassa a  középfokú kereskedelmi akadémiák és 
tanulóik sorsának alakulását a  dualizmus kori Magyarországon. A rendelke-
zésünkre álló elsődleges (dualizmus kori kereskedelmi és iparkamarai jegyző-
könyvek) és másodlagos források összehasonlító elemzése során arra vállal-
koztunk, hogy megvizsgáljuk a  hosszabb vagy rövidebb ideig elnevezésükben 
„akadémiai” címet viselő – az ország középfokú felső kereskedelmi iskolájával 
megegyező végzettséget adó, azonban a  megszerezhető elméleti és szakmai 
tudás tekintetében magukat nagyobb presztízsű iskolatípusnak tekintő – három 
évfolyamos középfokú kereskedelmi iskolák névhasználata körüli vitát. További 
források (iskolai értesítők, statisztikai évkönyvek) alapján a kereskedelmi akadé-
miai tanulók tanulmányi jellemzőit, felekezeti-társadalmi összetételét, valamint 
pályaválasztását tekintettük át, arra keresve a választ, hogy az akadémiák valóban 
jobb lehetőségeket (lemorzsolódás, érettségizők aránya, munkaerőpiac) kínál-
tak-e tanulóiknak, mint az ország többi (a korszakban növekvő számban állami 
fenntartású) felső kereskedelmi iskolája. 

A középfokú kereskedelmi szakoktatás megszervezése 
Magyarországon
A hazai középfokú kereskedelmi szakoktatás első fontos intézménye az 1850-es 
évek közepén kapuit megnyitó Pesti Kereskedelmi Akadémia volt.  A  19. szá-
zad közepén a nagykereskedők már nem elégedtek meg a meglevő középszintű 
iskolák szakképzési színvonalával, valamint ezen iskolák nyújtotta végzettségek 
társadalmi presztízsével. Az 1850-es évek közepén a nagykereskedők már nyíltan 
is szót emeltek egy Höhere Handelsschule, azaz egy felsőbb kereskedelmi iskola 
megalapítása mellett.1 A Pesti Nagykereskedők Testületének 1856. évi választ-
mányi ülésén Appiano József a Pest-Budai Kereskedelmi és Iparkamara és Pesti 

1  Pólya 1896: 146.
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Lyold-Társulat elnöke mintaként a lipcsei, a drezdai, a brünni és a laibachi iskolát 
mutatta be.2 A külföldi iskolák közül leginkább az 1831-ben August Schiebe által 
alapított lipcsei intézmény (Handelslehranstalt) felelt meg a  hazai igényeknek, 
melynek célkitűzéseiben a  gyakorlati képzés fontossága mellett, az általánosan 
művelő tárgyak is jelentős szerepet kaptak. A leendő iskola elnevezésére az 1856-
ban megnyíló prágai Handelsakademie szolgált mintául. A Pester Handelsa-
kademie ünnepélyes megnyitására 1857. november 1-én került sor.3 A szervezeti 
szabályzat értelmében a  középfokú kereskedelmi tagozat egy hároméves felső 
kereskedelmi iskolát, egy kétéves előkészítő iskolát, és egy kétéves esti tanfolya-
mot foglalt magába. A 1860-as évek végétől kapuikat megnyitó középfokú keres-
kedelmi iskolák tanítástervei alapvetően megegyeztek a Pesti Kereskedelmi Aka-
démián érvényben lévővel, mely az Entwurf der Organisation der Gymnasien und 
Realschulen in Oesterreich (1849) címen kiadott iskolaszervezetnek a reáliskolák 
alsó tagozatára, valamint a  hozzá kapcsolt Praktische Jahr elnevezésű egyéves 
kereskedelmi szaktanfolyamra vonatkozó előírásait követte.4 

Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter 1872-ben kiadta a keres-
kedelmi iskolák első hivatalos szervezeti szabályzatát, amely azonban csak 
a későbbiekben (elsőként 1881-ben)5 alapítandó állami iskolákra vonatkozott. Az 
1872-es tanítástervben foglaltak szerint az alsófokú szakiskolák mellett működtek 
a háromosztályú közép kereskedelmi iskolák és említést tesz a  szöveg a később 
felállítandó „felsőbb kereskedelmi iskolák”-ról. A közép kereskedelmi iskolákra 
vonatkozó szabályzat rendtartása a  háromosztályú kereskedelmi tanintézeteket 
nyilvánossági joggal ruházta fel és főgimnáziummal és a főreáltanodával egyenlő 
rangba helyezte, és mindazon kedvezményeket megadta, melyek az előbbi inté-
zeteket a törvény szerint megillették, például az egy évi katonai önkéntességet.6 
A közép kereskedelmi iskolába azok a  tanulók jelentkezhettek, akik elvégezték 
a gimnázium, a reál, vagy a polgári iskola negyedik osztályát, illetve azok a fi úk, 
akik betöltötték a 14. életévüket és a felvételi vizsgán megfeleltek. 

A tanulók számának lassú növekedése 1878 után – a reáliskolák nyolc osztá-
lyossá való átalakítását követően – fi gyelhető meg. Szintén befolyásoló tényező 
volt, hogy a hatosztályos polgári iskolák két felső osztálya helyett a szülők elősze-
retettel választották a  közép kereskedelmit, hiszen a  polgárival szemben ez az 
iskola az általános műveltség mellett szakmát is adott, megkönnyítve ezzel az 

2 Vincze 1937: 64–65.
3 Vincze 1935: 41.
4 Az első hivatalos tanításterv órafelosztását lásd: Nagy A. 2014b: 341, valamint a hazai szakokta-

tás 1867 utáni megszervezésének előzményeit és szabályozásának részleteit: Nagy A. 2014b.
5 1872–1881 között összesen négy testületi/társulati, egy felekezeti és hét magániskola működött 

hazánkban.
6 Schack–Vincze 1930: 259.
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elhelyezkedés esélyét. A  reáliskolához képest a  közép kereskedelmi iskolában 
a tanulók egy évvel korábban fejezhették be tanulmányaikat, ráadásul az egyéves 
katonai önkéntességi jog – azaz az úriemberré válás egyik alapvető kritériuma 
– is biztosítva volt számukra. Tovább nőtt az iskolatípus népszerűsége, amikor 
1883-ban elfogadták a köztisztviselők minősítéséről szóló I. törvénycikket, amely 
a  közép kereskedelmi iskolát végzett tanulóknak a  középiskolát végzettekkel 
megegyező jogokat biztosított a közhivatali pályákon. Mindez azt jelentette, hogy 
a közép, majd felső kereskedelmi iskolai végzettség a munkába állás tekintetében 
egyenértékű volt a nyolc osztályos középiskolai végzettséggel.7 

Akadémiai címet viselő középfokú kereskedelmi iskolák a 19. 
század második felében
A 1890-es évek közepén a 37 középfokú kereskedelmi iskola közül kilenc hasz-
nálhatta az akadémiai címet. Közülük három alapításától: a társulati fenntartású 
Pesti Kereskedelmi Akadémia (1857) és a  Pozsonyi Kereskedelmi Akadémia 
(1885), valamint az állami alapítású fi umei kereskedelmi akadémia (1881). A többi 
hat intézmény 1886 és 1889 között nyerte el ezt a  címet, közülük az 1873-ban 
alapított debreceni és a  székesfehérvári iskola (1877) mint kereskedelmi közép-
tanoda, az aradi iskola (1885), mint kereskedelmi középiskola, míg az állami 
fenntartású soproni (1884) és brassói (1884) iskola a  fent említett közép keres-
kedelmi iskola elnevezéssel nyitotta meg a kapuit. Tehát kezdetben a  többségé-
ben az egyes kereskedelmi és iparkamarák, illetve egyesületek által alapított és 
fenntartott középfokú kereskedelmi iskolák más-más elnevezéssel működtek. Az 
állami iskolák számának növekedésével (1890-es évek) az iskolatípus szakiskolai 
jellege mellett, annak névhasználata is komoly vita tárgyát képezte. Európában 
a középfokú kereskedelmi iskolák többségét gazdasági érdekeltségek alapították 
és tartották fenn, így volt ez a 19. század közepén hazánkban is. Ám amíg ez az 
európai országokban az arányokat tekintve a  század folyamán döntően így is 
maradt, addig Magyarországon a század közepétől sorra nyíltak az állami, köz-
ségi fenntartású iskolák. Az állami közép kereskedelmi iskolák igazgatóinak és 
tanárainak többsége úgy vélte az akadémiai cím félrevezető, mondván az meg-
téveszti a  szülőket és a  munkáltatókat egyaránt, hiszen a  tanügyi köznyelvben 
ismeretes jelentése (felsőfokú oktatási intézmény) alapján óhatatlanul magasabb 
rangot, színvonalat és végzettséget tulajdonítanak neki. 

Baross Gábor kereskedelemügyi miniszter 1890. szeptember 13-án kelt körren-
deltében a kereskedelmi iskolák reformja kapcsán kikérte az egyes kereskedelmi és 

7  Nagy 2000: 1314.
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iparkamarák véleményét. A rendelettervezetben Baross javasolta a tanulók túlter-
helésének megszüntetése érdekében valamennyi közép kereskedelmi iskola kép-
zési idejének négy évre történő emelését. A kamarák a Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztériumnak (VKM) és Kereskedelemügyi Minisztériumnak (KM) küldött 
javaslataikban kitértek az iskolatípus vitatott névhasználatára is.

A Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara komoly problémának látta az iskolatí-
pus számának szaporodását, úgy vélte a szakszerűséget háttérbe szorította a tanulók 
létszámának „erőltetett” növelése.

„Vajon nem erre mutat-e, hogy maga a törvényhozás az 1883. évi I. törvénnyel a kereske-
delmi középiskolákat és akadémiákat végzett növendékeknek a közpályákon ugyanazon 
kedvezményeket nyújtja, mint a gimnáziumot és a reáliskolát végzett növendékeknek, 
holott utóbbi tanideje egy évvel hosszabb. A kereskedelmi iskolába való ezen beédes-
getésnek meglett az eredménye (…), tápot nyújt célja ellenére a kereskedelmi iskola is 
társadalmunknak a közhivatalok utáni hajszában nyilvánuló beteges tüneteire.”8 

A kamara szerint az Ausztriában működő rendszerhez hasonlatosan kívána-
tos az akadémia elnevezés, de azoknak a kamarai székhelyeken kéne működniük, 
melyek így a  képzésbe és annak felügyeletébe is bekapcsolódhatnának, hatéko-
nyabbá téve ezzel a szakoktatást. 

A kassai kamara állásfoglalása szerint is kétféle kereskedelmi iskolára lenne 
szükség, egyrészt egy praktikus ismeretek nyújtó, az azonnali munkába állást segítő 
kereskedelmi középtanodákra, másrészt magasabb színvonalú, akár felsőfokú kép-
zésre is előkészítő, egyúttal a középfokú kereskedelmi iskolák tanerőinek felkészíté-
sét is segítő akadémiákra.9

Az előbbi állásponttal szemben a pécsi kamara azon a véleményen volt, hogy 
minden középfokú kereskedelmi iskolának, a budapestinek is egyforma címe kell, 
hogy legyen, hogy

„egyik vagy másik extra címével ne űzhessen hasznot a többi vidéki iskola rovására. Vagy 
kereskedelmi akadémia, vagy ami helyesebb kereskedelmi szakiskola legyen, mivel most 
helytelenül kereskedelmi középiskolának, illetve akadémiának elnevezett kereskedelmi 
tanintézetek működnek.”10

8 MNL OL K231. 1891. 4.t. 26.665. ikt. A Miskolczi Kereskedelmi és Iparkamara jelentése a keres-
kedelmi szakoktatás megreformálása tárgyában 1891. április 20-án megküldve Baross Gábor 
KM miniszternek. 

9 MNL OL K231. 1891. 4. t. 70.936. ikt. Kassai Kereskedelmi és Iparkamara jelentése a kereske-
delmi szakoktatás megreformálása tárgyában 1891. november 10. 

10 MNL OL K231. 1891. 4. t. 70.926. ikt. Ráth Mátyás a Pécsi Kereskedelmi és Iparkamara elnökének 
javaslata a középfokú kereskedelmi szakoktatás megreformálása tárgyában 1890. szeptember 10.
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A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara azzal érvelt, hogy „vannak olyan 
iskolák, melyek sok tekintetben nem felelnek meg a kereskedelmi élet magasabb 
követelményeinek,” így nem látták indokoltnak az egységes elnevezést, mivel 
„nem hogy egységes, de még hasonló színvonalú képzésről sem lehet beszélni.”11

A Pozsonyi Kerületi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 1890 szeptemberé-
ben a kereskedelmi iskolák helyzetét már tarthatatlanak ítélte:

„Ezen czím nem felel meg sem az ügy lényegének, sem a nálunk tényleg létező álla-
potoknak. A középfokú iskola fogalmából logikailag következik, hogy az oly iskola, 
melyre e czím alkalmazható, nem nyújt befejezett műveltséget, az illető ismeretkör-
ben, hanem előkészítő intézet, melynek kiegészítését és betetőzését valamely maga-
sabb felső tanintézet képezi. Lefele pedig a középfokú intézet feltételezi az alsó iskolát, 
melyben szakismeret első elemeit tanítatnak, már pedig nálunk (…) alsó fokú keres-
kedelmi iskola (tanonciskola nem tekintendő annak, hiszen e kevés elméleti képzést 
adó iskolákat elsősorban már a gyakorlatban működök látogatják), melyből átmenet 
a  közép kereskedelmi iskolába szervezetten történik, sem pedig felsőbb tanintézet 
nem létezik.”12

Az intézetek számának jelentős csökkentését javasolták: elegendő lenne öt 
akadémia (Budapest, Pozsony, Kassa, Szeged, Kolozsvár), mely a  szaktanárkép-
zésben is részt venne.13 A pozsonyi akadémia vezetősége határozottan tiltakozott 
a kereskedelmi iskolák „egy kaptafára” húzása, azonos címmel és tantervvel való 
működése ellen.14

Hasonló álláspontot képviselt Lengyel Sándor a VI. kerületi polgárival kap-
csolatos kereskedelmi iskola igazgatója, aki a  cím körüli vitában arra hívta fel 
a fi gyelmet, hogy amíg az iskolatípusnak nincs egy tényleges előiskolája (melynek 
a gimnázium és reáliskola nem felel meg), addig elnevezésétől függetlenül sem 
három, sem négy év alatt nem lesz képes feladatát ellátni.15

A Soproni Kerületi Kereskedelmi és Iparkamara is az akadémiai cím megtar-
tása mellett érvelt:

„Időszerűtlen az, hogy a vidék valamennyi közép kereskedelmi iskolájának le kell ten-
nie az akadémiai címet, mert amíg a túlsó államfél közép kereskedelmi iskolái ezen 

11 MNL OL K231. 1891. 4. t. 70.571. ikt. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara jelentése a keres-
kedelmi szakoktatás megreformálása tárgyában 1891. november 9. 

12 MNL OL K231. 1891. 4. t. 65.162. ikt. A Pozsonyi Kerületi Kereskedelmi és Iparkamara jelentése 
a kereskedelmi szakoktatás megreformálása tárgyában 1890. szeptember 25.

13 Jónás 1892: 5.
14 Jónás 1892: 5.
15 Lengyel 1892: 614.; továbbá a polgárival kapcsolatos iskolatípusról lásd bővebben Nagy 2011., 

Nagy 2014b.

006  098-126   nagyadri.indd   102006  098-126   nagyadri.indd   102 2017.06.08.   13:56:092017.06.08.   13:56:09



Akadémia kontra szakiskola

103

címmel élnek, nem igen rakhatjuk le azt a mi közép kereskedelmi iskoláinkban sem, 
miután különben a nagyközönség az osztrákfél kereskedelmi iskoláit magasabb fokú 
tanintézeteknek fogják tekinteni, ami, az azokat látogató magyar tanulók amúgy is 
felettébb nagy számát még jobban növelné. A soproniak a bécsi és a grazi intézményét 
[kereskedelmi akadémiát] látogatnák.”16

Az aradi kamara tagjai úgy ítélték meg, hogy az elsődleges gond az, hogy 
a középfokú kereskedelmi iskolák

„a túlduzzadó gimnáziumok és reáliskolák levezető csatornái, hol mint a két közép-
iskola haladni képtelen elemeinek gyűjtő medencéje, hol pedig mint a  meder és 
iránynélküli polgári iskola szerencsés kiágazása, de mindig mint olyan víz szerepel, 
melynek legfőbb előnye, hogy sekély és keskeny, amelyet az ifj aknak hamarabb és 
könnyebben át lehet úszni az egy évi önkéntességet elérni óhajtott partjára, s azontúl 
a sokféle kezelőhivatal sovány, de csendes és biztos mezejére.”17

Az eddig használt akadémiai cím megtartását javasolták, azzal érvelve, hogy 
a laikusok előtt ez jelöli meg egyértelműen az iskola fogalmát és jellegét. 

A debreceni akadémia vezetése úgy látta, hogy elsősorban nem az iskola 
címe kell, hogy a vita tárgya legyen, hanem a közgazdasági igények fi gyelembe 
vétele a képzés tartalmának kialakítása során, mivel az aktuális szervezet „sok-
kal távolabb áll a gyakorlati élettől, nemhogy abiturenseink a kereskedői pályán 
keresnék boldogulásokat, (…) a  végzett növendékek túlnyomórészt a  hivatalt 
keresik, ahova a  qualifi cationális törvény csak bejuttatja őket.”18 Bayer Ferenc 
igazgató javaslata szerint a  gyakorlatias képzés biztosítása érdekében négy 
évfolyamosra kellene emelni a kereskedelmi iskolák képzési idejét, vagy német 
mintára polgárit végzett 14 éves diákoknak egy évfolyamos, kimondottan a gya-
korlati kereskedelemre felkészítő kereskedelmi tanfolyamokat kéne szervezni, 
melynek elvégzése után a fi atal akár folytathatná tanulmányait a  10–12 magas 
színvonalú akadémia, de inkább egységes kereskedelmi középiskola valamelyi-
kében. 19

A főváros  II., VI. és IX. kerületében működő közép kereskedelmi isko-
lák tanulóinak szülei 1891 novemberében közös értekezletet tartottak, majd 

16 MNL OL K231. 1891. 4. t. 70.018. ikt. Soproni Kerületi Kereskedelmi és Iparkamara jelentése 
a kereskedelmi szakoktatás megreformálása tárgyában 1890. október 23.

17 MNL OL K231. 1891 4. t. 72.133. ikt. Aradi Kereskedelmi és Iparkamara jelentése a kereskedelmi 
szakoktatás megreformálása tárgyában 1890. október 29.

18 Bayer 1890: 21.
19 MNL OL K231- 1890. 4. t. – 31.800. ikt. A Debreceni Kereskedelmi Akadémia igazgatójának 

jelentése, kérve a kereskedelemügyi miniszter irányadó befolyását a gyakorlati képzés átalakí-
tása tárgyában. 1890. május 20. 
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panaszaikkal – miszerint a  takarékpénztárak, bankok, hitelintézetek igazgatói 
és a  nagykereskedők nem ismerik a  fővárosi közép kereskedelmi iskolák és 
a budapesti, valamint a vidéki (pozsonyi, soproni, aradi, kolozsvári, nagyváradi) 
kereskedelmi akadémiák közötti különbséget – a VKM vezetőjéhez fordultak, 
kérve „címkorság felszámolását”, illetve a  fővárosi kereskedelmi iskolák címé-
nek egységesítését.20 Véleményük szerint a fővárosi iskolák jobban felszereltek 
mind tanerővel, mind tárgyi eszközökkel, mint az egyes vidéki akadémiák, 
így azok nem nyújtanak sem magasabb fokú, sem jobb színvonalú képzést. 
Tapasztalataik szerint a hitelintézetek, bankok rendszeresen előnyben részesítik 
az akadémiát végzetteket, sőt egyes nagykereskedők büszkén hivatkoznak 
az akadémiát végzett gyakornokaikra, ráadásul a  fi zetésük is 10–20 forinttal 
magasabb, mint társaiknak. Emellett számos kereskedő állított ki az iskolai 
végzettséghez csatolható olyan „bizonyítványt”, amely a szakértelemben és gya-
korlatban is jártas akadémikusoknak nevezi végzett gyakornokait. Javaslatuk-
ban a közép szó (kifejezés) helyett a felső kereskedelmi iskolai elnevezést látták 
volna szívesen, illetve megoldásként szorgalmazták, hogy a felső kereskedelmi 
iskola mellett zárójelben az akadémia szót, míg az akadémiák fordítva a  felső 
kereskedelmi iskola kifejezést tüntessék fel, jelezve, hogy ugyanazon fokú isko-
láról van szó.

Veress Vilmos a  kolozsvári akadémia tanára az 1892-ben a  22 közép 
kereskedelmi iskolától bekért statisztikai adatokra hivatkozva – mely szerint 
az 1888 és 1890 között záróvizsgázott tanulóknak 80%-a nem kereskedelmi, 
hanem közgazdasági (pénzintézet, biztosító, közlekedés, közigazgatás, pénz-
ügy, számvevőség és egyéb területen nyert alkalmazást) pályára lépett – arra 
hívta fel fi gyelmet, hogy kereskedelminek nevezett intézmények nem felelnek 
meg a címüknek, mivel a tanulóik többsége nem kereskedőként helyezkedik el, 
hanem hivatalnoki pályára lép, ezért igen szerencsétlen az iskolatípus kereske-
delmi elnevezése.21 

Az Országos Közoktatási Tanács 1892-ben a  hozzá eljuttatott panaszokat 
tanulmányozta, és elkészítette a  kereskedelmi iskolák új szervezetét, melyet 
a  Kereskedelemügyi Minisztérium és kamarák felé is megküldött véleménye-
zésre. A tanács kétféle kereskedelmi iskolát javasolt: egy három évfolyamos 
iskolát, melynek alsó tagozatát a kereskedők mindennapi igényei szerint hatá-
roznák meg, és egy négy évfolyamos iskolát, ahol a  negyedik év kifejezetten 
kereskedelmi tisztviselői pályára készítene fel.22 Azonban a kereskedelmi isko-
lai tanárság és a gazdasági körök nem támogatták ezt az elképzelést, mivel ők 
elsősorban nem tisztviselőket, hanem kereskedőket kívántak volna képezni. 

20 Gerlóczy 1891: 14–15.
21 Veress 1892: 8.
22 Nagy 1997: 176.
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Jónás János a pozsonyi akadémia igazgatójának kezdeményezésére – összefogva 
a  társulati akadémiákkal – 1893 márciusában a budapesti Árú- és Értéktőzsde 
nagytermében megrendezésre került a kereskedelmi szakoktatás kongresszusa, 
melyre Lukács Béla kereskedelemügyi minisztert is meghívták a vitás kérdések 
rendezése céljából, ám érdemi döntés nem született.23

Szontagh Gyula aradi iparkamarai titkár, miniszteri biztos 1893-ban az 
aradi iskola érettségi vizsgájáról tett jelentésében az iskolatípus kapcsán meg-
fogalmazott hiányosságok között emelte ki, hogy az iskola tanulói „csekély 
kivétellel tisztviselői pályákra tódulnak, a szorosan vett kereskedelmi pályához 
pedig semmi nemű kedvet és hajlamot nem tanúsítanak.” Ennek okai nem az 
iskolatípusban keresendők, hanem a

„hadügyi kormány reánk nézve sérelmes intézkedéseiben rejlenek, a véderő törvény 
ugyanis arra kényszeríti iskoláink végzett hadköteles növendékeit, hogy a  tiszti 
rangot egy évi szolgálat alatt (…) elnyerjék, mert máskülönben büntetésből hét évet 
kell szolgálniuk. Ráadásul a  tiszti rangot csak azzal, feltétellel tarthatják meg, ha 
nem lépnek árú-üzleti kereskedelmi pályára, mivel a hadügyi kormány a szorosan 
vett kereskedői munkát és foglalkozást nem tekinti annyira tisztességesnek, hogy 
azzal tiszti bojt fénye és tekintélye együtt megférhessen (…), így a növendék inkább 
megtartják a tiszti rangot, a bizonytalan, olykor nyomorúságos tisztviselői állásban, 
sem hogy a külső csillogást feláldozzák az árú-üzlet kedvéért.”24

Ráadásul a századfordulóra a kereskedelmi gócpontokban felállított iskolák 
helyett, tizedrangú városokba alapítottak kereskedelminek nevezett iskolákat.25

Veress Vilmos fentebbi véleményével értett egyet a Győri Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke is, aki szerint 33 helyett, 15 kereskedelmi akadémia is kielé-
gíteni az igényeket. A kamara támogatta volna, hogy ezen iskolák egyike Győr 
városában legyen, de amíg az iskolák száma nem csökken, addig határozottan 
elutasították Szontai Oszkár polgári iskolai tanárnak azon javaslatát és kérel-
mét, hogy Győrben középfokú kereskedelmi nyíljon. A  kamara elnöke azzal 
érvelt, hogy a pozsonyi, soproni és székesfehérvári akadémia szomszédságában 
kereskedelmi szempontból sincs értelme újabb iskola létrehozásának, ráadásul 
a benyújtott tervezetben a leendő iskola anyagi fedezetét sem látta biztosítva.26

23 MNL OL K231. 1893. 4. t. 19.956. ikt. Kereskedelmi szakoktatás és függő kérdéseinek megvita-
tása céljából rendezett kongresszus. Meghívó Lukács Béla KM min. részére 1893. március 26.

24 MNL OL K231. 1894. 4. t. 55.365. ikt. Szontagh Gyula min. biztos jelentése az Aradi Kereske-
delmi Akadémia érettségi vizsgájáról 1893. július 10. 

25 Ábrai 1902: 7.
26 MNL OL K231. 1894.  4. t. 53.024. ikt. Győri Kereskedelmi és Iparkamara Szontai Oszkár által 

tervbe vett középkereskedelmi iskola ügyében. 1893. július 18.

006  098-126   nagyadri.indd   105006  098-126   nagyadri.indd   105 2017.06.08.   13:56:092017.06.08.   13:56:09



Iskola, művelődés, társadalom Nagy Adrienn

106

Kísérlet a középfokú kereskedelmi iskolák elnevezésének 
egységesítésére
Az 1895-ös esztendő változást hozott a középfokú kereskedelmi szakiskolák éle-
tében, ugyanis Wlassics Gyula kultuszminiszterségének első évében kibocsátotta 
a  kereskedelmi iskolák negyedik szervezetét tartalmazó rendeletet (1895. évi 
44.001. sz.), melynek értelmében az addig használt eltérő elnevezéseket, mint 
közép kereskedelmi, kereskedelmi akadémia, felsőbb kereskedelmi iskola, keres-
kedelmi középiskola megszüntette és egységesen a felső kereskedelmi elnevezést 
vezette be.27 Az állami fenntartású fi umei, soproni és brassói iskola, mint felső 
kereskedelmi iskola működött tovább, ám azon többi hat iskola, melyeket a keres-
kedelmi társaságok alapítványokból és a befolyt tandíjakból tartották fenn, nem 
voltak hajlandók lemondani az akadémiai címről, arra hivatkozva, hogy ez szere-
pel az iskolák alapító dokumentumaiban. 

Az iskolák elnevezése körüli vita 1895 után tovább éleződött. Az akadémiák 
ügyét elsősorban a  budapesti, a  pozsonyi és a  kolozsvári intézmény igyekezett 
felkarolni. Egyrészt egyesek (gazdasági körök, kereskedelmi kamarák tagjai) 
a  kereskedelmi helyett a  közgazdasági elnevezést látták volna szívesen, azzal 
érvelve, hogy ezek az iskolák csekély arányban képeznek kereskedőket, más-
részt többen (felső kereskedelmi iskolák igazgatói, tanárai) azt szerették volna 
elérni, hogy a VKM minden intézménytől vonja meg az akadémia cím haszná-
latát.28 A Pozsonyi Kereskedelmi Akadémia az 1895 októberében tartott ülésén az 
elhangzott javaslatokat összegezte, majd megküldte a VKM és KM felé, melyben 
a fenti rendelet szövegét következőképpen értelmezték:

„Hasonlóan a középiskolákhoz, melyek esetében a törvény gimnáziumi és reáliskolai 
hivatalos elnevezést ismeri, mégis egyes iskolák történelemi alapon líceum vagy kol-
légium elnevezéssel élnek, és ez ellen kifogás egy oldalról sem tétetik: úgy a rendelet 
értelmében a kereskedelmi iskolák hivatalosan felső kereskedelmi iskola nevet visel-
nek ugyan, de nem forog fenn kifogás arra nézve, hogy azon iskolák melyek eddig 
kereskedelmi akadémia czímet viseltek, ezt a czímet saját kiadványainkban és pecsét-
jükben továbbra is használhassák.”29 

Mivel e cím használatának a jelentősége különösen 1884 után nőtt meg, miu-
tán sorra nyíltak a szakképzett tanárokkal és felszereléssel kevéssé ellátott alacsony 
színvonalú polgárival kapcsolatos kereskedelmi iskolák, így 1885-ben a pozsonyi 
kamara az iskola alapításakor feltételnek tekintett akadémiai elnevezésben nem 

27 A felső kereskedelmi iskolák hivatalos szervezete 1895. 60.
28 Vincze 1935: 266.
29 Jónás 1896: 5. 
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pusztán a hangzatos címet kereste, hanem a magas színvonalú szakképzésre való 
törekvést kívánta jelezni, miszerint „rendeltetésük” és helyük más, mint a  kap-
csolatos iskoláké.30 Jónás János a  pozsonyi iskola igazgatója egyrészt a  szerzett 
jog elvére hivatkozott (ragaszkodva az iskola alapításakor 1885-ben megkötött 
szerződésben foglaltakhoz), másrészt arra, hogy a pozsonyi akadémia nem jobb 
iskola (ellentétben az általa csak névleg kereskedelmi iskolának nevezett túró-
cz-szent-mártoni, homonnai, fogarasi, nagyrőczei intézményekkel), hanem „más 
iskola, más tendentiákkal, más munkakörrel és más eredményekkel” kíván lenni, 
ráadásul a  kereskedelmi körök és a  szülők megismerték az intézményt, melyet 
más kategóriába helyeztek, mint a polgárival kapcsolatos iskolákat.31 Az 1895. évi 
rendelet körüli vitában a társulati fenntartású akadémiák (budapesti, kolozsvári, 
aradi, pozsonyi) érvei között szerepelt az iskolák autonómiájának megsértése. 
A pozsonyi akadémia arra hivatkozott, hogy az alapításkor jóváhagyott szerző-
désben az szerepelt, hogy a „Pozsonyi Kereskedelmi és Iparkamara fogja kormá-
nyozni az intézetet,” melyet úgy értelmeztek, hogy a VKM jóváhagyása megadta 
az önkormányzat azon jogkörét, mely szerint a  kamara nemcsak az intézmény 
fenntartója, hanem a szakmai döntéshozásba is beleszólása van. Azonban az 1895. 
évi rendelet ezen joguktól megfosztotta őket.32

Az aradi iskola vezetése is tiltakozott a  cím rendeleti megvonása kapcsán 
azzal érvelve, hogy

„a kereskedelmi iskolák 1895-ig nem voltak szorosan vett szakiskolák (szakiskolává 
fejlődni 10-12 törekedett), melyet bizonyít az intézmények magas száma. Mert ugyan 
ki hiszi el, hogy Magyarországnak szüksége van 37 kereskedelmi iskolára, midőn 
nálunk minden tekintetben sokszorta hatalmasabb nemzetek megelégszenek e szám 
harmad- vagy negyedrészével.”33

Ábrai Lajos igazgató tíz évvel későbbi véleménye szerint a szakoktatás 1895-
től történő átalakításával „az egyéni vagy testületi kezdeményezésnek, az újí-
tásnak, a  javításnak, a  fennforgó viszonyokhoz való alkalmazkodásnak a  kora 
letűnt. A tanár egyszerű végrehajtójává lett a  felsőbb akaratnak és parancsnak.” 
Ábrai szerint a túlzott központosítás és bürokrácia (elsősorban a tanári munkát 
érintően) „elaltatja” a közönségben (használóiban) a tudatot, hogy az iskola tulaj-
donképpen az „övé”. Példaként említi a  kereskedő testületek, a  város, a  kanton 
és a szövetség által egyaránt támogatott Neuchâtel város kereskedelmi iskoláját, 

30 A polgári iskolákkal kapcsolatos kereskedelmi iskolák körüli vitáról lásd részletesebben: Nagy 
A. 2011: 210–218.

31 Jónás 1896: 7.
32 A felső kereskedelmi iskolák hivatalos szervezete 1895.
33 Ábrai 1899: 72–73.
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ahol a fenntartóknak nincs beleszólása iskola belső ügyeibe, csak megfi gyelőként 
lehetnek jelen a végső eredmények kihirdetése során.34 

A vita akkor jutott fordulópontra, amikor a Wlassics Gyula vallás- és közok-
tatásügyi miniszter 1900. március 9-én rendeletet (13.315. sz.) bocsátott ki, amely-
ben azoknak a felső kereskedelmi iskoláknak, melyek hajlandóak voltak a közép-
fokú iskola mellett egy közgazdasági vagy kereskedelmi főiskolát is működtetni, 
engedélyezte az akadémiai cím további viselését (ez utóbbira a  budapesti és 
a kolozsvári iskola vállalkozott).35

Az akadémia címet viselő felső kereskedelmi iskolák 
tanulóinak tanulmányi és társadalmi jellemzői 
A kereskedelmi iskolák népszerűsége a diákok körében az 1890-es évektől tovább 
nőtt, ezt jelzi az iskolák és a tanulók számának növekedése. A fellendülés időszaka 
1884 és 1895 között volt igazán jelentős, ugyanis ekkor 26 új iskola szerveződött. 
Az 1890-es évek középen már összesen 37 kereskedelmi iskola működött (hat 
a fővárosban, 31 vidéken) 5810 tanulóval.36 Ez a közel 5000 fős létszám megközelí-
tőleg a fele volt az 1895-ben a gimnáziumok és reáliskolák három felső osztályába 
(6-7-8. évf.) beiratkozott (10 291 fő) tanulóknak.37A kereskedelmibe járó tanulók 
létszáma 1880 (688 fő) és 1910 (8308 fő) között több mint tízszeresére nőtt, sőt 
megközelítette 1910-re a reáliskolába járók számát (amely ekkor 10 668 fő volt). 
Az iskolák száma 1917-re 37-ről 68-ra, közel kétszeresére emelkedett.

Az általunk alábbiakban vizsgált kilenc kereskedelmi akadémia tanulóinak 
átlag 41–53%-a polgári iskolai előtanulmányokat követően nyert felvételt valamely 
kereskedelmi akadémiára (1896-ban átlag 41%, 1900-ban átlag 44%, míg 1910-ben 
53%). Ez az arány valamivel alacsonyabb volt, mint az országos átlag (1873–1894 
között 57%, 1900-tól 60%),38 ugyanis a gimnázium vagy reáliskola négy osztályát 
végzett tanulók jelentős része a kereskedelmi iskolák közül a budapesti (1918-ban 

34 Ábrai 1905: 81.
35 Schack–Vincze 1930: 251. A kereskedelmi főiskolákról lásd részletesebben: Nagy A. 2014a: 

118–145.
36 Schack 1896: 51. 
37 A közép kereskedelmi iskolák népszerűségét jelzi, hogy már 1892/93-as tanévben is az országban 

működő 23 reáliskola három felső osztályát (6-7-8. évf.) látogató 1379 fős tanulói létszám 2284 fővel 
kevesebb volt, mint a közép kereskedelmi iskolák diákjainak száma (3663 fő). Amíg a reáliskolák 
felső osztályainak tanulói létszáma 329 fő, addig a kereskedelmi iskolák felső osztályaiban 902 fő 
tanult, tehát megközelítőleg háromszor annyian jártak ez utóbbi iskolatípus végzős évfolyamaira. 
(Kereskedelmi szakiskoláink 1892/93-ban. Kereskedelmi Szakoktatás 1893. (1.) 7. 217.; Schack 1903:49.)

38  Schack 1896: 70; Schack 1903: 50; Kaunitz 1902: 23.
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is 55%), pozsonyi, kolozsvári, debreceni, székesfehérvári és brassói akadémiát 
részesítette előnyben továbbtanulásakor.39

1. táblázat: Kereskedelmi akadémiai tanulók előtanulmányaik szerinti 
megoszlása az első osztályban
1895/96 1900/1901 1909/1910
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Arad 59,1 15,2 25,8 62,5 14,3 13,5 65,8 18,8 15,4
Brassó 21,4 35,7 23,8 15,4 46,2 33,3 23,2* 42,5* 34,3*
Budapest – – – 39,7 27,9 30,7 31,7 21,9 44,8
Debrecen 21,7 30,4 47,8 31,7 21,9 46,3 63,1 3,3 33,6
Fiume 47,9 6,3 37,5 51,9 7,4 14,8 76,5 17,6 5,9
Kolozsvár 57 14 29 64,0 2,3 31,5 54,8 2,7 34,2
Pozsony 37,9 25,9 36,2 40,5 27,1 31,8 50 21,9 28,1
Sopron – – – 47,8 28,3 23,9 50 27,3 22,7
Székesfehérvár – – – 37,8 32,4 29,7 30,8 46,2 20,5
Kereskedelmi 
akadémiák 
összesen

40,8 21,3 33,4 43,5 23,1 28,4 52,8 22,5 26,6

Összes felső 
kereskedelmi 
iskola

57** 18** 25** 56,5 15,4 22,1 52,9 12,2 30,3

  * Brassó esetében az 1909/10. tanév adathiánya miatt az 1910/12. tanévit tüntettük fel.
  ** A vonatkozó forrás (Schack 1896: 50) nem közöl pontos adatokat, hanem 1895/96. tanév 
esetében kerekített átlagot.
Forrás: A kilenc kereskedelmi akadémia értesítője; Schack 1896: 50; Kaunitz 1902: 28; 
Kereskedelmi Szakoktatás 1911: 92–93.
Megjegyzés: Mivel az akadémiák esetében az alsó osztályok diákjainak előtanulmányairól 
rendelkezünk adatokkal, ezért az 1900/01. és az 1909/10. évi országos adatok esetében is az 
alsó osztály megoszlásait tüntettük fel.

39  Kaunitz 1902: 23-24.
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A diákok földrajzi megoszlást tekintve (1910-ig), a pozsonyi, aradi, kolozsvári 
és a  székesfehérvári iskola tanulóinak átlag 32%-a volt helyi (az adott városból, 
illetve megyéből érkező) lakos, míg Budapest, Sopron, Brassó, Fiume esetében ez 
az aránya jóval magasabb, átlag 71%.

A kereskedelmi akadémiák esetében csakúgy, mint az ország többi felső 
kereskedelemi iskolájában igen magas volt a lemorzsolódó (tanulmányaikat első, 
második évfolyam után megszakító, illetve oklevelet, érettségit már nem, csak 
a három év elvégzését igazoló bizonyítványt szerző) tanulók aránya. A kereske-
delemi akadémiákra beiratkozott tanulóknak (1910-ig) átlag 27%-a tett érettségit 
(Budapest 29%, Debrecen, Székesfehérvár és Sopron 28%, Pozsony 27%, Arad 
26%, Kolozsvár és Fiume 24%).40 

2. táblázat: Kereskedelmi akadémiák érettségizett tanulóinak aránya
Akadémiák Beírt tanulók 

(fő)
Érettségizett tanulók Érettségizett 

tanulók 
1885–1897

(%)
(fő) (%)

Arad (1885–1910) 3942 1029 26,1 24,1
Brassó* – – – 23,1
Budapest (1857–1910) 13 416 3876 28,9 20,1
Debrecen (1875–1910) 4007 1110 27,7 21,3
Fiume (1884–1910) 1417 337 23,7 13,2
Kolozsvár (1878–1910) 6139 1492 24,3 27,8
Pozsony (1885–1910) 5560 1483 26,6 19.7
Sopron (1887–1910) 1778 488 27,4 24,8
Székesfehérvár (1871–1910) 2755 782 28,4 31,1
Összes felső kereskedelmi 
iskola (1885–1910)

118 746 28 010 23,5 22,4

* Brassó esetében az érettségizettekre vonatozóan (1897–1910) nem rendelkezünk kellő 
számadattal.
Forrás: A kilenc kereskedelmi akadémia évente kiadott értesítői; Schack–Vincze 1930; 
MSÉ 1888–1911; MNL OL K231. 1898. 4. t. 52.761. ikt. 41

40 Az egyes iskolák évente (1910-ig) kiadott értesítőinek adatai alapján. Az országos felső kereske-
delmi érettségi adatokat részletesebben lásd: Nagy A. 2014b. Itt megjegyzendő, hogy hivatalo-
san csak 1895-től zárták a tanulók tanulmányaikat nevében is érettségivel, korábban záróvizsga 
letétele után az érettségivel egyenértékű oklevelet kaptak.

41 MNL OL K231. 1898. 4. t. 52.761. ikt. Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal felterjesztése 
a felső kereskedelmi iskolát végzett növendékek pályaválasztásáról 1898. július 28.
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Az akadémiák és az országos arányok esetében is magas tanulói lemorzso-
lódás mellett azonban megemlítendő, hogy az akadémiák által a  szakképzés 
minősége, valamint a tanulmányikat érettségivel záró tanulók számának növelése 
érdekében tett erőfeszítések eredményei a 1890-es évek közepétől érzékelhetőek 
voltak. Amíg az akadémiai érettségizett tanulók aránya 1885–1897 között csak 
néhány iskola esetében (aradi, brassói, kolozsvári, soproni, székesfehérvári) 
haladta meg az országos átlagot, addig 1910-re már nyolc akadémia esetében.

Az általunk vizsgált kereskedelmi akadémiákra többségében az izraelita 
(1899-ig 41,7%, 1900–1918 között 45,7%) és a római katolikus (1899-ig 33,1%, 1918-
ig 33,3%) felekezetű tanulók nyertek felvételt. A zsidó tanulók az ország összes 
felső kereskedelmi iskolájában felülreprezentáltak voltak,42 – 1893–1899 között 
48,4%, míg 1900–1910 között 50,4% – azonban arányuk egyes akadémiákon az 
50%-ot is meghaladta (budapesti 75,2%, 81,1%, a pozsonyi 60,7%, 64,9% és a deb-
receni 53,4%, 51,1% iskolában). 

1. ábra. Kereskedelmi akadémiák tanulóinak felekezeti megoszlása 
alapításuktól 1899-ig (%)
Forrás: F2. táblázat a Függelékben

42 A felső kereskedelmi iskolák tanulóinak felekezeti összetételét, a  középiskolákkal történő 
összehasonlítását, valamint az izraelita felekezetű tanulók felülreprezentáltságának hátterét 
lásd bővebben a Függelék F3. táblázatában, valamint részletesebben (Nagy A. 2014b), továbbá 
a kolozsvári és a fi umei iskola tanulóinak társadalmi hátterét (Nagy A. 2014c; Nagy A. 2015b) 
az alábbi tanulmányokban.
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A 3. és 4. ábra alapján a tanulók szüleinek foglalkozási megoszlását vizsgálva, 
megállapítható, hogy az akadémiákat többségében az (izraelita felekezetű) önálló 
kereskedő (29%, mely az 1910. évi országos 30%-os átlagtól nem tért el)43 iparos 
és magántisztviselő, valamint a keresztény értelmiségi (1899-ig 17,8%, 1900–1918 
12,8%) és köztisztviselő családfők fi ai látogatták legnagyobb számban. Az önálló 
kereskedő családfők aránya a századfordulóig átlag 36,2%, mely 1900–1918 között 
29,3%-a csökkent, míg köz- és magántisztviselői réteg 18,1%-ra, az önálló iparosok 
aránya 5,8%-ról (1899-ig) 15,7%-ra nőtt.

43  Sasfi  2014: 107; MSÉ 1911.

2. ábra. Kereskedelmi akadémiák tanulóinak felekezeti megoszlása 1900–1918 (%)
Forrás: F4. táblázat a Függelékben 
Megjegyzés: A felső kereskedelmi iskolák országos adatai az 1891. illetve 1892. évi adatok 
nélkül értendők.

3. ábra. Kereskedelmi akadémiai tanulók szüleinek társadalmi háttere (foglalkozása) 1899-ig (%) 
Forrás: F5. táblázat a Függelékben
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4. ábra. Kereskedelmi akadémiai tanulók szüleinek társadalmi háttere 1900–1918 (%)
Forrás: F6. táblázat a Függelékben

Az összes felső kereskedelmi iskolai tanuló szüleinek foglalkozási megoszlását, 
társadalmi státusát is vizsgálva megalapítható, hogy az önálló kereskedő családfők 
aránya a kereskedelmi akadémiák esetében magasabb volt (Arad 33%, Pozsony 43%, 
Debrecen 42%, Székesfehérvár 51%, Budapest 44%, Sopron 45%) mint országosan 
(1901: 31%, 1909: 32%), továbbá amíg a 1900–1918 között a magán- és köztisztviselők 
(alkalmazottak) aránya az akadémiák esetében átlag 18%, addig ez az érték országo-
san igen csekély (1901: 2%, 1909: 4%) volt.

A kereskedelmi akadémiát végzett (érettségizett, harmadik osztályt befejezett) 
fi atalok többsége nem kereskedői (11,3%), hanem tisztviselői (átlag 64%) pályát 
választott, azon belül is elsősorban a  pénzügyi szektorban (27,1%), illetve egyéb 
magántisztviselői állásokban helyezkedett el. A kilenc akadémia közül kiemelendő 
a  budapesti, melynek ismert foglalkozású tanulóinak (1860–1906 között) 71%-a 
tisztviselői (ebből 8% volt a magas beosztású) pályára lépett (a tisztviselők 40%-a 
bankban dolgozott), valamint az itt végzetteknek jó esélyük volt arra is, hogy 
önállóvá (25%, ebből túlnyomó többség, 20% kereskedő) váljanak (az önálló apák 
61%-a volt kereskedő és fi aiknak 58%-a maga is önálló kereskedővé vált, az esetek 
döntő többségében átvette a  családi vállalkozást).44 A budapesti mellett az aradi 

44 Bódy 2006: 762.
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akadémiát végzett tanulók esetében volt hasonlóan – az országos átlaghoz (10%)45 
képest – viszonylag magas (24%) az önálló kereskedői pályára lépők aránya. 

5. ábra. Kereskedelmi akadémiát végzett tanulók pályaválasztása (%)
Forrás: F7. táblázat a Függelékben
Megjegyzés: Az ábrán az egyes iskolák esetében az ismert foglalkozású tanulók 
létszámát, arányát tüntettük fel, így az ismeretlen vagy időközben meghalt végzettek 
nélkül értendők az adatok. Továbbá az akadémiák többsége az érettségizett tanulók 
foglalkozásáról közöl adatokat, azonban egyes iskolák a végzettek foglalkozását tüntették 
fel, amely Pozsony, Arad esetében egyértelműen azérettségizetteket jelenti, míg a soproni 
iskola a záróvizsgát tett tanulóiról (érettségizők + az iskola három osztályát sikeresen 
elvégzett, záróvizsgát tett tanulók) közöl áttekintést.

Az akadémiák között a  fi zetendő tandíjak tekintetében is jelentős különb-
ség volt, ugyanis a  magasabb oktatási színvonalat képviselő budapesti (150 ft .), 
pozsonyi (100 ft .) és kolozsvári (80 ft .) iskolában volt a legmagasabb a fi zetendő 
éves tandíj, melynek összege az internátus és az egyéb költségek nélkül értendő, 
amelyek további jelentős kiadást róttak a szülőkre. A pozsonyi és az aradi iskola 
több alkalommal kérelmezte – további zavartalan működésüket biztosító – az 
államsegély megemelését.46 A társulati akadémiák gyakran sérelmezték, hogy 

45 Nagy A. 2015: 124; MSÉ 1911: 160.
46  Az egyes akadémiákon fi zetendő tandíjak, valamint az államsegélyek összegét lásd a Függelék 

F1. táblázatában. MNL OL K231. 1893.  4. t. 14.115. ikt.  Pozsony Kereskedelmi és Iparkamara az 
iskolai államsegély megemelésének tárgyában benyújtott kérelme 1893. február 12
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a  VKM az államsegély megítélése alkalmával, az általa hangoztatott, valamint 
az érettségi vizsgák alkalmával miniszteri biztosai által is prioritásként említett 
szakmai kereskedelmi tárgyakban az akadémiák által elért jobb tanulmányi ered-
ményeket nem vették fi gyelembe.

Ha nem is oly mértékben, mint a  gimnáziumokból, de a  kereskedelmi 
iskolákból is vezetett út – még ha csekélyebb arányban is (1861 és 1890 között 
született, vezető pozíciót betöltők átlag 9%, a  pénzügyi szektorban átlag 17,5%) 
– a  gazdasági elitbe a  dualizmus idején.47 A társulati fenntartású kereskedelmi 
akadémiát végzett tanulók valószínűsíthetően nagyobb eséllyel váltak önállóvá 
vagy töltöttek be vezető beosztást, mint tanulmányaikat valamely állami felső 
kereskedelmi iskolában végzők. A tanulmányaik után önállóvá váló (többségében 
a családi vállakozást folytató) tanulók aránya a budapesti (25%), a pozsonyi (17%) 
és a soproni (13%) akadémia estében volt a legmagasabb, míg a vezető beosztást 
betöltők esetében a fi umei, a budapesti és a székesfehérvári iskola emelendő ki.48

6. ábra. Kereskedelmi akadémiát végzett önállóan vagy vezető beosztásban dolgozók 
aránya (%)
Forrás: Az iskolák évente kiadott értesítői. Bódy 2006; Somogyi 1911: 51–78; Szojka 
1911: 79–83; Jónás 1895: 54–57; Pék 1911: 40–61; Kajaba 1911: 3–23; Kiss 1896: 379–409; 
Riegler 1911: 41–51.
Megjegyzés: A diagram a 6. ábra évkörei szerinti megoszlást mutatja.

47  Lengyel 1989: 115, 123.
48  A kereskedelmi akadémiák értesítőinek adatai alapján (lásd: Források).
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A pénzintézeti szektor mellett megemlítendő a  gyáripar, melynek vezetői 
pozícióiban is egyre nagyobb arányban voltak jelen a kereskedelmi iskolai érett-
ségivel rendelkezők. A gazdasági elit ismert, jeles alakjai: Weiss Manfréd, Lánczy 
Leó, Hatvany Deutsch Sándor, Mauthner Henrik, Zwack Samu, Légrády Károly, 
Hornyánszky Ernő, Krausz Simon (budapesti akadémia); Dörner Emil, Holzstein 
Ármin (aradi akadémia); Grünberger József (pozsonyi akadémia); Hildebrand 
Dezső, Breyer Vilmos (soproni akadémia); Kohn Miksa (székesfehérvári akadé-
mia), valamint Gámán Dezső, Weisz Sámuel (kolozsvári akadémia). 

* * *

Összességében megállapítható, hogy a kereskedelmi akadémiák, valamint a felső 
kereskedelmi iskolák működését, szakképzésben betöltött szerepét a  dualizmus 
időszakában az oktatáspolitika (VKM) és a  kereskedelmi szakmák (gazdasági 
kamarák, munkaerőpiac) képviselőinek folyamatos vitája jellemezte. Ez utóbbi 
körök az iskolatípus tényleges gyakorlatias voltát hiányolták, gyakran támadva az 
iskolákat azzal, hogy kevés kifejezetten a gyakorlati kereskedelemhez szükséges 
ismeretet tanítanak diákjaiknak. Ezen hiányosságot igyekezetük ellenére, a magu-
kat a  többi kereskedelmi iskolával szemben nagyobb presztízsűnek feltüntető 
társulati fenntartású kereskedelmi akadémiák is csak kevéssé tudták orvosolni. 
Bár az iskolatípus címe körüli vitában az akadémiai elnevezés megtartása mellett 
kardoskodó akadémiák hangsúlyozták –, megkísérelve szakmai érvekkel is alátá-
masztani – a többi felső kereskedelmi iskolától való különállásukat, azonban ada-
taink ezt csak részben, egyes iskolák (Budapest, Pozsony, Kolozsvár, Arad) eseté-
ben támasztották alá. A kereskedelmi akadémiák érettségizett tanulóinak aránya 
meghaladta ugyan az országos arányt, valamint a végzettek elhelyezkedési esélye 
is valamivel jobb (könnyebb) volt, azonban ez utóbbi nagy valószínűséggel első-
sorban az akadémiák közvetítő tevékenységének (mely Pozsony esetében külön 
kiemelendő), valamint annak volt köszönhető, hogy a  munkaerőpiac szereplői 
az akadémiák nyújtotta bizonyítványnak (végzettségnek) – tájékozatlanságukból 
adódóan – magasabb fokú végzettséget tulajdonítottak. Ha volt is eltérés az akadé-
miák javára országos viszonylatban, az nem volt oly mértékben számottevő, mint 
azt az egyes akadémiák állították. Az országos adatok tükrében megvizsgálva 
az akadémiák szakmai képzésének színvonalát, tanulmányi eredményességét,49 
társadalmi összetételét, valamint tanulóinak pályaválasztását, elsősorban a buda-
pesti, a pozsonyi, az aradi és a kolozsvári akadémia emelhető ki, mint az átlagtól 
eltérő, jobban teljesítő iskola. Azonban a középfokú kereskedelmi iskolák alapí-
tásakor a kereskedő testületek által kitűzött azon célt tekintve, hogy szakképzett 

49  Lásd bővebben Nagy A. 2014b, valamint későbbi tanulmányban tervezzük részletesen bemu-
tatni.
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önálló kereskedőket képezzenek, az országos átlagot (10%) csak a  budapesti és 
az aradi iskolának sikerült meghaladni. Tehát az akadémiák tanulóinak többsége 
a  többi középfokú felső kereskedelmi iskola tanulóinak pályaválasztási stratégi-
áját követve, azonban az országos átlagot (29%) is meghaladva (34%) pénzügyi 
és egyéb tisztviselői pályára lépett. Bár a későbbiekben még további vizsgálatok 
szükségesek, azonban eddigi adataink alapján feltételezhető, hogy az akadémiák 
végzett tanulói ugyan nagyobb eséllyel váltak önálló kereskedelmi (vagy egyéb) 
vállalkozóvá (Budapest, Pozsony, Sopron, Arad) mint e címmel nem rendelkező 
iskolák tanulói, azonban többségük – mint Budapest, Pozsony, Sopron, Arad ese-
tében is – az apa üzletét vitte tovább és nem maga erejéből alapította vállalkozását 
és vált önálló kereskedővé.

FÜGGELÉK

F1. táblázat: Kilenc kereskedelmi akadémia tanulóinak létszáma és 
állami segélyben való részesülése 1891/92. tanévben

Iskola/város Tandíj 
(év/ft .)

Tanulók  
(fő)

Összes 
akadémiai 

tanuló közül 
(%)

Államsegély 
összege (ft.)

Akadémiák összes 
államsegélye 

(%)

Budapest 150 366 25,1 2000 3,9

Pozsony 100 208 14,3 3000 5,8

Kolozsvár 80 228 15,6 5500 10,6

Arad 80 159 10,9 3000 5,8

Sopron 75 75 5,1 8430 16,3

Debrecen 60 188 12,9 3500 6,8

Székesfehérvár 60 112 7,7 2000 3,9

Brassó 20 61 4,2 10,000* 19,4

Fiume 20 63 4,3 14,255 27,6

Összesen 1460 100 51,685 100

* Pontos összeg hiányában becsült adat, mely valószínűsíthetően a helyi faipariskolával 
együtt értendő
Forrás: MNL OL K231. 1893. 4. t. 14.115. ikt. (Pozsonyi Ker. Kereskedelmi és Iparkamara 
kérelme)

006  098-126   nagyadri.indd   117006  098-126   nagyadri.indd   117 2017.06.08.   13:56:112017.06.08.   13:56:11



Iskola, művelődés, társadalom Nagy Adrienn

118

F2. táblázat: Kereskedelmi akadémiák tanulóinak felekezeti megoszlása 
alapításuktól 1899-ig (%)

Bu
da

pe
st 

(6
16

5 f
ő)

Po
zs

on
y (

32
24

 
fő

)

Ar
ad

 (1
82

5 f
ő)

Sz
ék

es
feh

ér
vá

r 
(1

21
3 f

ő)
De

br
ec

en
 

(2
58

2 f
ő)

Ko
lo

zs
vá

r 
(3

10
7 f

ő)

So
pr

on
 (9

12
 fő

)

Br
as

só
 (6

33
 fő

)

 F
iu

m
e (

97
9 f

ő)

Fe
lső

 ke
r. 

isk
. 

18
93

-18
99

 
(2

75
44

 fő
)

Izraelita 75,2 60,7 44,3 45,8 53,4 31,7 37,4 17,3 10,9 48,4
R. katolikus 17,9 27,2 42,9 45,3 22,5 34,2 44,7 31,8 86,2 34,2
Református 3,4 4,4 4,9 16,4 20,4 1,6 26,2 1,9 6,3
Evangélikus 3,5 6,8 5,1 3,9 6,5 5,9 15,3 19,8 0,7 6,1
G. katolikus - 0,9 0,8 - 1 2,7 0,8 - - 0,9
Görög keleti - 0,1 6,4 0,1 0,2 3,2 0,2 3,8 0,3 4
Unitárius - 0,5 - - 1,9 - 1,1 - 0,1

Forrás: A kilenc kereskedelmi akadémia évente kiadott értesítői, MSÉ:1893–1899.
Megjegyzés: lásd az 1. ábrát

F3. táblázat: Kereskedelmi akadémiák tanulóinak felekezeti 
megoszlása országos összehasonlításban (%)

1885 1890 1900 1905
Iskola izr. rk. ref. ev. izr. rk. ref. ev. izr. rk. ref. ev. izr. rk. ref. ev.

Arad - - - - 46,3 39,7 4,9 2,5 44,3 36,2 7,4 5,4 47,5 36,7 2,9 7,2
Brassó 25,0 25,0 25,0 25,0 13,1 46,4 17,4 15,9 31,5 29,3 22,8 15,2 15,7 25,9 18,5 36,1
Bp. 77,3 16,2 1,9 3,9 73,2 18,1 2,3 6,4 80,3 14,2 1,4 3,6 81,9 13,6 2,5 2,0
Debrecen 56,9 25,5 14,7 2,9 47,3 19,4 16,4 15,8 50,4 20,9 23,5 4,3 58,3 13,7 22,3 4,3
Fiume 14,8 84,6 - - 8,3 87,5 4,2 - 15,3 78,8 4,7 1,2 27,4 68,5 2,7 -
Kolozsvár 35,2 31,2 24,0 3,2 23,6 40,1 16,5 7,5 33,7 28,2 21,6 6,3 36,5 30,3 18,1 6,3
Pozsony - - - - 58,3 31,1 3,2 7,5 86,5 5,4 0,4 7,6 70,1 24,9 2,1 2,5
Sopron 6,3 62,5 - 31,3 28,6 48,2 5,4 17,9 37,2 43,8 0,8 18,2 43,2 41,9 - 14,8
Székesfe-
hérvár

35,3 47,1 11,8 2,9 50,9 41,9 2,7 4,5 86,5 39,3 7,9 3,4 41,4 50,5 5,1 2,1

Összes 
felsők

52,18 30,5 5,9 6,1 47,9 34,4 6,2 6,7 49,0 33,5 5,9 6,4 51,6 32,6 5,8 5,6

Összes 
reálisk

39,7 40,1 4,9 11,4 35,7 40,6 6,5 11,7 38,6 39,5 5,4 11,2 36,5 42,3 5,9 10,4

Össz. gim. 16,9 46,4 14,9 11,1 16,5 45,8 15,4 10,8 19,3 43,9 15,9 9.6 20,3 42,3 15,9 9,3

Forrás: A kilenc kereskedelmi akadémia évente kiadott értesítői; MSK: 1888, 1894, 1901, 
1906.
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F4. táblázat: Kereskedelmi akadémiák tanulóinak felekezeti megoszlása 
1900–1918 (%)
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Izraelita 82,1 64,9 36,2 44,1 51,1 44,3 39,2 20,7 30,1 50,4
R. katolikus 12,7 27,3 39,5 44,9 18,2 26,7 44,3 23,4 62,9 32,8
Református - 1,6 7,2 8,3 25,5 17,2 0,6 13,1 3,8 5,3
Evangélikus 5,2 5,9 5,4 2,1 3,1 5,8 15,8 38,6 1,7 5,8
G. katolikus - 0,2 0,5 - 1,2 4,1 - - 0,1 0,8
Görög keleti - 0,1 11,1 0,1 0,5 0,8 0,1 2,8 1,4 4,7

Forrás: A kilenc kereskedelmi akadémia évente kiadott értesítői; MSÉ 1900–1910.
Megjegyzés: lásd a 2. ábrát

F5. táblázat: Kereskedelmi akadémiai tanulók szüleinek foglalkozási 
megoszlása 1899-ig (%)
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Önálló kereskedő 37,1 32,8 43,3 25,1 42,4 51,3 43,7 45,2 6,1 31
Iparos 5,8 12,2 11,8 16,3 - - 7,4 - - 15,9
Magántisztviselő 32,4 10,7 5,8 7,1 8,2 19,2 11,4 29,3
Köztisztviselő - - 13,4 - 6,3 - 2,6 6,8 - -
Értelmiségi - 21,3 6,7 22,9 10,8 37,6 9,1 15,7 35,7 23,9
Birtokos 15,1 12,4 15,8 20,1 22,2 2,9 5,5 14,3 17,1 11,9
Magánzó 9,6 10,6 7,6 9,2 6,5 - 10,3 4,1 - 6,9

Forrás: A kilenc kereskedelmi akadémia évente kiadott értesítői; Schack 1896.
Megjegyzés: lásd a 3. ábrát
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F6. táblázat: Kereskedelmi akadémiai tanulók szüleinek foglalkozási 
megoszlása 1900–1918 (%)
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Önálló kereskedő 27,1 22,8 40,3 28,6 27,6 35,4 39,3 25,7 17,2 31,8 31,2
Iparos 22,3 13,1 22,6 13,3 13,4 16,9 16,4 15,4 10,4 16,7 19,9
Magán- és köztisztviselő 30,9 12,7 11,1 16,8 19,9 12,3 16,8 18,3 23,8 3,8 1,3
Értelmiségi - 22,2 6,4 18,1 6,7 19,3 8,9 16,9 16,8 21,2 21,9
Birtokos, őstermelő 6,7 12,9 13,3 16,1 16,3 5,6 4,4 6,3 1,3 12,2 10,9
Magánzó 10,2 9,2 5,7 4,9 9,5 6,9 10,4 10,5 9,4 8,7 9,3
Egyéb 2,7 7,4 0,6 2,2 6,6 4,1 3,8 6,9 21,5 5,6 6,2

Forrás: A kilenc kereskedelmi akadémia évente kiadott értesítői; Kaunitz 1902: 27; Végh 
1908: 29.
Megjegyzés: lásd a 4. ábrát

F7. táblázat: Kereskedelmi akadémiát végzett tanulók foglalkozási 
megoszlása.
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Pénzügyi 
tisztviselő (bank, 
bizt., takarékp.) 35,2 35,3 30,1 30,7 32,4 24,6 19,1 24,2 29,1
Önálló kereskedő 20,4 23,9 7,5 9,2 9,9 8,2 12,7 32,2 9,9
Kereskedelmi 
tisztviselő, 
alkalmazott 7,5 9,6 15,3 10,2 6,1 11,9 7,6 - 11,6
Iparos 5,1 - 1,8 0,1 1,8 0,6 12,4 7,5 2,5
Ipari tisztviselő 17,6 - 22,3 - 9,2 17,3 1,7 - 11,4
Közlekedési, 
postai tisztviselő 3,2 12,2 6,4 16,4 16,7 12,4 20,2 13,1 11,7
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Köztisztviselő 4,9 6,7 3,1 14,5 12,3 10,7 13,4 13,4 10,2
Gazdálkodó 3,3 4,3 3,8 6,3 3,1 2,3 - 4,4 3,9
Gazdasági 
tisztviselő 0,8 - 4,9 - - 6,3 - - 2,4
Értelmiségi, 
diplomás 0,6 0,7 2,2 5,1 1,9 0,6 4,3 - 2,3
Katona, csendőr, 
rendőr 0,9 0,9 0,7 4,7 2,3 1,7 6,1 - 2,4
Egyéb (katona, 
önkéntes, tanul, 
magánzó) 0,5 6,4 1,9 2,8 4,5 3,4 2,5 5,2 2,9

Forrás: A kilenc kereskedelmi akadémia évente kiadott értesítői; Vincze 1930: 467.
Megjegyzés: lásd az 5. ábrát
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Fleisz János

Az oktatás és iskolarendszer átalakulása 
Nagyváradon (1919–1940)

Ismeretes, hogy az oktatás fontos területe a  művelődéstörténetnek, ugyanakkor 
szorosan összefügg a politikai, társadalmi és gazdasági élettel, emiatt kiemelkedő 
a  jelentősége. Nagyváradon az oktatásnak komoly hagyományai voltak, a  Körös-
parti város az előző korszakból fejlett iskolarendszert örökölt.1 Várad Nagyromániá-
hoz való csatolása azonban az oktatás terén is gyökeres változást hozott, amely átraj-
zolódott az új államszervező hatalom igényei szerint.2 A dualizmus végén 72 oktatási 
intézményével Nagyvárad egyike volt az ország legjelentősebb központjainak. Ebből 
mindössze 13 (18%) volt állami 18 (25%) pedig városi fennhatóságú, a többi 41 okta-
tási egységet (57%) a különböző felekezetek tartották fent.3 Ennek a helyzetnek az 
ismeretében a román Kormányzó Tanács (románul Consiliul Dirigent) rögtön hoz-
zálátott az átszervezéshez annak ellenére, hogy a békekötés még nem történt meg, 
de a román hatalom Nagyváradon 1919 áprilisában már berendezkedett.  

Az 1919/20-as tanévben Nagyváradon is kezdetét vette az oktatás úgynevezett 
nacionalizálása. A román közoktatás egységére hivatkozva ez a folyamat a magyar 
állami és felekezeti iskolák többségének birtokbavételével indult. A Kormányzó 
Tanács rendelete értelmében Alexandru Pteancu újonnan kinevezett tankerü-
leti igazgató már 1919 júliusában átvette a nagyváradi Állami Főreáliskolát és az 
Állami Leánygimnáziumot, illetve elkezdte az új román állami középiskola bein-
dítását, amely az Emanuil Gojdu nevet kapta.4 Szeptemberben a város elöljárói 
a Kormányzó Tanács vezetőségével tárgyaltak az iskolai év kezdetének körülmé-
nyeiről. Annyit sikerült elérniük, hogy az óvodák a város kezelésében maradjanak 
és az oktatási nyelv is egyelőre a magyar maradt, azonban kötelezővé tették egy 
román óvónő felvételét. Két román óvodát nyitottak és a román nyelv oktatását 
minden iskolában kötelezővé tették. A hűségeskü fontos eszköz volt az iskolák 
magyar tanszemélyzetének eltávolítására. A tanárok többsége nem tett esküt, 
a  város iskolái így szinte automatikusan szűntek meg, s teljes felszerelésükkel 

1  Nagyvárad dualizmuskori oktatási helyzetéről lásd: Fleisz 1996: 131–142.
2  Az oktatás két világháború közötti helyzetéről lásd részletesebben: Fleisz 2005: 154–173.
3  Kőszeghy 1913 alapján készült számítások.
4  Szabadság 1919. július 24.
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a román állam vette őket tulajdonába. A magyar iskolaügy kálváriája lényegében 
tehát már Trianon előtt is elkezdődött.

Az 1920/21-es tanévben folytatódott a románosító és a magyar oktatást elsor-
vasztó folyamat. A felekezeti és alapítványi iskolák anyagi hátterük legyengülése 
miatt nehezebben tudták betölteni vállalt szerepüket. Addigra már az egész 
erdélyi oktatásügy kérdéseivel a  Kolozsvárt létrehozott közoktatásügyi főtitkár-
ság foglalkozott, amely rögtön hatálytalanította a magyar felekezeti iskolahálózat 
bővítését engedélyező rendeleteket.5 A nagyváradi iskolarendszer átalakítására 
a békeszerződések ratifi kálását (1921. július 26.) követően azonnal sor került, s ez 
nyilván az anyanyelvi oktatás jelentős háttérbe szorítását eredményezte. Mindezt 
egy sor diszkriminatív rendelkezéssel próbálták elérni, többek között felekezeti 
iskolákban nem tanulhatott más vallású tanuló, a tanárokat pedig román nyelv-
vizsgára kötelezték.6 Ahol a gyermekeknek addig a magyar földrajzot és történel-
met tanították, ott az iskolákat azonnali bezárásra terjesztették elő.7

Az 1922/23-as tanévben Nagyváradon különösen sok volt az esemény. Az 
akciók már májusban elindultak, amikor a Bihar megyei iskolafenntartók és lelké-
szek gróf Széchényi Miklós katolikus püspök és Sulyok István református püspök 
vezetésével küldöttséget indítottak Bukarestbe, a  sérelmek egész sorát mutatva 
be, persze ezúttal is hiába.8 1922 augusztusában nagy forgalom volt a városban, 
hiszen a belügyminiszter, a kultuszminiszter, sőt a miniszterelnök is útba ejtette 
Nagyváradot. A váradi oktatás átalakításában akkor a  legaktuálisabb kérdések 
egyike, a magyarországi tankönyvek behozatalának betiltása volt, valamint a zsi-
dók számára a héber vagy a román nyelvű iskolák beindítása.

1922 szeptemberében az új iskolai év kezdete újabb egyezkedéseket hozott. A 
nagyváradi szülők küldöttsége Constantin Anghelescu minisztertől próbált enged-
ményeket kicsikarni, mind hiába. A küzdelem a  tanév közben is folytatódott, az 
össztűz pedig a város egyik legrégebbi és legszínvonalasabb oktatási intézményét 
a premontrei főgimnáziumot vette célba, amelyet 1923 januárjában bezártak, majd 
áprilisban az épületét is lefoglalták.9  A bezárás teljesen váratlanul érte a tanulókat, 
tanárokat és szülőket. Utóbbiak népes küldöttséget alakítottak és a kormány helyi 
képviselőjéhez, a  prefektushoz fordultak segítségért, az iskolákból utcára kerülő 
gyermekek helyzetének megfelelő megoldásáért. A  történtek dacára Nagyvárad 
oktatási intézményeinek hálózata továbbra is fejlett maradt. Összesen 102 taninté-
zettel (ebből 22 középiskola és 24 szakiskola) Nagyvárad jelentős helyet foglalt el az 

5  Hetven év 1990: 23.
6  B. Kovács 1997: 18–27.
7  Nagyvárad 1921. május 27.
8  Nagyváradi Napló 1922. május 19.
9  Nagyvárad 1923. január 19.
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ország oktatási központjai között. Ezekből 42 (41%) volt a felekezetek kezelésében.10 
A teljes átalakítás a következő években tovább tartott. Az 1923/24-es tanévben foly-
tatódtak a felekezeti oktatás elé gördített akadályok. Az iskolakezdés újabb feszült-
séget hozott a kisebbségi iskolák ügyében. Még abban az évben megvonták a zsidó 
líceumtól a  nyilvánossági jogot. 1924 júliusában Anghelescu újból Nagyváradra 
jött és az újonnan épülő iskolákat tekintette meg. Azt is kijelentette, hogy egyelőre 
a  zsidó líceum nem kapja vissza a  nyilvánossági jogot.11 Az iskolarendszer átala-
kulásához a törvénykezés is nagyban hozzájárult. Az állami elemi iskolai oktatást 
egységesen az 1924. július 26-i, az állami elemi iskolai oktatásról és tanítóképzésről 
szóló törvény szabályozta. A törvény előírta: az oktatás az egész országban egysé-
ges, irányítása és ellenőrzése állami feladat, a nyelve román. Ennek a  törvénynek 
a rendelkezése szerint hozták létre az ún. kultúrzónát, amely a széles értelemben 
vett Erdély tíz megyéjét ölelte fel, köztük Bihar megyét is. Az új tanév a  tanerők 
vizsgáztatásával kezdődött és ez a kisebbségi oktatás válságát tovább fokozta. Így 
1925 februárjában elrekvirálták a premontrei rendtől az egész épületet és a jogaka-
démia tulajdonába adták, amelyet aztán 1934-ben megszüntettek.12 Márciusban az 
állami iskolák könyvtárából az értékesebb magyar könyveket Bukarestbe szállítot-
ták, a többit kiselejtezték. Bevezették az érettségit, amely ettől kezdve főleg a román 
nyelv miatt, a  kisebbségi tanulóknak nagy próbatételévé vált, sokaknak elrontva 
a továbbtanulási esélyeit.

Az 1925. december 22-i magánoktatási törvény előírásai szerint a gyermekek 
oktatása és nevelése az állami iskolákon kívül magániskolákban is történhetett. 
A rendelkezés a felekezeti iskolákat a magánjellegű oktatás körébe utalta. Tiltotta 
viszont a nem állami tanítóképzők, egyetemek létesítését.13

Az 1926/27-es tanévben az új törvénykezés bevezetése azzal járt, hogy elkez-
dődött az iskolák nyilvánossági jogának az elismertetése. Ez lehetőséget adott 
arra a visszaélésre, hogy az évszázados magyar iskolákat úgy kezeljék, mintha tel-
jesen újakról lenne szó, egy szintre hozva ezzel őket a nemrég elindultakkal.1928 
májusában jelent meg a középfokú oktatásra vonatkozó törvény, amely két típust 
ismert, az elméleti és gyakorlati oktatást.

1929-ben a premontrei rend elhatározta, hogy megkísérli a főgimnázium ügyét 
újra a közvélemény elé terjeszteni. A kezdeményezés persze nem járt sikerrel. Évek 
óta vajúdott a kisebbségi tanítók és óvónők helyzete is, emiatt júliusban Hegedűs 
Nándor nagyváradi képviselő a parlamentben ismertette, hogy 1923 óta a nagyvá-
radi római katolikus püspökség 18 tanítója elvesztette kenyerét, ügyüket azóta sem 

10  Horváth (szerk) 1923: 79–87; 241–242.
11  Nagyvárad 1924. július 23.
12  Nagyvárad 1925. február 11.
13  Nagyvárad 1930. január 15.
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rendezték.14 1930-ban ismét átszervezték a tanügyi közigazgatást, a nagyváradi Tan-
kerületi Főigazgatóságot megszüntették és az egész Bihar megyét a  temesvárihoz 
csatolták.15 A sok megoldatlan probléma mellé 1930-tól egy újabb került előtérbe. 
A város szélére időközben betelepedett lakosság kérte új elemi iskolák megnyitását, 
mert az ottani gyermekeknek nagyon messzire kellett gyalogolniuk. A kérés sokáig 
teljesen megválaszolatlan maradt, de később sem siettek a megoldásával.

Az 1920-as évek mérlege oktatási szempontjából igen ellentmondásos. Egy rövid 
átmeneti helyzet után, amelyben az államosított és átalakított intézményeket a feleke-
zeti oktatás próbálta helyettesíteni, 1924-től megkezdődött a román nemzeti oktatás 
törvényes kereteinek a kialakítása. A város kétharmadát kitevő magyar nyelvű lakos-
ság számára mind kevesebb oktatási intézmény maradt. Ez általánosan érvényes volt 
Erdély, Partium és a Bánság egész területére is. Nagyváradon a lakosság nemzeti és 
vallási összetétele miatt továbbra is a felekezeti oktatás maradt a jelentősebb, de ezek 
egyedül nem tudták átfogni az oktatás minden területét. A komoly hagyományok-
nak, szolid alapoknak köszönhetően a váradi oktatás a sok vihar ellenére is viszonylag 
jó eredményeket mutatott fel, hiszen az írni-olvasni tudók aránya a városban elérte 
a 90%-ot, az is igaz viszont, hogy akkoriban a  lakosság közel két harmada csak az 
elemi iskolát végezte el. A harmincas években a magyar anyanyelvű oktatás térvesz-
tése tovább folytatódott. 1933-ban a  kormányintézkedések már nem csupán a  fele-
kezeti oktatás akadályozását célozta meg, hanem tervezték az állami iskolák magyar 
tagozatainak a bezárását, megszüntetését is. 

1935/36-os tanévben kétséget kizáró volt, hogy az átszervezés már lényegében 
megtörtént. Tükrözi ezt egy 1937-es oktatási intézményhálózat összeírás, amely 
pontatlanságai ellenére is értelmezhető. Kitűnik, hogy a felekezeti és magánoktatási 
intézmények száma stagnált, az államiaké pedig növekszik. A legnagyobb változást 
azonban a számok nem tükrözik. Ez a magyar nyelvű oktatás erős visszaesését, az 
iskolák szellemi arculatának teljes átalakulását mutatták. Ez már egy másik oktatási 
intézményhálózat, amely egy új nemzeti oktatási rendszer részét képezte.16 

Az 1938-as alkotmány elfogadását követően az oktatásra az újabb átszervezés 
várt. Ehhez igazodva 1939. május 27-én az állami elemi iskolai oktatásról és a taní-
tóképzésről fogadtak el törvényt. Ennek értelmében az elemi oktatást a nemzeti 
nevelés és az életben szükséges ismeretek átadásának szolgálatába állították. 
A középfokú elméleti oktatásról szóló törvényt 1939. november 4-én jelentették 
meg. Az előző törvény fontosabb rendelkezéseit megtartja, de a román nemzeti 
nevelést igyekszik megvalósítani s lényegesen újjászervezte az érettségi vizsgát.17 
Ezek a  törvények megjelenésük után nem sokkal, a  második hatalomváltozás 

14  Magyar Kisebbség 1929.771.
15  Nagyvárad 1930. január 15.
16  Horváth (szerk) 1923: 79–87; 241–242; Dejeu 1937: 254–302.
17  Nagy 1944: 124–125; 128–129.
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következtében Nagyváradon érvényüket vesztették. Az 1939/1940-es – utolsó 
tanév – a kettőség jegyében telt el, egyrészt több engedményt tettek, de a tanerő-
ket erős megfi gyelés alatt tartották.

Az egész szóban forgó időszakot vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 1919 és 1940 
között Nagyváradon az új hatóságok létrehoztak 6 állami elemi iskolát, 5 óvodát, 
két állami és két kereskedelmi líceumot. Ezek régi bérelt helységekben működ-
tek, hiszen 21 év alatt mindössze egy óvodát és egyetlen elemi iskolát építettek 
fel a  városban.18  Összességében megállapíthatjuk, hogy Nagyvárad továbbra is 
egyike maradt a  térség legfontosabb oktatási központjainak. Az intézmények 
száma a kezdeti növekedés után enyhe visszaesést mutat:19

1923 1937
Főiskola         5 3
Középiskola  22 26
Szakiskola      6 13
Magániskola  18 –
Elemi iskola   29 26
Óvoda            14 21
Nevelőintézet  8 6
Katona iskola  – 1
Összesen:     102 96

Így míg 1923-ban 102 oktatási intézmény volt, 1937-ben már csak 96 
maradt.20 A mintegy 21 év mérlege tehát, nem a  mennyiségi mutatók miatt 
negatív, hanem a jelentős szerkezet átalakulás miatt. Nagyvárad elveszti főisko-
láját, bezárják patinás iskoláit, felmorzsolják régi magyar iskolarendszerét, ezek 
által a magyar tannyelvű oktatás lényegében a felekezeti oktatás keretébe szorul 
vissza. A román nyelvű oktatás térnyerése rendkívül látványos volt, anélkül, 
hogy meghatározóvá váljon a  városban. Az általános oktatáspolitika a  nem-
zetpolitika része volt, így a  korabeli politikai konjunktúra végig meghatározó 
volt. A helyi politikának országos szinten alacsony volt az érdekérvényesítő 
képessége, így Nagyváradon is az országos politikai folyamatok voltak a meg-
határozóak. A magyar oktatás a sok nehézség ellenére is igyekezett becsülettel 
ellátni kiemelkedően fontossá vált feladatát. A korabeli nehéz helyzetben való 

18  ROL BI 1939.
19  Horváth (szerk) 1923: 79–87; 241–242; Dejeu 1937: 254–302.
20  Dejeu 1937: 254–302.
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helytállásnak köszönhetjük, hogy a magyar iskolai oktatás ma is jelentős pozíci-
ókkal rendelkezik Nagyváradon.
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Pilkhoff er Mónika

Az Erzsébet Tudományegyetem központi 
épületének bővítése (1932–1934)

Az 1921. évi XXV. törvénycikk, az 1920 februárjában Budapestre menekült pozsonyi 
m. kir. Erzsébet Tudományegyetem ideiglenes Pécsre helyezéséről döntött, a kolozs-
vári Ferenc József Tudományegyetem Szegedre költöztetésével egy időben.1 Miután 
a csehek 1919. szeptember 22-én – a jogi kar kivételével – beszüntették az Erzsébet 
Tudományegyetem működését Pozsonyban, Pécs mellett több város (Győr, Debre-
cen, Szombathely, Veszprém és Keszthely) is ajánlkozott az egyetem letelepítésére.2 
Az intézmény vezetése végül Pécset választotta,3 annak ellenére, hogy a város csak 
1921 augusztusában szabadult fel a szerb megszállás alól. Régi vágya valósult meg 
ezzel a pécsieknek, hiszen Nagy Lajos 1367-es egyetemalapítása után 555 évvel, több 
sikertelen kísérletet követően a város végre egyetemet kapott.4

Az egyetem működésének biztosítása Pécsett csakis meglévő épületeknek az 
intézmény számára történő átengedésével realizálódhatott.5 Mivel a honvéd hada-
pródiskola épületét, mint az egyetlen alkalmas épületet nem sikerült az egyetem 

1 Csizmadia 1980: 8.
2 Kultúrpolitikai szempontból az egyetemet mindenképpen dunántúli városban tervezték 

elhelyezni, mivel az országnak ezen a területén egyetlen egyetem sem működött. Ráadásul a 
Debrecenbe költözés esetében annak a veszélye is fennállt, hogy a pozsonyi egyetem jogi és a 
bölcsészeti fakultásainak önállóságát megszüntetve beolvasztanák azokat a debreceni egyetem 
jogi és bölcsészeti karaiba (Benke 2000: 95).

3 A pozsonyi egyetem legkézenfekvőbb új otthona Sopron lett volna, de annak hovatartozása 
ekkor még bizonytalan volt. Pécs legnagyobb riválisa Győr volt, azonban Pécs kulturális 
hagyományai, fejlett ipara és iskolaváros jellege mellett a kórházak esetében felülmúlta a 
vetélytársat. Hátrányai közé sorolták ugyanakkor a fő vasútvonalaktól való távolságát, és hogy 
vonzási körzete csupán észak felé van (Benke 2000: 95–96).

4 Klimo György püspök (1751–1777) egyetemalapítási tervéből ugyan csak az első nyilvános 
könyvtár és a nyomda valósult meg, de Szepesy Ignác püspöknek sikerült 1835-ben jogakadémiát 
létrehoznia a városban. 1872-ben pécsi és baranyai polgárok nyílt kérelmet fogalmaztak meg a 
Pécsett felállítandó egyetem érdekében, Szauter Antal főreáliskolai igazgató 1873-ban megjelent 
könyvében pedig négy karú egyetem felállításáról értekezett. Szilvek Lajosnak a századfordulón 
megjelent kötete katolikus egyetem felállítását javasolta Pécsett (Benke 1992: 101).

5 Fedeles et al 2011: 55.
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számára megszerezni,6 ezért az egyes intézeteket a város legkülönbözőbb pont-
jain 9 nagyobb és több kisebb épületben, szétszórtan helyezték el. A rektorátus, az 
egyetemi hivatalok, a jogi és a bölcsészettudományi kar, valamint 3 orvosi intézet 
(fi zikai, élettani, biológiai) az állami főreáliskola Rákóczi úti épületébe került, 
mely központi épületté vált.7

Az egyetem, ha nem is ideális, de megfelelő körülmények között kezdte meg 
pécsi működését az 1923/24-es tanévben. Ünnepi beszédében Klebelsberg hang-
súlyozta, hogy „Trianon után külön egyetemi városrészt nem építhettünk, de 
mégis megnyugvással tölti el lelkemet, hogy […] olyan méltó hajlékot adhattunk 
a pécsi egyetemnek, amely nem áll mögötte több külföldi kisebb egyetem elhe-
lyezésének”. A klinikák a város nagyszámú egészségügyi intézményének köszön-
hetően megfelelő elhelyezést nyertek, de az elméleti intézetek, és főként a jogi és 
a bölcsészettudományi kar állandó helyhiánnyal küszködött.8 Ennél is égetőbb 
problémaként jelentkezett ugyanakkor az oktatók és a diákok elszállásolása, így 
az első építési feladatok diákszálló és tanári bérház felépítésére vonatkoztak. 

Annak ellenére, hogy a megszüntetés veszélye az egyetemet az egész korszakon 
át fenyegette,9 az intézmény vezetői az egyetem fejlesztésén dolgoztak. A  központi 

6 A hadügyi kincstár kezdetben hajlandónak tűnt a hadapródiskola főépületét az egyetemnek átadni, 
de a melléképületek egy részéhez ragaszkodott, ellentételezésül pedig a főreáliskola épületét kérte. 
Később a főépületet sem adták, helyette a honvédelmi minisztérium 100 millió koronát ajánlott fel, 
melynek nagy része azonban az infl áció során elértéktelenedett (Csizmadia 1980: 11).

7 Az innen kitelepített középiskola – Zichy Gyula pécsi püspök támogatásának köszönhetően 
– a jogi líceum Király utcai épületébe költözött. Zichy püspök hozzájárult ahhoz is, hogy 
a líceum templomból egyetemi templom legyen, a püspöki könyvtár pedig az egyetemi 
könyvtár állományát alapozta meg. A városi közkórházba a bel- és szemklinika, a vele 
szomszédos szegényházba a gyógyszertári és közegészségtani intézet költözött. A  sebészet 
a városi felsőkereskedelmi iskola, az elme- és idegklinika az elmegyógyintézet épületében 
nyert elhelyezést. A városi tornacsarnokban az anatómiai, a kórbonctani és a törvényszéki 
orvostani intézetek kezdték meg működésüket. A bábaképzőből szülő- és nőbeteg klinika, a 
csapatkórházból bőr- és nemibeteg klinika, a Julián egyesület székházából gyermekklinika lett.

8 Gyomlay Gyula, az 1926/27-es tanév rektora szomorúan állapította meg, hogy a bölcsészkarnak 
„csak egyetlen egy, a jogi kartól kölcsönkért, a lépcsőházban levő, kicsiny és tűrhetetlenül zajos 
tanterme van, […] szemináriumai többnyire 3 méter szélességű szobácskák”. Néhány jogtanár 
előadására ugyanakkor több mint száz hallgató is beiratkozott, „holott a rendelkezésre álló 
jogi tanteremben 50 hallgatónál, az úgynevezett történeti és philosophiai szemináriumban 
10-12 hallgatónál több egyáltalán nem fér be”. Ilyen körülmények között fennáll a veszélye 
annak, hogy „az egyetemi tanulmányok a hallgatók nagyobb részénél úgyszólván csak a 
leckekönyvben szerepelnek, s az elméleti tanítással foglalkozó egyetemi karok ezekre nézve 
lassankint vizsgálatokat tartó, bizonyítványokat és diplomákat kiállító intézményekké fajulnak.” 
(Csizmadia 1980: 15; Olasz 1999: 64).

9 Gyakran hangoztatott nézet volt, hogy a trianoni Magyarországon nincs szükség négy egyetemre, 
és az 1924. évi szanálási programmal kapcsolatban is felmerült az egyetem megszüntetésének a 
réme. A gazdasági világválság idején takarékossági szempontból a vidéki egyetemek megcsonkítását 
tervezték: Pécsett a bölcsész, Szegeden az orvostudományi, Debrecenben a természettudományi kar 
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épületté vált főreáliskola bővítésének gondolata már 1925-ben felmerült. Az egyetem 
azzal szerette volna rávenni a várost az új épületszárny megvalósítására, hogy felaján-
lotta a városi múzeum gyűjteményének a bölcsészkar kezelésébe való átvételét. Így a 
múzeumi anyag elhelyezése mellett a bölcsészkar is új tantermekhez juthatott volna.10

Az 1920-as évek közepén a magyar közvéleményt az egyetemi városrészek 
kiépítésének gondolata foglalkoztatta.11 Erre ösztönzött Klebelsberg Budapest 
vagy Szeged legyen-e a szellemi főváros? című cikke is,12 amely a tudományos 
épületek csoportosítását szorgalmazta. A központi épület teljes négyszögben 
való kiépítése13 mellett a campus gondolata 1927-ben Pécsett is felmerült, mivel 
az Erzsébet Tudományegyetem egyre jobban lemaradt a dinamikusan kiépülő 
másik két vidéki egyetemtől. Az egyetemi városrész számára két helyszínt is meg-
jelöltek: a belvárostól messze fekvő honvéd sátortábor, illetve a szigeti külvárosi 
katonai gyakorlótér területét. Vasváry Ferenc rektor azonban a drága és hossza-
dalmas építkezés helyett elegendőnek találta, ha az egyetemi épületeket egymás-
hoz közel, egy városrészben helyezik el. Legmegfelelőbb környéknek a szigeti kül-
városi Rókus dűlőt nevezte meg, mivel Pécs díjazott városrendezési tervei is ezt 
a területet jelölték ki az egyetem jövendő területének.14 Ennek kissé ellentmond, 
hogy ugyanebben az időben a fogászat, az urológia és a fülgyógyászat-gégészet 
kötelező tárgyként való bevezetésének terve kisklinikák felépítését tette szüksé-
gessé, amelyek számára a Rákóczi úton a Rét utcától a klinikai telepig bérházak 
kisajátításával akarták biztosítani a legmegfelelőbb területet.15 Ekkor vetődött fel 
először a központi épület keleti szárnnyal való bővítésének a gondolata is, mely a 
főépületben elhelyezett 4 orvoskari intézetnek a központi klinikai telepen pavi-
lonszerűen emelendő épületekbe költöztetésével kapcsolódott össze.

A pécsi egyetemi beruházások elmaradását a kultuszminiszter Pécs áldozat-
készségének hiányával magyarázta: Szeged és Debrecen ugyanis nemcsak telket 

felszámolásával. Ezt 1933-ban sikerült elkerülni, de az 1940/41-es tanévben mégis megszűnt Pécsett a 
bölcsészképzés, a kart ugyanis az 1940. évi XXVIII. tc. alapján az országhoz visszacsatolt Kolozsvárra 
helyezték.

10 PTE EL VIII.1.2d. Az Egyetemi Tanács II. rendes ülésének jegyzőkönyve, 1925. október 28.
11 Debrecenben a Nagyerdő 120 holdnyi területén épült a campus, Szegeden 1926. október 5-én 

tették le a Tisza-parton kisajátított és lebontott régi háztömbök helyén létesítendő egyetemi 
városrész alapkövét, a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem számára pedig Lágymányost 
jelölték ki az egyetem továbbépítésének helyszíneként (ET 1927/28: 19–20).

12 Szabó 1940: 68.
13 Ezt a tervet az egyetem részéről sem támogatta mindenki, és Klebelsberg hozzájárulását sem 

sikerült hozzá elnyerni. Az ellenérvek közt szerepelt, hogy az eredetileg középiskolának emelt 
épület nem felel meg az egyetem különleges követelményeinek, országúti fekvéséből adódóan 
pedig a nagy zajt, illetve az idegen célokat szolgáló környező épületeket tartották problémának.

14 Dr. Vasváry Ferenc 1927/28. tanévi rectornak megnyitó, beszámoló és beiktató beszéde (ET 
1927/28: 14–16).

15 PTE EL VIII.1.2d. Az Egyetemi Tanács I. rendes ülésének jegyzőkönyve, 1927. szeptember 21.
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adott, de az építkezések költségének 50%-át is állta, a klinikák megépítését pedig 
az „alföldi kultúra emelése” szempontjából tartotta fontosnak.16 Klebelsberg szóvá 
tette a pécsi polgárság passzivitását is, mely véleménye szerint a két alföldi városhoz 
viszonyított szegényégéből és évszázadokon keresztül tartó püspökföldesúri függé-
séből származott.17 Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy „a pécsi egyetem 
fejlesztése Klebelsbergnek korántsem volt annyira szívügye, mint a szegedié”.18 Bár 
kezdetben nagy tervei voltak a pécsi egyetemmel, később elfordult annak támogatá-
sától. Az a nézet, mely szerint Klebelsberg 1922-ben azért nem lett Pécs országgyű-
lési képviselője, mert a város helyette a volt rendőrfőkapitányt támogatta, nem állja 
meg a helyét, ugyanis erre csak azután került sor, hogy Klebelsberg Pécsett vissza-
lépett és Sopronban indult. 1926-tól már szegedi honatyaként igyekezett mindent 
megtenni választókörzete felvirágoztatásáért.19 1926-ban viszont tényleg sérelem 
érte Pécsről, amikor Prinz Gyula professzor esküszegéssel vádolta a Pesti Naplóban, 
„amiért a budapesti egyetemi tanács véleményének meghallgatása nélkül nevezett 
ki egy orvosprofesszort.”20

A város a nagyobb kormányzati támogatás megszerzése érdekében a Dunán-
túl valamennyi városi és megyei törvényhatóságát összefogó kezdeményezéssel 
állt elő. A dunántúli alispánok és polgármesterek 1928. december 5-i tanácskozá-
sán abban állapodtak meg, hogy a Dunántúl egyetemének továbbfejlesztése érde-
kében memorandumot intéznek a miniszterelnökhöz, a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez és a kormányhoz, illetve feliratot az országgyűlés két házához, 
amelyben a másik két vidéki egyetemhez hasonló méretű építkezéseket sürgetnek 
a kormánytól, de addig is, míg ez megvalósul, néhány nélkülözhetetlen tanszék 
felállítását és a diákjóléti intézmények kiépítését kérik.21 Az egyetem továbbfej-
lesztése érdekében összeállított memorandum 1929 tavaszára el is készült.22 Az 
emlékirat első fejezetei az egyetem és a Dunántúl, illetve az egyetem és a város 
kapcsolatát taglalták, kiemelve a Dunántúl fejlett városi kultúráját, művelődés-
történeti jelentőségét, illetve Pécs adottságait és áldozatvállalását, amelyek meg-
kérdőjelezhetetlenné teszik a pécsi egyetem létét és fejlesztésének fontosságát. Ezt 
követően felsorolták a hiányosságokat és felvázolták a legszükségesebb beruhá-
zásokat. Az új építkezéseket és az újonnan felállítandó tanszékeket két csoportra 
osztották. Az elsőben a legsürgősebb feladatokat összegezték. Elsőként a jogi és 
a bölcsészettudományi kar számára határozták meg a szükséges helyigényeket, 

16 Dunántúl, 1928. december 13. 1.
17 Rozs 2003: 45.
18 Ladányi 2000: 35.
19 Ujváry 2003: 29.
20 Rozs 2003. 44.
21 PTE EL VIII.1.2d. Az Egyetemi Tanács I. rendkívüli ülésének jegyzőkönyve, 1928. december 12.
22 PTE EL VIII.1.2d. Az Egyetemi Tanács XI. rendes ülésének jegyzőkönyve, 1929. május 29.
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amit új központi egyetemi épület emelésével véltek megoldhatónak. Emellett 
a három kis klinika felállítása és felszerelése, a Nagy Lajos Kollégium végleges 
otthonhoz juttatása és az Erzsébet Kollégium kibővítése szerepelt a legfontosabb 
célok között. A második csoportba, a később megvalósítandó tervek közé túlnyo-
móan új építkezések és új tanszékek felállítása került.23 Ezen belül elsősorban az 
öt orvoskari intézet számára akartak új épületet emelni. Ez utóbbi felépítésére 1 
millió 90 ezer, a jogi és a bölcsészkar bővítésére 780 000 pengőt irányoztak elő.

Mivel a memorandum ellenére az állam új épület emelésével nem tudta enyhíteni 
a helyhiányt, az egyetem vezetése 1929 novemberében a városhoz fordult segítségért, a 
központi épület szomszédságában álló Littke laktanya átengedését kérve az intézmény 
számára.24 Az igen rossz állapotban levő épület jogi karrá alakítása azonban 120 000 
pengőt igényelt volna, amelyből a minisztérium csak 40 000-et vállalt, ráadásul a tete-
mes költséggel járó beruházás csak rövid időre szóló megoldást jelentett volna, ami az 
egyetem igényeit sem elégítette volna ki.25 Elvetették azt az ötletet is, hogy az épülő új 
tanári bérháznak köszönhetően felszabaduló Békepalota néhány lakását ideiglenesen 
engedjék át a jogi karnak szemináriumi termek számára.26

A város az Erzsébet Tudományegyetem programszerű kiépítésének elősegí-
tése érdekében 1928. december 19-én megfogalmazott elvi kijelentését 1930. feb-
ruár 26-án váltotta valóra, amikor arról határozott, hogy a mindenkori egyetemi 
beruházások költségeinek 25%-át magára vállalja,27 és ennek a hozzájárulásnak 
a terhére előlegül 600 000 pengőt ajánlott fel. A városházán ekkor elsődlegesen 
az elméleti orvoskari intézetek számára akartak új épületet emeltetni. Az orvosi 
karnak azonban az volt a véleménye, hogy inkább ők maradnának a régi helyü-
kön, és a jogi és a bölcsészettudományi kar jusson új, megfelelő épülethez.28 1930. 
február 11-én az egyetemi tanács egy állandó építési bizottság felállítását mondta 
ki, melynek feladata az egyetem fejlesztésének előmozdítása és az egyetemi érde-
kek város előtti képviselete volt.29 Az építési bizottság tagjául megválasztott Pekár 
Mihálynak fennmaradt egy 1930. március 12-i bizalmas eszmecseréről készült 
feljegyzése. Ebben utópiának minősítette, hogy Debrecen vagy Szeged mintájára 
külön egyetemi telep létesülhetne Pécsett, ezért az egyetemi épületek két helyszín 
körüli csoportosítását javasolta. Az egyik területet a központi épület környékében 
jelölte meg, ahol a már meglévő egyetemi épületek mellé szánta Pekár a termé-
szettudományi és matematikai fakultás és a könyvtár felépítendő épületét, és az 

23 Emlékirat 1929.
24 PTE EL VIII.1.2d. Az Egyetemi Tanács III. rendes ülésének jegyzőkönyve, 1929. november 27. 
25 PTE EL VIII.101.b. A Rektori Hivatal iktatott iratai 903/1929-30.
26 PTE EL VIII.1.2d. Az Egyetemi Tanács IX. rendes ülésének jegyzőkönyve, 1930. május 28.
27 MNL BAML XV.1.e.55.2. csomag. A városi tanács 1930. február 26-i közgyűlésének jegyzőkönyve.
28 PTE EL VIII.105.b. Az Orvosi Kar és intézeteinek iktatott iratai 373/1935-36.
29 PTE EL VIII.1.2d. Az Egyetemi Tanács I. rendkívüli ülésének jegyzőkönyve, 1930. február 11.
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egyetem gyakorló iskolájaként is funkcionáló főreáliskola új épületét;30 az 1934. 
november 3-án elévülő budai külvárosi temető helyén pedig botanikus kert létesí-
tését javasolta. A másik egyetemi központot a régi közkórház környékén tervezte 
kiépíteni, ahol a már meglevő 21 orvosi intézetnek köszönhetően amúgy is való-
ságos orvosi városnegyed alakult ki. Ezen a területen utcarendezést, a kisklinikák 
és park létesítése céljából kisajátítást irányzott elő.31 

A legfontosabb feladatnak azonban továbbra is mindenki a helyhiány mielőbbi 
orvoslását tartotta. 1930 júniusára eldőlt, hogy a jogi és a bölcsészettudományi 
karok kapnak új épületet, amelynek helyét az Irányi Dániel téren jelölték ki, ahol 
biztosítva volt az egyetem későbbi bővítése is. A tervek elkészítésével Kőszeghy 
Gyulát bízták meg.32 Az egyetem központi telepének beépítési tervrajzán az épí-
tész a Maurinum előtti területre, de a főépülettel és a később felépítendő – talán a 
természettudományi kar számára tervezett, a tér keleti részére helyezett – épület-
tel is összekapcsolta az új, U alakú részt, mely valójában két L alakú épületszárny-
nak a földszinten oszlopos átjáróval összekötött egységéből állt.33

1930. október 28-án már a kész terveket és a költségvetést tárgyalták a minisz-
tériumban. A 1,5 millió pengős beruházás láttán a kultuszminiszter a korábban 
megajánlott 250 000 pengős állami támogatást 600 000 pengőre emelte, azzal a 
feltétellel, ha a város a 600 000 pengős hitelt 100 000 pengővel megnöveli, illetve 
Kőszeghy műépítész a 26 000 köbméterről 21 000-re csökkenti a beépített lég-
köbméter nagyságát.34 A városnak 1931 januárjára a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Banktól sikerült ígéretet kapnia a 700 000 pengős kölcsön felvételére.35 Klebels-
berg ugyanakkor ragaszkodott ahhoz, hogy az időközben 880 000 pengőre növe-
kedett állami támogatás érdekében Pécsről küldöttség36 keresse fel a miniszter-
elnököt és a pénzügyminisztert. Az 1931. március 4-i tárgyaláson Bethlen István 
megígérte, hogy az evangélikus hittudományi kar számára a költségvetésbe az 
előző években betervezett, de már felszabadult hitelt még 3 évre meghagyja, és az 
Erzsébet Tudományegyetem pécsi építkezéseire engedi át.37

30 Erre azért volt szükség, mert az eredeti szerződés szerint a joglíceumba költöztetett főreáliskola 
épületét 1939-ben vissza kellett volna adni a püspöknek.

31 PTE EL VIII.105.b. Az Orvosi Kar és intézeteinek iktatott iratai 373/1935-36.
32 PTE EL Az Egyetemi Tanács X. rendes ülésének jegyzőkönyve 1930. június 26.
33 MNL BAML XV.1.e.55. Kőszeghy Gyula hagyatéka.
34 PTE EL VIII.1.2d. Az Egyetemi Tanács II. rendes ülésének jegyzőkönyve, 1930. október 29.
35 PTE EL VIII.1.2d. Az Egyetemi Tanács V. rendes ülésének jegyzőkönyve, 1931. január 28.
36 A küldöttség tagjai Virág Ferenc pécsi megyéspüspök, dr. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc 

főispán, dr. Nendtvich Andor polgármester, az egyetem rektora, Pekár Mihály ny. egyetemi 
tanár, felsőházi tag és Visnya Ernő kincstári főtanácsos, felsőházi tag voltak.

37 PTE EL VIII.1.2d. Az Egyetemi Tanács VII. rendes ülésének jegyzőkönyve, 1931. március 26. 
Valószínűleg ebből a hitelből fi nanszírozták az evangélikus hittudományi kar Sándy Gyula által 
tervezett soproni épületét, amit 1930. október 19-én avattak fel.
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Kőszeghy Gyula 1931 februárjában szignálta az új épület homlokzati terveit. 
Ez minden bizonnyal különbözött a beépítési terven szereplő architektúrától, 
mert a középső axisban oszlopos átjáró helyett itt erőteljes rizalit került kialakí-
tásra három csúcsíves nyílással. A kétemeletes, U alakú épület a földszint gótizáló 
motívuma ellenére egyszerű ablakainak és a rizalitok emeleti félköríves nyílásai-
nak köszönhetően a két világháború közt jelentkező klasszicizáló építészet hatá-
sáról is tanúskodik. A kortárs művészeti törekvéseket is ismerő építész talán azért 
ragaszkodott a középkori formákhoz, hogy az épület stílusával is refl ektáljon az 
Erzsébet Tudományegyetem előzményének tekintett középkori pécsi egyetemre, 
és a környezetébe is illeszkedjen. A várszerű architektúra egy hátsó folyósóra egy 
sorban felfűzött, kisebb méretű helyiségek (tanári szobák és szemináriumi ter-
mek) sorából állt, amit az U alak szárai végén 1-1 nagy méretű eladóterem zárt le.

Hiába tették azonban le 1931 júniusában a kultuszminiszter jelenlétében az 
új jogi és bölcsészkari épület alapkövét, a Bethlen-kormány lemondásával Kle-
belsberg is távozott a miniszteri székből, a válságosra fordult gazdasági helyzet 
következtében pedig minden új beruházást töröltek a költségvetésből.38 Miután 
1932 tavaszára sikerült az egyetem megszüntetésének újból felmerült veszélyét 
is elhárítani, a város vezetése úgy döntött, hogy saját erejéből fejleszti tovább 
egyetemét,39 „mert hiába gondoskodunk átalakított vagy bérelt helyiségekben 
az egyetem elhelyezéséről, nincs lehorgonyozva és nincs a városhoz nőve az az 
egyetem, amelynek nincsenek külön saját épületei”.40 A városi kölcsönből azon-
ban egyelőre csak a jogi kari szárnyat lehetett megépíteni.

Az épület egyik felének a Maurinum előtti téren való megépítése ellen azon-
ban a város mérnöki hivatala „szépészeti szempontból” kifogást emelt, így az – a 
központi épület toldalékává degradálódva – a főépület telkének keleti oldalára 
került. Az új helyszín két okból is aggályos volt. Egyrészt azért, mert a telek az 
állam tulajdona volt, a városra ruházása pedig a külföldi kölcsönök miatti szigorú 
népszövetségi ellenőrzés miatt megoldhatatlannak bizonyult. Az állami telken 
történő városi építkezés ellen szólt az is, hogy a főépület bővítményévé redukált 
beruházással az egyetem fejlesztését mindenki befejezettnek fogja tekinteni.41 
A város végül kénytelen volt belenyugodni abba, hogy a telek az állam tulajdo-
nában marad, de szerződés garantálta, hogy amennyiben az épületre az Erzsé-
bet Tudományegyetem többé nem tartana igényt, akkor azt a város visszakapja, 
a telket pedig a tulajdonjog érintetlenül hagyásával évi 1 aranypengő díj fejében 
szabadon használhatja mindaddig, míg az épület fennáll.42

38 Dunántúl, 1932. január 31. 1.
39 Dunántúl, 1932. május 19. 3.
40 Dunántúl, 1932. május 26. 4.
41 PTE EL VIII.1.2d. Az Egyetemi Tanács X. rendes ülésének jegyzőkönyve, 1932. június 24.
42 PTE EL VIII.1.2d. Az Egyetemi Tanács I. rendes ülésének jegyzőkönyve, 1932. szeptember 29.
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Kőszeghy Gyula új terve a legegyszerűbb volt az eddigiek közül. A három 
boltíves nyílású átjáróval a Rákóczi úti épülethez kapcsolódó új épületszárny 
kőlábazatos, alacsony alagsor felett 3 szintből állt, melyet egyszerű, egyenes 
záródású ablakok tagoltak. Az épület két szélét erőteljes, toronyszerű rizalitok 
hangsúlyozták. Jelentős módosulás következett be az alaprajzot illetően is. Az 
építési program 1/3-ára csökkentése folytán a jogi kar kénytelen volt lemondani 
vizsgatermekről, ifj úsági és magántanári szobákról, a tanácsteremről és arról, 
hogy a dékáni hivatalt a főépületből ide költözteti. Mivel a minisztérium kíván-
sága 4 nagy tanterem kialakítására irányult, így a szemináriumi termek is igen 
szűkre sikerültek. A város közgyűlése 1932. október 1-jén az épület kibővítéséről 
határozott, melynek eredményeképpen az új épületrészben végül a dékáni hiva-
talnak is helyet szorítottak.43 Valószínűleg ekkor készült az a beépítési rajz is, 
mely az egyetem későbbi továbbépítése esetére a jogi kari épületszárnyat újabb 
boltíves átjárókkal a Maurinum elé helyezett épülettel, illetve azt a tér keleti 
oldalára, a jogi kari szárnnyal szembe tervezett architektúrával kapcsolta össze.

A város közgyűlése hosszas vita után 1932. június elején a jogkari épület 
felépítésére 475  000 pengőt szavazott meg,44 majd augusztus 18-án a Rákóczi 
út 80. szárnyépületének megépítéséről is döntött.45 „Az építkezés sorsát a kor-
mányhatóságnál lényegében a munkanélküliség enyhítéséhez fűződő közérdek, 
tehát ugyanazon elvi szempont döntötte el, mint amely a város közönségét az 
építkezés elhatározására kényszerítette.”46 Augusztus végén megjelent a ver-
senytárgyalási felhívás, melynek eredményeként szeptemberben megkezdőd-
hetett az építkezés. A két éven keresztül folyó munkát lassíthatta, hogy 1933 
őszén ismét felmerült az egyetem megcsonkításának a veszélye, illetve nehéz-
séget okozott az épület berendezéséhez szükséges összeg előteremtése is.47 Az 
új épületszárny felavatására végül 1934. október 14-én került sor Hóman Bálint 
kultuszminiszter jelenlétében.48 A főépületből kiköltöző jogi kar helyiségeit a 
bölcsészek vehették birtokba.

Ezt követően kisebb-nagyobb egyetemi építkezések még folytak a 2. világ-
háború kitöréséig,49 de az oktatási épületek bővítésére vonatkozó újabb ter-
vekből semmi sem valósult meg. Pedig Pekár Mihály már 1933 decemberében 

43 PTE EL VIII.1.2d. Az Egyetemi Tanács II. rendes ülésének jegyzőkönyve, 1932. október 26.
44 Az építési összeg azért volt kevesebb a korábban tervezettnél, mert a kölcsönből a város 165 000 

pengőt már kiutalt a kincstárnak a két internátus átalakítására.
45 Dunántúl, 1932. június 4. 1; 1932. június 7. 3; 1932. augusztus 27. 1.
46 Dunántúl, 1932. augusztus 27. 1.
47 PTE EL VIII.1.2d. Az Egyetemi Tanács IV. rendes ülésének jegyzőkönyve, 1933. december 20.
48 Benke 1992: 100.
49 Ilyen volt a gyermekklinika fertőző pavilonjának megépítése vagy az 1930-as évek második 

felében Keszthelyen épített diáküdülőház. Ez utóbbi terveit stíluskritikai alapon Nendtvich 
Andor munkájának véljük, de ennek bizonyítása további kutatást igényel.
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újabb memorandumban foglalta össze a közeljövőben megvalósítandó fejlesz-
téseket,50 főképp azért, hogy az egyetem létének újbóli megkérdőjelezése ese-
tén életképességét bizonyíthassa az intézmény. Kőszeghy Gyula hagyatékában 
pedig fennmaradt egy 1934. októberi keltezésű vázlatterv, amely a központi 
épület nyugati oldalának beépítését mutatja az orvosi kar könyvtára, laboratóri-
umok, tanári szobák és egy nagyelőadó számára. Az alaprajzból és ablakkiosz-
tásból ítélve a nyugati szárnyépület homlokzata hasonló lett volna a jogi kari 
épületrészhez.51

Epilógus

1965-ben az egyetemnek sikerült az, ami az 1920-as évek elején nem: az 1950-ben 
külön egyetemmé vált Pécsi Orvostudományi Egyetem megszerezte az egykori 
honvéd hadapródiskola épületét, amelynek átépítését követően az elméleti intéze-
tek nagy részét az 1970-es évek elején ide költöztették. Sajnálatos, hogy ez egyben 
az Alpár Ignác által tervezett neobarokk épület megsemmisítését eredményezte. 
Bár az egyetem azóta is sok újabb épülettel gyarapodott, ezeknek a városon belüli 
szétszórt elhelyezkedése a mai napig megmaradt.

FORRÁSOK

Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltár (PTE EL)
VIII.1.2d. Az egyetemi tanács üléseinek jegyzőkönyvei
VIII.101.b. A Rektori Hivatal iktatott iratai
VIII.105.b. Az Orvosi Kar és intézeteinek iktatott iratai

Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára (MNL BAML)
XV.1.e. Kőszeghy Gyula építész hagyatéka

50 Ebben Pekár Mihály az egyetem központi épülete környékének biztosítására a Günsberger 
fatelep és a Littke kaszárnya megvételét, az Engel-fatelep kiugró részének levágását, és a Rákóczi 
utca aszfaltozását kérte a várostól. Emellett az egyetem udvarának, kerítésének, a mai 48-as 
térnek és a környékbeli utcáknak a rendezését sürgette. Ismét felvetette az elévülő temető 
egyetemi füvészkertté alakításának ötletét és az egyetemi könyvtár továbbfejlesztését (PTE EL 
VIII.1.2d). Az Egyetemi Tanács IV. rendes ülésének jegyzőkönyve, 1933. december 20.

51 MNL BAML XV.1.e. 55. Kőszeghy Gyula hagyatéka.
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ET 1927/28: A m. kir. Erzsébet Tudományegyetem 1927/28. tanévi irataiból. 
Az 1927-28. tanévre megválasztott egyetemi hatóságnak beiktatása és a tanév 
megnyitása alkalmából 1927. évi okt. 2-án tartott ünnepélyes egyetemi közgyű-
lés. Pécs, 1933.

Emlékirat 1929: Pécs szab. kir. város közönségének emlékirata a pécsi m. kir. Erzsébet 
Tudományegyetem továbbfejlesztéséről. Dunántúl Egyetemi Nyomdája, Pécs.
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A törökbálinti katolikus népiskolák története

Törökbálint oktatástörténete mindeddig nélkülözte a  tudományos igényű fel-
dolgozást, így dolgozatommal arra vállalkozom, hogy ennek a komplex témá-
nak egy jelentős szeletét feltárjam. A 18. századi kezdetektől a 19. század utolsó 
harmadáig kizárólag felekezeti iskolákban folyt az oktatás a településen, ebben 
az időszakban teljes körű képet kívánok alkotni a helyi oktatási intézményekről. 
A 19. század végétől kezdve az 1940-es évek végéig azonban – mivel ekkor az 
egyházi oktatási intézmények már nem élveztek monopolhelyzetet a  települé-
sen – nem adok teljes képet.

Vizsgálataim két intézményt fognak érinteni: az első, az 1760-as években már 
biztosan működő törökbálinti iskolát, majd a struktúra 1884-es diff erenciálódása 
után a római katolikus fi úiskolát, terjedelmi okokból azonban nem foglalkozom 
a 20. század elejétől kezdődően Törökbálinton működő zárdával és annak isko-
lájával. Az iskolák 1948-as államosításával a helybeli felekezeti oktatási intézmé-
nyek története befejeződött. 

A történtek feltárásakor szükségesnek tartom a társadalomtörténeti áttekin-
tések parallel vezetését, az iskolák és a helyi közösség viszonyát, valamint a hely-
történeti utalásokat is. Bemutatom, milyen tényezők alakították az oktatási intéz-
mények működését: a  szinte homogén katolikus lakosság miatt fontos szerepet 
játszott az egyház mint iskolafenntartó, a főváros közelsége pedig hamar elindí-
totta a polgárosodást és a német lakosság asszimilációját, amely magával hozta 
az oktatás magyar nyelvűvé válását, valamint az intézményi struktúra diff eren-
ciálódását,  a polgári iskolai oktatás megszervezését. Egyben érintem azt is, hogy 
az állam szabályozó tevékenysége milyen módon hatott az intézmények működé-
sére, illetve hogyan befolyásolták egyes történelmi események az oktatást.
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A kezdetek

Társadalomtörténeti vázlat1

Az oszmánok elűzésekor a  terület lakatlan volt, majd 1693-ban kapták meg 
a környéket a jezsuiták, és ők foglalkoztak a betelepülőkkel is.2 A helyiség ekkor 
még a Veszprémi Egyházmegyéhez tartozott. 1696-ban készült először összeírás 
a lakókról, akkor 32 háztulajdonost írtak össze, akik közül 29 katolikus délszláv 
volt, 4 pedig magyar.3 Ez a  nemzetiségi összetétel összhangban volt az orszá-
gos migrációs folyamatokkal, ugyanis ekkoriban zajlott a szláv etnikum (illetve 
részben a magyar) bevándorlása a peremvidékekről. A 17–18. század fordulóján 
már a németek is megjelentek, amit az 1702-es anyakönyv bizonyít.4

A lakosságszám a következő évtizedekben csak elhanyagolható mértékben 
ingadozott, és bár a források hitelessége megkérdőjelezhető, azt azért meg lehet 
állapítani, hogy az 1720-as évektől viszonylag stabilnak mondható a 600–800 
körüli lélekszám. Az 1750-es évekre már kétségtelenül a németek voltak több-
ségben a településen. Egy 1773-ban készült felmérés szerint a helyiségben már 
a német volt az általánosan használt nyelv5 (eddig volt a jezsuiták tulajdonában 
a  település6). A lakosság nemzetiségi összetételének megváltozása – akárcsak 
a szlávok betelepülésekor – ekkor is összhangban volt az országos tendenciák-
kal, így Mária Terézia 1763 és 1773 közötti betelepítési törekvéseivel is.7

1785-ben 1102 lakója volt a településnek, ez a szám pedig 1828-ra, a követ-
kező vizsgált évre 1523-ra nőtt, a  növekedés pedig állandónak mutatkozott, 
ugyanis 1857-ben már 1727, 1870-ben pedig 1890 lakosa volt a  településnek, 
ami a  helységnévtár első adatához képest 171,5%-os növekedést jelent. Ebben 
a növekedésben a németek betelepítése mellett már a természetes szaporulat is 
számottevő volt, a feljegyzések azonban a nemzetiségi összetételről ekkor még 
nem számolnak be.8

1 Törökbálint város igen szerény helytörténeti irodalommal rendelkezik. Az első ilyen jellegű 
mű az 1901-ben egy helyi születésű tanár, Wittinger Antal által írt Török-Bálint története és 
leírása (Wittinger 1901). Ezenkívül 1996-ban jelent meg Franz Zeiss Törökbálint-Großturwall 
c. könyvének első, 2006-ban pedig második és harmadik kötete, azonban ez is egy, a szakszerű 
kritikát mellőző, lokálpatrióta lelkesedésből megszületett mű (Zeiss 1996; Zeiss 2006).

2 Zeiss 1996: 36.
3 Zeiss 2006: 174.
4 TBRKP ?/1702–?/1709.
5 ZEISS 1996: 28–37.
6 ZEISS 1996: 43.
7 Manherz (Hrsg.) 1998: 19–21.
8 Horváth–Kovacsics 2000: 198.
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Majdnem a teljes lakosság római katolikus.9 Pontosabb adatokat az 1877-ben 
Galgóczy Károly által írt Pest-Pilis-Solt-Kiskun törvényesen egyesült megye monog-
raphiája című munka tartalmaz, amelyben azt olvashatjuk, hogy Törökbálint 
„jelenleg bir 330 házzal és 2200 lakossal, kik 18 zsidót kivéve, mind római katholi-
kusok, nyelvre nézve 150 magyar, ugyanannyi illyr, a többi mind német.” 10

Ezzel a megállapítással összhangban van a helyi iskolákkal kapcsolatos egyik 
első, a következő alfejezetben elemzett forrás is, amely csak egy felekezet iskoláját 
említi meg: a római katolikusokét.11

Az első iskola

A település történetével foglalkozó Wittinger kutatásai szerint az első törökbálinti 
iskola a Ratio Educationis után alakult, bár pontos évet – források hiányában – nem 
jelölt meg.12 Egy 1903-ban keletkezett irat, amely az akkori községi plébános, Wei-
cher Miklós tollából származik, szintén hasonlóképpen emlékezik meg a helybéli 
iskolák eredetéről.13 Ez a  tévedés több dolog eredménye lehet. Az egyik az, hogy 
Weicher Wittinger könyve alapján készítette feljegyzését, de akár az is előfordulhat, 
hogy mindketten a plébánia – valószínűleg hiányos – iratai között kutakodva jutot-
tak erre a megállapításra, ez utóbbit pedig az is alátámasztja, hogy Wittinger említi 
is forrását, az 1817-es egyházlátogatási jegyzőkönyvet. Idővel természetesen ezek 
a vélekedések terjedtek el, és használta őket mindenki, mint ahogy az a századfor-
dulós romantikus helytörténész sok más hibás ténymegállapításával is történt. Tény 
viszont az, hogy három irat is foglalkozik a helységben a 18. század második felében 
működött iskolával, amelyeket az alábbiakban fogok ismertetni.

A Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár anyagai közül került 
elő egy jelzet és évszám nélküli irat, amely Törökbálint oktatásával foglalkozik. 
A datálásban segít, hogy az iraton tisztán olvasható a  „Sigismundus Teklics 
Parochus loci” szignó,14 róla pedig tudni, hogy 1769 és 1778 között volt Törökbá-
lint plébánosa,15 illetve az is közelebb segít az igazsághoz, hogy 1770 májusában 
már Andreas Mihálovich volt a tanító, nem az ebben az iratban szereplő Josephus 
Hermona, vagyis az irat 1769-ből (esetleg 1770 elejéről) származhat.16 A lapon egy 
német nyelvű felirat jelzi, hogy az alatta lévő latin nyelvű táblázatban valamilyen 

9 Wittinger 1901. 116–118.
10 Galgóczy 1877: 45.
11 SZFVPL No. 4573. Sch.–?
12 Wittinger 1901: 133.
13 SZFVPL No. 4573. Sch.–91/1903.
14 Magyarul: Teklics Zsigmond, a helyiség plébánosa
15 Zeiss 2006: 55.
16 SZFVPL No. 4573. Sch.–3/1770.
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hivatalt, esetünkben az iskolai tanári pozíciót ki tölti be, hol tölti be, etc. Tehát az 
első tanár, akinek fennmaradt a neve, Josephus Hermona volt, aki egyben a temp-
lom kántora is volt, a diákokról pedig annyi említést tettek, hogy számuk nagyjá-
ból hetvenre tehető, valamint hogy illírek és németek voltak.17

1770. március 21-én kelt az a  sajnos nagyon rosszul olvasható latin nyelvű 
irat, amely az akkori kántortanító, az 1742-ben Törökbálinton született Andreas 
Mihálovich munkaköri leírását tartalmazza. A tanító 10018 német és illír diákkal 
foglalkozott, fi úkkal és lányokkal is, akik mind római katolikusok voltak. A kato-
likus hit alapjain kívül írni, olvasni és számolni tanultak. Annyit ki lehet még 
venni a forrásból, hogy nem volt iskolaépület, hanem a diákoknak otthon kellett 
foglalkozniuk a  tananyaggal, majd összegyűltek a  templomban, és a  kántorta-
nító szóban kikérdezte őket. A forrás megemlékezik arról is, hogy ez a módszer 
kitűnő, hiszen így tudják fejleszteni a diákok memóriáját,19 ami inkább egyfajta 
védekezésnek tűnik, mert tisztában lehettek vele, hogy ez a megoldás nem a leg-
ideálisabb tanítási módszer. Mivel a tanítónak szláv hangzású neve volt,20 így fel-
tételezhető, hogy ekkor még többségben lehettek a szláv gyerekek az iskolában. 
Mihálovichot 1789. október 1-jén temették el Törökbálinton, haláláig ő volt a kán-
tortanító, vagyis közel húsz évig.

A legelső forrás, amely megemlíti az iskolaépület létét, az éppen az épület 
1813-ban történt elpusztulásával foglalkozik, ugyanis az addigi iskola abban az 
évben leégett, és még ugyanabban az évben új épületet is emeltettek a község elöl-
járói a „népiskola” számára.21

1837-ben Véber Péter volt terézvárosi segédtanító levelet intézett a  kerületi 
espereshez, aki abban az évben rossz magaviselete miatt megfosztotta hivatalától 
az addigi iskolamestert, a  német származású Keinert. A levélből kiderül, hogy 
a  Keiner utódjának kinevezett Véber sem tudott nyugodt körülmények között 
működni, mert segédtanítója, Hubacsek József rágalmazásainak volt kitéve. 
Minderről így tesz említést: „Ezen helyes okoknál fogva bátorkodom alázatosan 
Fő Tiszt. Esperes Úr kegyes színe eleibe folyamodni, méltóztasson engemet tekin-
tetben venni, holott én feleséges gyermekes ember és hazafi  vagyok, Hubacsek 

17 Az eredeti szöveg így hangzik: „Einer der Landerstellen zur Außfüllung vor zu legenden Tabelle 
Worinnen alleß was auf Universitäten Gymasien Academien Priester Häusern. Wie? von wer 
gelerht und woher bestritten werde? aus zu weisen habe.” Irodalmi németre átírva: Einer 
der Länderstellen zur Ausfüllung vorzulegenden Tabelle worin alles was auf Universitäten 
Gymnasien Akademien Priester Häusre wie, von wer gelehrt und woher bestritten wurde 
auszuweisen habe.” 

18 Az adat valószínűleg csak hozzávetőleges, de tájékozódási pontnak mindenképpen megfelel.
19 SZFVPL No. 4573. Sch.–3/1770.
20 TBRKP Keresztelési anyakönyv (1734–1772)
21 SZFVPL Canonica visitatio Törökbálint–1817–1–4.
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pedig nőtlen, és csehországi születésű.”22 Érdekes a nemzeti érzelmek megjelenése 
és kifejeződése a  levélben, hogy a  valószínűsíthetően német származású Véber 
hazafi nak tekinti magát, míg nem tartja a  nemzethez tartozónak a  cseh felme-
nőkkel rendelkező Hubacseket. Az 1845-ben készült canonica visitatio szerint 
később mégis az ő sikerével ért véget a közte és Véber között kialakult személyi 
harc, ugyanis az 1840-es években már ő volt az iskolamester,23 annak ellenére, 
hogy a Véber–Hubacsek-féle vitába a község elöljárói is beleszóltak, és a fehérvári 
püspökhöz intézett levelükben egyenesen odáig mentek, hogy a cseh tanítót „sza-
már” jelzővel illették.24

Hubacsek a számos nehézség ellenére 35 évesen,25 1840-ben „novum ludirecto-
rem” (kántor, tanító) lett

Törökbálinton.26 A mai Olomouc (németül Olmütz) városából származott 
tanító negyvenéves, családos férfi  volt, a visitatio megállapítása szerint intelligens, 
tanult pedagógus. Az iskolamesterhez hasonlóan a  segédtanító, a  39 éves Perny 
Ferencz is cseh származású volt.27 Olmütz a 20. század elejéig német többségű tele-
pülés volt, így könnyen lehet, hogy Hubacsek német nyelven is taníthatott, de hely-
béli pályafutása végére (1860-as évek vége) minden bizonnyal megtanult magyarul.

Az ekkor még főleg latin, kisebb részt német nyelvű canonica visitatio jelentése 
szerint még 1845-ben is jó állapotban volt az iskola, bár a jelentés azt is megemlíti, 
hogy a tantermek száma kevés (2) és belmagasságuk is alacsony, így – különösen 
a téli időszakban – zavaróan kevés a hely az ekkor körülbelül háromszáz diák szá-
mára. A helyzetet még kaotikusabbá tette, hogy a tanítóknak nem volt elég lakás 
fenntartva, így egy részüknek a  tantermekben volt az életvitelszerű tartózkodási 
helye.28 Ezek a megállapítások arra késztették a  település vezetőit, hogy 1845-ben 
a  tűzvész után újjáépült iskolaépület kibővítéséről döntsenek. Három éves előké-
születet követően az akkori birtokos, Festetics Ágoston közreműködésével emelték 
azt az iskolaépület,29 amely még a millennium idején is állt.30

A nyári időszakban a jelentés szerint 45 fő járt az iskolába, de természetesen 
a  szabadtéri mezőgazdasági munkák befejeztével, a  téli időszakra számuk 270-
re szökött fel. A csoportokra bontás az alábbi szisztéma szerint történt: voltak 
„kezdők”, akik itt tanultak meg írni és olvasni, e mellett pedig hittant tanultak. 
A másik osztályban, ahol arányaiban több tanuló volt, az olvasás mellett a magyar 

22 SZFVPL No. 4573. Sch.–1144/1837.
23 SZFVPL Canonica visitatio Törökbálint–1845–5.
24 SZFVPL No. 4573. Sch.–278/1838.
25 SZFVPL No. 4573. Sch.–3591/1869.
26 SZFVPL No. 4573. Sch.–373/1838.
27 SZFVPL Canonica visitatio Törökbálint–1845–5.
28 SZFVPL Canonica visitatio Törökbálint–1845–5.
29 SZFVPL No. 4573. Sch.–91/1903.
30 SZFVPL No. 4573. Sch.–487/1906.
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és a német nyelv, a nagy katekizmus, a Biblia, a matematika és végül a történelem 
elsajátítása tartozott a tananyaghoz.31

1869 folyamán már keresték az új iskolamestert, a források alapján elmond-
ható, hogy ez – jelentkezők híján – nem volt egyszerű ügy, de az akták Poszlovszky 
Antal 1869. decemberi kinevezésével végül lezárultak.32

A bizonytalan helyzet tovább folytatódott, ugyanis az újonnan kinevezett 
iskolamester csupán bő fél évig regnált a  községben, és 1870-ben ideiglenesen 
nevezték ki az új főtanítót, Paxián Jánost,33 aki végül ténylegesen stabilizálni tudta 
a helyzetet, bár furcsa módon mindezt úgy tette,34 hogy hivatalának 26 éve alatt 
majdnem végig ideiglenesen töltötte be pozícióját, ami talán annak is köszön-
hető, hogy a diákok mellett az alkoholt is hűen pártolta, mindezt ráadásul olyany-
nyira, hogy az általa elfogyasztott mennyiség nem csupán a kocsmáros vagyonát, 
de az egyházmegyei levéltár iratcsomóit is bőven gazdagította.35 Zimándy Ignác36 
akkori törökbálinti plébános egyházmegyei perszonáliái között előbukkan egy 

31 SZFVPL Canonica visitatio Törökbálint–1845–5.
32 SZFVPL No. 4573. Sch.–1503/1869; Schematismus 1870: 101.
33 Schematismus 1871: 101; SzfvPL.–No. 4573. Sch.–802/1870.
34 Schematismus 1894: 145.
35 SZFVPL No. 4573. Sch.–1595–1596/1893.
36 Zimándy Ignác (1831. április 26. – 1903. december 31.) ellentmondásos, megosztó személyiségével 

történelem alapszakos szakdolgozatomban részletesen foglalkoztam, így jelen dolgozatomban 
kizárólag a témámmal kapcsolatos részleteket említem meg (Pettinger-Szalma 2011).

1. ábra. A népiskola tanulói létszámának alakulása az össznépesség létszámához képest
Forrás: Horváth–Kovacsics 2000: 198; SZFVPL No. 4573. Sch.–3/1770–400/1947; SZFVPL 
Canonica visitatio Törökbálint–1771–1897. 
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olyan irat is, miszerint 1887 augusztusában a település képviselőtestülete panaszt 
tett a püspöknél Zimándy ellen – többek között – azért, mert az egy misén részeg 
disznónak nevezte a kántort.37

Paxián ténykedésének idejéről annyit érdemes megemlíteni, hogy 1871-ben 
a község egy új osztályt állított fel, és tervezte is a harmadik tanítói állás létreho-
zását,38 ez a tény pedig már előrevetítette a későbbi intézményi diff erenciálódást.

Az intézményi struktúra diff erenciálódása

Törökbálint társadalomtörténete a dualizmus korában 
és a két világháború között
A dualizmus korának társadalomtörténetével kicsit részletesebben foglalkozom. 
Törökbálint nagyközség 1877-ben 2200 fős lakossággal bírt,39 amely 1890 és 1900 
között közel 3000-re nőtt, ebben a természetes szaporodás mellett benne foglal-
tatik az újabb letelepülők lélekszáma is.40 Az 1870-es évek utolsó harmadában 18 
izraelitát leszámítva mindenki katolikus volt, anyanyelvre nézve a 150 magyar és 
ugyanennyi illír (katolikus délszláv) mellett mindenki más német anyanyelvű 
volt, de ez utóbbiak többségében jól beszéltek magyarul.41 Törökbálinton a sorok-
sárihoz hasonló társadalmi átalakulás ment végbe, ahol a századfordulóra a helyi 
parasztság kisvállalkozó-kisiparos parasztpolgársággá vált. Ez utóbbi jelenség 
hatására Törökbálinton 1900-ra az agrárkeresők aránya 48%-ra csökkent, akik 
parasztgazdaságaik révén városellátó szerepkörben voltak.42 A csökkenésben 
a fi loxéra-járvány is közrejátszott, hiszen az a korábban a lakosság fő jövedelmé-
nek számító bortermelést tönkretette, így a  korábban abban dolgozó emberek 
jelentős hányada új megélhetés után nézett.43

Az 1867-es kiegyezés és az 1872-es városegyesítés után fővárosi funkciót 
élvező Budapest rohamos fejlődésnek indult. Ez a fejlődés természetesen nem állt 
meg Budapest határainál, így az 1870-es évekre teljesen átalakult a főváros és az 
azt körülölelő agglomeráció kapcsolata: idővel megjelent a napi ingázás és a gaz-
dasági kapcsolatok is szorosabbá váltak.44

37 SZFVPL No.5461–927/1884.
38 SZFVPL No. 4573. Sch.–91/1903.
39 Galgóczy 1877: 45.
40 Wittinger 1901: 78.
41 Galgóczy 1877: 45.
42 Berta–Beluszky (szerk.) 1999: 38–39.
43 Wittinger 1901: 79.
44 Berta–Beluszky (szerk.) 1999: 35–39.
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A település dualizmus kori társadalmi rétegződésének pontosabb bemu-
tatása azért is fontos, mert kezdetben szinte kizárólag földművesek alkották 
a  lakosságot,45 ez pedig az oktatással rendkívül szoros összefüggésben van, 
ugyanis a  foglalkoztatottsági átrétegződéssel együtt változott az iskolai kul-
túra is.

A település nemzetiségei közötti nézeteltérések eleinte a templomi énekek 
és a  prédikáció nyelve miatt voltak. 1840-ben püspöki beavatkozásra vasár-
naponként felváltva német és szláv nyelven folyt az istentisztelet, de a német-
ség ezzel továbbra sem volt elégedett, és az 1860-as évek elején templomi 
demonstrációra is sor került. Az ügyet ismét a  püspök zárta le: a  vasárnapi 
kismisék magyar nyelvűek lettek.46 

Törökbálint lakossága a  19. század derekán már a  magyarosodás útjára 
lépett. Az 1870-es évektől pedig Zimándy Ignác unszolására a vasár- és ünnep-
napi nagymisék előtti „német imádságok magyar nyelven” hangzottak el.47 A 
főváros közelsége nagy és gyors változást vitt végbe a  helyi népesség visele-
tében és szokásaiban. Nemcsak Budapest közelsége, hanem az onnan érkező 
nyaralók is befolyásolták a  törökbálintiak életmódját,48 azonban le kell szö-
geznünk, hogy ez az életmódbeli változás nem csupán a fővárosi agglomeráci-
óban volt jellemző: a parasztság értékrendjének, gazdálkodási szemléletének 
és mentalitásának változása az egész Dunántúlon megfigyelhető jelenség volt 
a korban. Kezdett felbomlani a hagyományos, nemek és korcsporotok közötti 
munkamegosztás, a parasztgazdák már vállalkozói szemlélettel bírtak, módo-
sult a munkaütem is, és követni kezdték a kapitalizálódás lehetőségeit.49

Törökbálint huszadik századi eleji társadalomtörténetét illetően min-
denképpen el kell mondani, hogy a  lakosságszám 1900-tól kezdődően jelen-
tős mértékben emelkedett, 10 év alatt 2796-ról 3534-re, etnikai összetételét 
tekintve viszont még jelentős fölényben voltak a német anyanyelvűek (1900-
ban 2445-en, 239 magyarral szemben).50 A lakosság a következő évtizedekben 
is tovább növekedett, 1920-ban 3728, 1930-ban pedig 4485 személy élt Török-
bálinton, és bár a  német anyanyelvűek száma nem, számarányuk viszont 
jelentősen csökkent a magyar anyanyelvűekkel szemben, akik 1930-ban már 
a lakosság 44%-át adták.

Erről a  nyelvi változásról tanúskodnak a  templomi énekekkel kapcsolat-
ban 1920-ban külön kibocsátott rendelkezések. Továbbra is a  német volt az 

45 Zeiss 1996: 39.
46 Wittinger 1901: 74–75.
47 Wittinger 1901: 74–75.
48 Wittinger 1901: 77–78.
49 Kósa 1998: 192.
50 Horváth–Kovacsics 2000: 198.
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elsődleges nyelv, hiszen az ünnepnapokon csak a reggeli mise nyelve a magyar, 
a nagymisén pedig még a prédikáció is német nyelven zajlott. A hétköznapi 
szentmisék a  határozat értelmében mind német nyelven folytak.51 Az 1920-
as évek vége felé az iskolai oktatás nyelve kapcsán több forrás is foglalkozik 
a  helyi lakosság nyelvtudásával, szakértői elemzések szerint ekkorra a  fiata-
labb generációk tagjai már szinte kivétel nélkül beszéltek magyarul, bár az 
idősebbek körében még előfordult, hogy egyáltalán nem beszélték az ország 
többségi társadalmának nyelvét, ez utóbbiak számát megközelítőleg 600 főre 
tehetjük.52

A koedukált oktatás megszűnése

Az 1868-as népoktatási törvény rendelkezéseit viszonylag későn valósították meg 
a településen. Bár a törvény előírta a nemek – lehetőség szerinti – elkülönítését 
a népiskolák esetében,53 arra mégis csak bő másfél évtizeddel később került sor. 

1884-ben már tarthatatlan volt a helyzet az iskola szűkössége miatt, így egy 
bérházban létrehozták az állami leányiskolát, ahol tandíjköteles oktatás vette 
kezdetét, ezzel pedig egészen az 1930-as évekig nemekre volt bontva az oktatás.54 
A helyi római katolikus egyházközség pedig a székesfehérvári püspöknél tiltako-
zott az állami iskola ellen.55 Az ellenszegülés fő alakja Zimándy Ignác plébános 
volt, aki egy, az egyházmegyei hatóságnak írt levelében jelezte, hogy a zsúfoltság 
miatt kialakult helyzet ellensúlyozására saját jövedelméből és saját házában új 
tanítónak vagy tanítóknak adna lakhatási lehetőséget.56 Ezt bizonyítja az egy-
házmegyei sematizmus is, hiszen 1889 és 1891 között háromról ötre emelkedett 
a segédtanítók száma, de az eredeti a háromból csak egy személy maradt, Vlaszák 
István.57 Az imént említett levélben Zimándy egy apácazárda megépítésének ter-
vét is jelezte.58 Meg kell azonban jegyezni, hogy hirtelenjében tett bőkezű adako-
zása mögött csak az állami szándék elhárítása állhatott, ugyanis az öt segédtanító-
ból 1894-re már csak egy maradt.59

51 SZFVPL No. 4573. Sch.–748/1920.
52 SZFVPL No. 4573. Sch.–1548/1929.
53 1868. évi XXXVIII. tc. 29. §
54 SZFVPL No. 4573. Sch.–91/1903.
55 SZFVPL No. 4573. Sch.–115/1893.
56 SZFVPL No. 4573. Sch.–39/1890.
57 Schematismus 1889: 139; Schematismus 1891: 141.
58 SZFVPL No. 4573. Sch.–39/1890.
59 Schematismus 1894: 145.
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A törökbálinti római katolikus fi úiskola

Az intézmény fi nanszírozásának kérdése

A tanítók fizetését 1884-ig a  község állta, majd az egyházközségnek kellett 
átvállalnia a tanítók alkalmazásával kapcsolatos költségeket, viszont a telepü-
lés vezetése továbbra is gondoskodott az iskolaépületek fűtéséről és tisztán 
tartásáról.60 Ez az állapot 1905-ig tartott, akkor ugyanis le kellett mondania 
az iskolának a községi támogatásról. Időközben, 1893-ban viszont az iskola és 
a kántorlak épületeinek telkeit a  település vezetése az egyházközség tulajdo-
nába adta.61

Az iskola épületét 1911-ben – az iskolaszék által felvett kölcsönből – megna-
gyobbították. 1924-ben a plébánia fi nanszírozási nehézségek miatt lemondott az 

60 SZFVPL No. 4573. Sch.–91/1903.
61 SZFVPL No. 4573. Sch.–91/1903.

1. kép. Előtérben balra a plébánia épülete, mögötte az egyemeletes iskolaépület, 
háttérben pedig a templom tornya 
Forrás: Bálint-család 
Megjegyzés: A kép az 1910-es években készülhetett
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iskolaépület és annak berendezései tulajdonjogáról az állam javára, azzal a felté-
tellel, hogy ott továbbra is katolikus szellemben nevelik a gyerekeket.62

A már javában zajló háború kedvezőtlen hatásai 1943-ban az iskolát is elérték: 
a kerületi tanfelügyelő levélben értesítette a püspököt, hogy a korábbi megegye-
zés ellenére nem az állam, illetve a község feladata a katolikus iskola fenntartása, 
csak annak támogatása, így az anyagi nehézségek miatt nem áll módjukban az 
iskolai költségvetés ezen felüli támogatása, sőt, az eddigi szint fenntartását sem 
tudják minden kétséget kizáróan megígérni.63

A nyelvkérdés

1884-től kezdve az oktatás elsődleges nyelve a magyar volt,64 mindegyik törökbá-
linti iskolában, így mind a katolikusban, mind az államiban a később „C” típusú-
nak nevezett oktatás folyt, a német nyelvet tantárgyként tanították, sőt, a magyar 

62 SZFVPL No. 4573. Sch.–446/1924.
63 SZFVPL No. 4573. Sch.–4777/1943.
64 SZFVPL No. 4573. Sch.–1177/1929.

2. ábra. Törökbálint népességének megoszlása anyanyelv szerint (fő)
Forrás: Horváth–Kovacsics 2000: 198.
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nyelvet már az óvodai nevelés során elsajátíttatták a gyerekekkel,65 az állami tanügyi 
szabályozás liberalizmusa miatt ehhez joga volt az iskolának. Az 1868. évi XXXVIII. 
törvénycikk úgy rendelkezett, hogy az iskolák maradhattak az egyházak kezében, 
ez így történt esetünkben is. Az oktatás a  népiskolai törvény szerint folyhatott 
magyarul, anyanyelven vagy vegyesen is. Ennek eldöntését az iskola fenntartójára 
bízta a törvény. Törökbálint esetében – mint már említettem – alapvetően magya-
rul folyt,66 ami némileg meglepőnek tűnik, annak fényében, hogy az 1880-as évek 
elején a  2100 fős lakosság túlnyomó többsége, mintegy 1700 ember volt német 
anyanyelvű.

Zimándy Ignác a helyi iskolák tanulóinak magyarosítása érdekében az 1870-es 
évektől éves ösztöndíjjal jutalmazta azokat a tanárokat és diákokat, akik a magyar 
nyelvvel kapcsolatos tevékenységükkel kitűntek.67 Ehhez hasonló volt a  19. szá-
zad végén a  Biai járás volt főszolgabírója, Bódiz László révén induló program, 
amely a fővárosi agglomeráció német ajkú népességének magyarosítását kívánta 
előmozdítani. Ennek eszköze az „Árpád jutalomdíj alap” volt.68

65 SZFVPL No. 4573. Sch.–1177/1929.
66 Dobszay 2003: 465.
67 Wittinger 1901: 137.
68 Rabár 2008: 189.

2. kép. Osztálykép 1918-ból. A második sorban, a tanárnőtől jobbra Bálint Márton, az 
iskola későbbi igazgatója 
Forrás: Bálint-család
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Az őszirózsás forradalom idején Baranyában és Tolnában a szülők követelése 
miatt számos elemi iskola visszaállította a  teljes anyanyelvi oktatást. Az újjá-
alakult német nemzeti tanácsok által is foganatosított intézkedésekre mind az 
egyházi főhatóságok, mind pedig a helyi iskolaszékek áldásukat adták.69 Török-
bálinton is hasonló törekvések voltak, de a dokumentumok alapján csak évekkel 
később jelentkeztek. 1923 szeptemberében az iskolaszéki ülésen Käufl er Mihály 
és Geschitz József iskolaszéki tagok felhívták a jelenlévők fi gyelmét arra, hogy az 
állam elviekben engedélyezi a  kisebbségi nyelven történő oktatást, vagyis hogy 
a magyar íráson és olvasáson kívül minden mást német nyelven tanítsanak, azon-
ban Weicher szerint az adott tanévben erre még nem volt lehetőség, bár az ötlet 
későbbi foganatosítását nem vetette el.70

Käufl ernek és Geschitznek igaza volt, hiszen a 4800/1923. M. E. sz. rendelet és 
a 110.478/1923. VKM. sz. rendelet újraszabályozta a nemzetiségi iskolarendszert, így 
téve eleget a trianoni békeszerződés által előírt kisebbségvédelmi rendelkezésnek. 
Ekkor három iskolatípust alakítottak ki: az „A” típus esetében az adott iskolában az 
oktatás nemzetiségi nyelven folyt, a magyar nyelvet pedig csupán tantárgyként taní-
tották. A „B” típusú iskolákban hozzávetőlegesen fele-fele arányban folyt magyarul 
és az adott nemzetiségi nyelven az oktatás, míg a „C” típusnál az oktatás magyar 
nyelven folyt, a nemzetiségi nyelvet pedig heti néhány órában tanították.71

Schmall Zsigmondnak a püspökhöz intézett, és az iskolaszék nevében írt jelen-
tésében úgy festi le a helyzetet, hogy a településen élők megosztottak ebben a kér-
désben. Egyrészt szükségesnek látják a magyar nyelv elsajátítását, mert a  főváros 
közelsége miatt a gazdasági kapcsolatok is igen erősek, sokan ott keresik kenyerü-
ket, ellenben mégis szeretnék, hogy a német ajkú szülők gyermekei már második 
osztálytól kezdve tanuljanak németül írni és olvasni, énekelni, illetve számolni is.72

1928. július 19-én Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye főispánja „Bizalmas!” jel-
zéssel ellátott levelet intézett Shvoy Lajos püspökhöz, amelyben írja, hogy Wei-
cher Miklós bizalmasan értesítette őt, hogy a helyi németek újra „megkezdték az 
izgatást a német nyelvü tanitás bevezetése céljából.” A főispán megjegyzi: „[h]ogy 
ezen visszaesés mennyire káros lenne a község lakosságára és nemzeti szempont-
ból is mily veszedelmes, az nyilvánvaló, s ezért bátor vagyok MÉLTÓSÁGOD 
[kiemelés az eredetiben – P-Sz. V.] fi gyelmét már előre felhivni ezen ügyre.”73 
A levél elég erős hangvételűnek tekinthető, és jelzi, hogy állami szinten – az elv-
ben meglévő oktatási lehetőségek ellenére – a hazai németség valóban hátrányt 
szenvedhetett nemzetiségi szabadságának megélésében. 

69 Füzes 1979: 385–391.
70 SZFVPL No. 4573. Sch.–1700/1923.
71 Füzes 1979: 386.
72 SZFVPL No. 4573. Sch.–122/1924.
73 SZFVPL No. 4573. Sch.–1358/1928.
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Shvoy Lajos megyéspüspök vizsgálatot kért az ügyben, amely során meg-
állapították, hogy az iskola tanárai közül csak egy tud tökéletesen németül, egy 
jól beszél, kettő törve, egy pedig egyáltalán nem, viszont német nyelvű tanításra 
egyikőjük sincs képesítve. Az 1928/1929-es tanévben 220 tanulót tartottak szá-
mon, akik közül 49 számított magyar anyanyelvűnek, a  tanulók 22%-a. Az irat 
szerint a „C” típusú oktatást, amely az iskolában zajlott, megfelelőnek tartották, 
mert megtartja a német nyelvet, de megfelelően is segíti a magyarul való boldo-
gulást. Ezt a típust ráadásul nem csupán a püspök, de a minisztérium is ajánlotta 
a törökbálinti iskolának.74

Az oktatási nyelvvel kapcsolatos vita, vagyis a  „C” típusú oktatásról a  „B” 
típusúra való átállás kérdése erős társadalmi visszhangot váltott ki. A  változást 
sürgető kör egyértelműen az iskolaszék volt, amely szándékainak propagálását az 
ügy lezárulásáig folytatta. Az iskolaszék érvelése szerint az eddig meglévő, „C” 
típusú oktatási forma erkölcsi züllést hozott a  törökbálinti társadalom minden 
rétegében. Érdemes megjegyezni, hogy az iskolaszék azonos témájú, 1928-ből 
származó levelét 19 személy írta alá, akik közül csak egy nem rendelkezett német 
vezetéknévvel, ellenben a „C” típus mellett érvelő körök inkább magyar szárma-
zásúak voltak, leveleikben csak elvétve találkozni német nevekkel.75

Végül a „C” típusú oktatás mellett tette le szinte mindenki a voksát, azzal 
indokolva, hogy a magyar nyelv mihamarabbi elsajátításával ez segíti a tovább-
tanulás lehetőségét a  fővárosi közép- és felsőfokú oktatási intézményekben, 
illetve többen jelezték, hogy már magával a  fővárossal meglévő gazdasági és 
kulturális függőség is megkívánja a korábbi típusú oktatás megtartását.76 Ennél 
a  szempontnál ki kell emelni, hogy komoly társadalmi előrelépésnek szá-
mít, hogy a  fővárossal már nem csupán a  gazdasági összeköttetés mondható 
szorosnak.

A magyarországi nemzetiségi oktatásban 1935-ben történt újabb változás, ami-
kor is egy rendelet77 hatályon kívül helyezte a korábbi rendeleteket. Olyan kéttany-
nyelvű szisztéma lépett életbe, amely hasonlított a  korábbi „B” típusú oktatásra. 
Arról, hogy az egyes iskolák az egységes rendszerű kisebbségi nyelvű oktatásra 
térnek-e át, szülői értekezleten kellett dönteni,78 és így történt ez a katolikus elemi 
iskola esetében is, ahol 1937-ben a  diákok szülei szavaztak is az ügyben, és újra 
megerősítették a magyart, mint hivatalos oktatási nyelvet, bár a döntés nem volt tel-
jesen egyhangú.79 1939-ben jegyzőkönyv készült az iskoláról, amelyen az – 1935-ben 

74 SZFVPL No. 4573. Sch.–1548/1929.
75 SZFVPL No. 4573. Sch.–1358/1928.
76 SZFVPL No. 4573. Sch.–407/1929.
77 11.000/1935. M. E. sz.
78 115.085/1937. IX. VKM. sz. rendelet.
79 SZFVPL No. 4573. Sch.–4121/1938.
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vezetéknevét Reichlről Rétire magyarosító80 – igazgató szignója is szerepel. A doku-
mentum érdekessége, hogy az 1939/40-es tanévben összeírt, öt tanár keze alatt lévő 
214 diák mindegyikét magyar anyanyelvűnek írja,81 amely a helyi népesség összeté-
telét és az iskola korábbi etnikai állapotait fi gyelembe véve lehetetlen. 

Epilógus

Az első törökbálinti iskola illeszkedett az országos tendenciákhoz: felekezeti 
iskola volt, így az egyházi intézményrendszer tagjaként számolhatunk vele, de 
alapítóként vagy fenntartóként magánszemélyek, illetve a községi szervek is részt 
vehettek a fenntartási költségek fi nanszírozásában, ahogyan ezt láthattuk Török-
bálint esetében is. A helyi iskola a  19. században nagyjából követte az országos 
előírásokat. Így volt ez az 1845-ben a Helytartótanács által közzétett „Magyaror-
szág elemi tanodáinak szabályai” rendelet esetében is, amely előírta, hogy több 
mint 100 diák tanítása esetén kötelező alkalmazni egy segédtanítót is, és emellett 
az előírt évfolyamszám is (4) kialakításra került.

A Délkelet-Dunántúlon a németség terjeszkedése jellemzi a 19. század végét, 
leginkább a délszlávok kárára. Azonban a nemzetiségi ellentétek a nyelvi magya-
rosítás miatt még nem jelentkeztek nagy erővel, ezzel szemben Törökbálinton 
már ennél jóval korábban, az 1840-es évek elején feltűntek. A társadalmi feszült-
ségek kezdetben az egyházi liturgia nyelvének kérdésében jelentek meg, viszont 
mozgalmakká csak a kilencvenes években fejlődtek ki a Délkelet-Dunántúlon.82

Baranyában és Tolnában az alsóbb szintű, helyi kormányzati tevékenység 
a nemzetiségellenes beállítottságot tükrözte, amely azonban nem tudott érvénye-
sülni, nem csupán ebben a két vármegyében, de az ország többi területén sem, 
leszámítva néhány erdélyi és felvidéki megye állami iskoláit.

Ami a  további országos párhuzamokat illeti, az 1868-as népiskolai törvényt 
követően kezdtek gyarapodni az állami fenntartású elemi iskolák, amelyek ellen 
az egyház mindenhol tiltakozott. Ennek számos oka lehetett: az egyházi fenntar-
tású intézményekben – feltűnően legalábbis – nem jelentkeztek a  nemzetiségi 
kérdések. A vallási béke miatt az egyház ügyelt arra, hogy a nyelvkérdésben se 
merüljenek fel problémák a katolikus délszláv, német és magyar lakosság között, 
így még a nyelvi magyarosítás során sem voltak kirívó esetek. Ezekkel ellentétben 
az állami iskolákban a magyarosítás sokkal erőteljesebben nyilvánult meg.

Az állam miniszteri leiratokkal, másszor a főispánokon keresztül kérte a járási 
hatóságokat, hogy az államosítás során méltányosan járjanak el, ez mégsem ment 

80 SZFVPL No. 4573. Sch.–4025/1935.
81 SZFVPL No. 4573. Sch.–5584/1939.
82 Szita 1979: 533–534.
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maradéktalanul zökkenőmentesen.83 Így történt Törökbálinton is, bár ebben az 
esetben a nyelvi kérdés háttérbe szorult a felekezeti kérdéshez képest, ez viszont 
inkább köszönhető Zimándy személyének, mintsem a nemzetiségiek igényeinek. 

A népesség előrehaladott asszimilációja nem csupán a  Buda környéki tele-
püléseken és a  fővárosban jelentkezett, hanem például Pécsett is, ahol a  városi 
polgárság külsőségeiben és viselkedési normáit tekintve is elhagyta nemzetiségi 
ismertetőjegyeit.84 Így volt ez Pest megyében is, és emiatt láthatjuk azt is, hogy az 
1907-ben és 1908-ban kiadott, Lex Apponyi néven emlegetett törvények azon ren-
delkezései, amelyek a  magyar tannyelv hegemóniáját kívánták elősegíteni, már 
nem voltak hatással a törökbálinti oktatás folyamataira.
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Bányai Viktória

Vidéki zsidó iskolák a Holokauszt után 
(1945–48)*

Tanulmányom témája meglehetősen elhanyagolt. Ez egyfelől következik a  téma 
tényleges szűkösségéből: kevés életben maradt gyermek, kevés életben maradt 
tanító, maroknyi talpra álló intézmény és mindössze három tanévnyi idő az álla-
mosításig. Másfelől a  trauma súlya, a pusztítás mérete mellett eltörpülni látszik 
a  túlélők, az újrakezdők története: a meggyilkolt gyerekek sokasága miatt elha-
nyagolt a túlélők sorsának bemutatása a helytörténeti és hitközség-történeti mun-
kák többségében. Egyes intézményekről a források is igen szűkösek. Nyomtatott 
iskolai évkönyvet csak a deszki Tarbut iskoláról és a debreceni status quo hitköz-
ség iskolájáról ismerünk,1 és egyenetlen az iskolai anyakönyvek, naplók, ügyviteli 
iratok levéltári fellelhetősége is.2 

Gyerekek hiánya

1941-ben 60 132 fő tartozott vidéken a 0–19 éves korosztályba, 1946-ban mindösz-
sze 7566-an, az öt évvel korábbi 12,5%-a.3 Fontos megjegyeznünk, hogy a csökke-
nést, a veszteség mértékét migrációs hatások is befolyásolják az 1946-os adatok-
ban: megindult már a szervezett ifj úsági alija, illetve a kivándorlás és elvándorlás 
más formái. Annak is torzító hatása van, hogy nem ugyanazokat az évjáratokat 
hasonlítjuk össze öt év különbségével: a születésszámok a két világháború között 

1 Spiegel 1946 és Gábor 1947.
2 Jelen tanulmányhoz a pécsi, a miskolci és a két debreceni izraelita iskola iratanyagát kutattam az 

illetékes megyei levéltárakban, illetve az iskolafenntartó hitközségek közül Szegeden, Pécsett és 
Debrecenben találtam anyagot a hitközségi irattárban. Ezúton is köszönetet szeretnék mondani 
Ábrahám Verának (Szeged), Vörös Istvánnak (Pécs) és Kreisler Gábornak (Debrecen), hogy 
segítették munkámat a hitközségi gyűjteményekben.

3 ZSVK Közleményei, 10: 3–4.

*  A tanulmány a Bólyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült. Jelen tanulmány előzmé-
nye volt: Bányai–Gombocz 2015. Bizonyos ott bemutatott jelenségek tárgyalása itt terjedelmi 
okokból elmaradt, inkább a vidéki zsidó iskoláknak a fővárosiaktól eltérő sajátosságai kerültek 
a középpontba.

010  160-172    banyai.indd   160010  160-172    banyai.indd   160 2017.06.08.   13:44:282017.06.08.   13:44:28



Vidéki zsidó iskolák a Holokauszt után

161

is folyamatosan csökkentek, a  háborús években pedig drasztikusan visszaestek, 
vagyis nemcsak meghaltak, hanem részben meg sem születtek már azok a gyere-
kek, aki 1946-ban kisgyerekek lehettek volna.4

Egy iskola benépesítéséhez szükséges létszámban csak olyan településeken 
maradtak életben vidéken iskoláskorú zsidó gyerekek, ahonnan a  deportáló 
vonatok a Bécs melletti Strasshofb a (is) indultak. Négy magyarországi gettóból – 
Bajáról, Debrecenből, Szegedről és Szolnokról – indultak ilyen vonatok: a háború 
utáni vidéki zsidó iskolák földrajzi eloszlása ennek megfelelően alakult. Kivétel ez 
alól Miskolc és Nyíregyháza, ahol az egykor hatalmas közösségek és a környező 
falvak kevéske túlélőjéből került ki az iskolák diáksága.5

„’46 nyarán Miskolcon megmutatták nekem a gyerekeket az iskolában. Miskolcon tizen-
hétezer zsidó élt a háború előtt, a zsidó iskolába ezerötszáz gyerek járt. Akkor, ’46-ban 
huszonkét gyereket tudtak az udvaron felsorakoztatni, közülük páran Budapesten élték 
túl a háborút, másokat keresztények bújtattak el különböző bunkerekben.”6

Kivétel továbbá a  Dunántúlon újraindult két iskola – Csorna és Pécs – is, 
ezeken a  helyeken az ideiglenesen vidéki gyermekotthonokban elhelyezett, ott 
iskolába járó fővárosi vagy máshonnan származó gyermekek tették ki a létszám 
zömét. Máskülönben a Dunántúlon még olyan nagy közösségek is, mint Kapos-
vár, gyerekek hiányában a tanítói állások megszűntetésére, az államsegélyes stá-
tuszok lemondására kényszerültek.7 A  Zsidó Világkongresszus Magyarországi 
Képviseletének 1946/47-es tanévről szóló statisztikája szerint az akkor működő 
(újjászerveződött) vidéki hitközségekből 181 rendelkezett iskolaépülettel – azon-
ban gyerekek hiányában ezeknek kevesebb, mint tizedében indulhatott újra 
a  tanítás.8 A korszak abszurditását jellemzi, hogy az iskolák államosítása idején 
külön kérvényezni kellett olyan iskolaépületek mentesítését, ahol a háború után 
már egyáltalán nem indult újra a tanítás, az épületet pedig más hitközségi célra 

4 Pach 1947: 22–32, különösen 31. 1927-től országosan negatív volt a  zsidóság természetes 
szaporodása.

5 A nyíregyházi hitközség 1945. november 22-i levele szerint: 30–40 fő 12 év alatti zsidó gyerek 
élt ekkor a városban, közülük 12 helyi, akiket a gettón kívül bujtattak, a többiek a háború után 
odaköltözött családokkal érkeztek (MZSL XXXIII. 7-b-2).

6 Groszberg Ervin (Slomo) visszaemlékezése lásd: Bacskai 1997: 38. Az idézetben említett 
ezerötszáz gyerek az 1944-ben Miskolcon élő valamennyi iskoláskorú zsidó gyermek száma 
(1488), de nem mindegyikük zsidó iskolába járt (Szabó 2011: 70).

7 MZSL X. Kaposvár, vegyes iratok, 1945. december. Államsegélyes státusz: a  felekezeti 
iskolákban dolgozó, nem állami alkalmazásban álló tanítók, tanárok egy része az 1907 óta 
létező gyakorlatnak megfelelően fi zetéskiegészítő államsegélyt kapott, ezáltal az állam átvállalta 
az iskolafenntartás költségeinek bizonyos részét. A  vészkorszak után az állami rész a  fi zetés 
80–90%-át jelentette.

8 ZSVK Közleményei, 8-9: 16.
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kezdték használni: pótimaház a  romos zsinagóga helyett, közkonyha, kultúrte-
rem, iroda. A feljegyzés Nagykanizsát, Devecsert, Gyomát, Jászberényt, Sátoralja-
újhelyt, Orosházát nevesítette.9

Az életben maradtaknak is csak egy része élt épp azon a 15 településen, ahol 
újjászerveződött a  felekezeti iskola, illetve tartozott abba a  korosztályba, akiket 
taníthattak a főként elemi iskolák. A visszaemlékező egykori gyerekek egy része 
ezért – a  deportálásból visszatérve vagy bujkálás után – vidéki, de nem zsidó 
iskolákban szerzett tapasztalatokról számol be: bántás nélküli távolságtartás, 
értetlenség a  túlkoros, túl „tapasztalt” gyerekkel szemben, saját részükről pedig 
a teljes hallgatás.10 Találunk néhány példát magántanulókra is, akik olyan telepü-
lésen éltek, ahol nem működött zsidó iskola, de családjuk mégis zsidó iskolában 
szerette volna taníttatni gyermekét, és megengedhette magának, hogy az osztá-
lyozóvizsgákra magántanár készítse fel őket.11 Továbbá olyanok is akadtak, főként 
a szülők nélkül maradt gyerekek között, akik a kivándorlásukig – 1946 során – 
már nem is kezdtek (újból) iskolába járni: „Tanultunk az életből”.12

A Zsidó Világkongresszus már említett statisztikája szerint a  vidéki zsidó 
iskolák gyermeklétszáma az 1946/47-es tanévben 1308 fő volt.13 Újból hangsú-
lyoznunk kell, hogy ebbe a  létszámba a vidéki gyermekotthonokban elhelyezett 
fővárosi és máshonnan származó árva vagy félárva gyerekek is beleszámítottak, 
ami nemcsak a  Dunántúlon (Pécs és Csorna), de Békéscsabán, Szegeden és 
Debrecenben is jelentősen befolyásolta a  létszámot; a  deszki iskola pedig teljes 
egészében a gyermekotthon iskolája volt.14 Szegeden 1947 májusában, a következő 
tanév előkészítésekor, az iskolaszék azt mérlegelte, hogy szabad-e egy új tanárt 
állandó kinevezéssel alkalmazni a 7. évfolyam elindításához, miközben a gyere-
kek 70%-a gyerekotthoni, akik rövidesen alijázhatnak, és akkor maradna 40-50 
gyerek 9 tanerővel.15 Aggodalmuk megalapozott volt: valóban rendkívül nagy 
fl uktuáció jellemezte ezekben az években a zsidó gyerekotthonokat. A jelenség-
nek azonban csak egyik magyarázata a  csoportos kivándorlás, belső, szervezeti 
okok is mozgatták. 

A gyermekotthonok hálózata ugyanis 1945 és 1946 során fokozatosan épült ki, 
folyamatosan bővült, viszont 1947 végétől már az összevonások, racionalizálások, 
intézménybezárások jellemezték. Ez azt eredményezte, hogy a  gyermekotthoni 

9 Feljegyzés. MOILK 636/1948.
10 Endrődön: Gergely 2014: 50; Makón: Bárdos 1981: 71–76. 
11 Például a debreceni status quo ante hitközség iskolájához magántanulóként tartozott egy kabai 

kislány, akit otthon készített fel egy helyi tanár (MNL HBML VIII. 184. a. 1).
12 Interjú Schindler Eszterrel: 16.
13 ZSVK Közleményei, 8-9: 16. Újpestet mint Budapest későbbi részét nem tekintettem vidéki 

iskolának.
14 A Joint által fenntartott vidéki gyerekotthonok 1947. májusi listáját lásd: Novák 2000: 268.
15 Szegedi Htk. 156/1947.
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gondoskodásban élő gyerekek folyamatosan, tanévről-tanévre, de nem ritkán 
tanév közben is költöztek, és vándoroltak az iskolák között: egy-egy gyerek hat-
hét különböző gyermekotthon és iskola növendéke is volt a  néhány év során. 
Jellemző példa a karcagi születésű Kertész Péteré, aki – mint bizonyítványa tanú-
sítja16 – minden tanévet más iskolában végzett el. 1945 májusától a töredék tanévet 
(ekkor 2. osztályos tanuló) egy karcagi keresztény iskolában, majd az 1945/46-os 
tanévet az addigra már újraindult karcagi zsidó iskolában, még otthon lakva 
édesanyjával és testvérével. Az 1946/47-es tanévben Budapesten a Tarbut Héber 
Általános Iskolában tanult, és egy cionista gyerekotthonban lakott. Az 1947/48-
as tanévben (5. osztály) a  szegedi hitközségi iskolát látogatta, majd az 1948/49-
es tanévben újra Budapesten a Rökk Szilárd utcai – már államosított – általános 
iskolában tanult, és a Tárogató úti gyermekotthonban lakott. 1949/50-ben maradt 
a  Tárogató úti otthonban, de körzetes alapon a  Labanc úti iskolába járt, végül 
1950/51-ben (8. osztály) a Vilma királynő úti fi úárvaházba került, és onnan a Rot-
tenbiller utcai iskolát látogatta. 

Bár az ide-odaköltöztetett egykori gyerekek általában jó szívvel emlékeznek 
ezekre az évekre, teljesen érthető, hogy a tanügyi igazgatás nagyobb állandóságot 
szorgalmazott. Péter Ernő, a pécsi zsidó iskola igazgatójának 1947. október 12-én 
kelt, a gyerekotthont fenntartó Országos Zsidó Segítő Bizottság Gyermekvédelmi 
Osztályához intézett leveléből idézzük:

„Tudomásomra jutott, hogy növendékeink közül tizenötöt, akik korban ugyan meg-
felelnek otthonunk követelményének, de túlkoruk ellenére is az általános iskola alsó 
tagozatába járnak, máshova akarnak áthelyezni. Nem beszélve arról, hogy ez már 
a folyó tanévben a második áthelyezés lenne, a legnagyobb mértékben pedagógiátlan, 
de a helyi tanügyi hatóság is úgy hagyta helyben általános iskolánk függetlenségét, 
ha ezek az áthelyezések megszűnnek, különben fi ók iskolaként kezelnek. Szószerint 
idézve szavaikat: »A pécsi zsidó iskola olyan, mint egy átjáróház, nem lehet önálló ált. 
iskolának kezelni.«”17

A pécsi iskolába – mint már utaltunk rá – helyben született, a  vészkorsza-
kot túlélő gyerek alig járt. Egyetlen 11 éves ikerpár kivételével 14 év alatti gye-
rek nem élte túl a  deportálást, és már ők sem az elemi iskolába tértek vissza.18 
1946 januárjában, az iskola megnyitásakor a harminc gyerek között egyetlen pécsi 
születésű volt, ő római katolikus vallásúként menekült meg.19 Az 1946/47-es tan-

16 Interjú Kertész Péterrel 2004.
17 MNL BML VIII. 263, 1947.
18 Krassó 2011: 79, 167.
19 Szórványos helyi adatok alapján alacsonynak tűnik a  Magyar Statisztikai Évkönyv adata az 

1946/47-es tanévben izraelita iskolában tanuló más vallású gyerekekről. Ott országosan 2 róm. 
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évben három, 1947/48-as tanévben pedig négy pécsi születésű növendék szerepelt 
az iskolai anyakönyvben. A többség budapesti születésű volt, egy-egy gyereknél 
Kalocsa, Törökszentmiklós, Zágráb, Berlin szerepel születési helyként. A túlkor-
osságon akár 2-3 évnyi elmaradást is érteni kell: ez az üldözések és háború miatt 
kimaradt tanévek, vagy az azt követő gyógykezelés, feltápláló nyaraltatás stb. 
következménye volt.20 A túlkoros gyerekeknek Pécsett is, másutt is megszervez-
ték, hogy osztályozóvizsgák letételével egy tanév alatt két évfolyamot haladjanak, 
közelíthessék kortársaikat.

Az áthelyezések mellett a  tanfelügyelet behatóan foglalkozott azon tanulók 
ügyével is, akiknek személyi adatait okmányok nem igazolták, csupán a  gyere-
kek közlésére tudtak hagyatkozni. Pécsett 1946. áprilisában a 25 tanulóból 12 volt 
ilyen.21 A  tanfelügyelet a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium állásfoglalását 
kérte az ügyben, amely úgy rendelkezett, hogy ha hitelt érdemlően igazolható, 
hogy az okmányok nem szerezhetők be, akkor a  személyi adatokat szabad 
„bemondás” alapján is elfogadni. Egyes gyerekeknél a  néven kívül semmilyen 
más adat nem szerepel az iskolai anyakönyvben, ez feltehetően arra utal, hogy 
a gyermek maga sem tudott biztosat a családjáról, saját múltjáról. 

Egy további, tanfelügyeleti állásfoglalást igénylő, bár nem gyakori helyzetet 
is említeni kell: 1946 szeptemberében iratkozott be a debreceni status quo isko-
lába Grosz Tibor és Gábor. A  testvérpár édesanyjukkal együtt ekkor tért vissza 
Debrecenbe Németországból, minden bizonnyal azért, mert hírét vették, hogy az 
édesapa is túlélte a munkaszolgálatot. A deportálásból felszabadulva Esens váro-
sában, egy magyar DP (Displaced Persons) táborban egy tanévet tanult a két fi ú, 
amiről a helyi katonai parancsnokság által is hitelesített magyar nyelvű bizonyít-
ványt, illetve tanulmányi értesítőt mutattak be, és kérték elvégzett tanulmányaik 
beszámítását.22 A  Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium rendelete nyomán 
erre közvetlenül nem volt lehetőség, osztályozó vizsgák letételére kötelezték őket 
a „nyugaton” végzett évfolyam anyagából, amelynek során különös gondot kellett 
fordítania a vizsgáztatónak arra, hogy „kik foglalkoztak kint a magyar táborok-
ban oktatásukkal” és milyen „nevelő hatás alá kerültek”.23

katolikus és 4 református szerepel (Magyar Statisztikai Évkönyv 1943–46: 256. skk.), miközben 
csak a debreceni status quo polgáriban 6 református vallású tanuló volt az 1945/46-os tanévben 
(MNL HBML VIII. 184. a. 1), a pécsi izr. általános iskolában pedig az 1947/48-as tanévben 3 
róm. katolikus, 4 református és 2 evangélikus diák tanult (MNL BML VIII. 263, 240/1948).

20 Néhány ennél is nagyobb elmaradásra is akad példa. 1946 szeptemberében a debreceni status 
quo iskolában egy 1934 és 1937-es születésű testvérpár együtt kezdte az általános iskola első 
osztályát (MNL HBML VIII. 184. b. 2. kötet).

21 MNL BML VIII. 263, 43/1946.
22 MNL HBML VIII. 184. a. 1, 257/1946.
23 A rendelet (17916/1946. IV. a.) szövegét idéző tanfelügyelői körlevelet lásd: MNL BML VIII. 263, 

63/1946.
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Tanítók hiánya

A munkaszolgálatban és deportálás során sok tanító, tanár és hitoktató is életét 
vesztette, mások hadifogságban rekedtek vagy egészségük megromlása miatt nem 
tudtak visszatérni a  tanításhoz. A  veszteségekkel, az elvesztett tanítók, tanárok, 
társak hiányával minden iskolában szembesülni kellett. Ennek a  számvetésnek 
megrázó példája Almási Miksáné, a debreceni orthodox zsidó elemi tanítónőjének 
A felsőbb osztály című verse, amely az 1945 nyarán megszervezett hathetes tanév-
pótló tanfolyam zárásán hangzott el a hiányzó 3 kolléga és 200 gyerek emlékére.24

Az új tantestületek felállítása a legtöbb zsidó iskolában komoly szervezést igé-
nyelt mind a megfelelő pedagógusok megtalálásában, mind átkérésük-alkalma-
zásuk adminisztratív intézésében. Gábor Dezső, a debreceni status quo hitközség 
iskolájának igazgatója 1945 szeptemberében, a tanév megkezdése utáni napokban 
is sürgős kérelmekkel ostromolta tanfelügyeletet és a minisztériumot a pedagó-
gusok helyzetének rendezésére. A hitközség elemi iskolájában a vészkorszak előtt 
dolgozó kilenc tanítóból öt életét vesztette, három betegszabadságon volt. Az első 
osztályosok tanítójául, Berkovics Szerénát kérte Püspökladányból áthelyezni, 
mivel oda mindössze három tanköteles zsidó gyerek tért vissza, iskola nem indul-
hatott.25 Berkovics Szeréna 1922-től tanított a püspökladányi izraelita iskolában, 
de 1945 nyarán már Debrecenben tanított az orthodox iskolában, a két hitközség 
közös nyári tanfolyamán. A  korszak tanárhiányára jellemző, hogy a  tanév kez-
detén viszály támadt abból, hogy az orthodox vagy a  status quo hitközséghez 
kerülhet-e a tanítónő. Az orthodox iskolához végül a hajdúböszörményi ortho-
dox hitközség iskolaszékének hozzájárulásával – mivel tanítás ott sem indult – két 
ottani tanítót osztott be a tankerületi főigazgató.26 

A status quo iskola felső tagozatán tanító szaktanárok tekintetében valamivel 
jobb volt a helyzet: az egykori debreceni zsidó gimnázium és polgári leányiskola 
tantestületének néhány tagja mellett alkalmazni tudtak három olyan tanárnőt 
is, akik 1942-től, illetve 1943-tól a bécsi döntésekkel visszacsatolt területek zsidó 
iskoláiba – szatmárnémeti izraelita polgári iskola, nagyváradi izr. gimnázium – 
voltak beosztva. Ketten közülük korábban is a debreceni izraelita polgári leányis-
kolában tanítottak, Grünhut Márta pedig a váci izraelita polgári leányiskolában. 
Hiány egyedül történelem–földrajz szakos tanárból mutatkozott, ezért az igazgató 
dr. Fleischmanné dr. Bleyer Lenke azonnali áthelyezését kérte a  püspökladányi 
állami polgáriból, amit a tankerületi főigazgató jóvá is hagyott.27

24 MZSL XIX. Almási család hagyatéka. Nyomtatásban megjelent: Feuermann–Weisz 1994 
kötetben.

25 MNL HBML VIII. 184. a. 1, 14/1945–46. 
26 MNL HBML VIII. 186. a. 1, 220/1946.
27 MNL HBML VIII. 184. a. 1, 17/1945–46.
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Hasonló utat járt be Péter Ernő is: pécsi születésűként a Budapesten szerzett 
diplomájával a pécsi izraelita népiskolánál kezdett tanítani 1936-ban, de 1939-től 
Kassára került, majd 1945 őszétől újra Pécsett tanított, előbb egy állami népiskolá-
ban, majd az újraindult zsidó iskolában.28 Az ismét elcsatolt területek zsidó isko-
láinak életben maradt tanárai más iskolákban is feltűntek. A legérdekesebb példa 
erre a  Magyar Cionista Szövetség Tarbut Kultúregyesület iskolái. Ezek a  héber 
(két)tannyelvű iskolák szellemiségükben és részben tanáraik személyében is foly-
tatói voltak a héber iskolák két világháború közötti kárpátaljai mozgalmának.29 
Az 1945/46-os tanévben két helyszínen, a deszki gyermekotthonban és Budapes-
ten indult a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium engedélyével elemi iskolai és 
kisgimnáziumi képzés.30 Rubin Illés, a munkácsi zsidó gimnázium egykori igaz-
gatója 1945. júliustól decemberig vezette a budapesti iskola szervezését; Deszken 
pedig az egykori ungvári tantestület több tagja tevékenykedett.

Ahogy hangsúlyoztuk, zsidó tanítók alkalmazása vidéken, sok helyen nehéz-
séget jelentett, mégis egyedi esetnek tűnik a kiskunhalasi hitközség megoldása. 
Az 1946 őszén újraindult izraelita elemi egyetlen, összevont tanulócsoporttal és 
egyetlen tanítónővel működött. A sokat betegeskedő gyereke miatt sokszor távol-
maradó tanítónő, Lusztig Zoltánné Neubauer Anna helyett végül egy helyi, nem 
zsidó tanítót, Regős Józsefet alkalmazták a gyerekek tanítására.31

Körülmények, sajátosságok

A gyerekek és tanárok hiánya után említenünk kell az épületekben esett károkat 
és az iskolák felszerelésének – bútorzatának, szertárainak – teljes kirablását vagy 
elpusztulását. Ezek pótlására saját erőből nem tudtak a hitközségek vállalkozni, 
a jelentős áldozatok ellenére is kényszermegoldások, hiányok jellemezték az újra-
induló iskolákat, és nem is csak az indulás időszakában. A  kiskunhalasi iskola 
ebben is kivétel: az iskolák államosításakor az orthodox hitközség saját, jól fel-
szerelt és jó állapotú négy tantermes iskoláját tudta ajánlani az állami iskola alsó 
tagozatának elhelyezésére, ezzel kívánva biztosítani, hogy az addig is ott tanuló 20 
zsidó gyerek helyben maradhasson.32

28 MNL BML VIII. 263. a. 1, 35/1946.
29 Tarbut (’kultúra’ héberül) néven szekuláris héber tannyelvű iskolák hálózata működött 

a  két világháború között Baltikumban, Lengyelországban, Romániában. A  kárpátaljai héber 
tannyelvű iskolákról lásd: Bányai 2013.

30 Spiegel 1946: 5.
31 Gszelmann 2001: 185.
32 Feljegyzés, MOILK 636/1948.
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Több iskola levelezésében is láthatjuk, hogy az igazgatók minden irányú kapcso-
latukat latba vetve igyekeztek valahonnan támogatást szerezni. Jellemző eset a deb-
receni orthodox iskoláé, ahova a  hiányzó bútorzat pótlására 1945 nyarán a  városi 
tanfelügyelet utasítására a Mikepércsi úti állami népiskola adta kölcsön nélkülözhető 
padjait, szekrényeit, tábláit. A következő nyáron azonban visszakérték a felszerelést, 
és az orthodox iskola a tanfelügyelethez, majd annak tanácsára az vallás- és közokta-
tásügyi miniszterhez fordult segítségért; később a polgármester és a főispán segítségét 
is hiába kérve, az orthodoxia központi irodáját ostromolta kétségbeesett levelekkel.33

A háborús károk rendezése, a  felszerelések pótlása érdekében – azokon a  tele-
püléseken, ahol ez szóba jöhetett – a gyerekotthonokat működtető cionista szerve-
zetekkel is igyekeztek valamiféle számukra előnyös megállapodást kötni az iskolák. 
Valószínűleg helyesen mérték fel, hogy a Joint anyagi támogatásából így sokkal több 
esélyük van részesülni, mint hitközségi iskolaként. Finanszírozási szempontok miatt 
támogatta volna a  szegedi hitközség az izraelita népiskola (elemi iskola) nyolcosz-
tályos Tarbut-iskolává átszervezését, és ebben a  formában való újraindítását 1946 
őszétől.34 Az együttműködés végül meghiúsult, a hitközség saját erejéből indította be 
az általános iskolai 5-6. osztályt, illetve fejlesztette az 1945/46-os tanévben mindösz-
sze kétfős tantestületet hat, majd kilenc főre.35 A lényegesen megnövekedett létszámú 
diákságot leültetni sem volt mire: a polgármester határozatára a Szabadtéri Játékok 
készletéből kaptak kölcsön száz darab széket.36 

Az újrainduló vidéki iskolák egy része – ahogy Kiskunhalas példáján már láttuk 
– kis létszámú, osztatlan vagy részben osztott volt. A második tanerő Kiskunhalason 
és másutt is a hitoktató volt. A létszámokból következtetve ilyennek gondolhatjuk el 
a karcagi, a szarvasi, a csornai iskolát is. Azonban a számok önmagukban még nem 
árulnak el mindent. A miskolci zsidó iskola az 1945/46-os és 1946/47-es tanévben való-
ban egytanítós osztatlan iskolaként működött, az egyetlen tanteremben 1–8. osztályo-
sig közösen tanultak a diákok: a napló tanúsága szerint 30 perces váltásokban, vagyis 
napi tíz egységben következtek a különböző évfolyamok tantárgyai, tananyagai. Az 
1947/48-as tanévben azonban a továbbra is csak 29 fős iskolát általános iskolává alakí-
tották át. Az alsó tagozaton (18 fő) megmaradt az osztatlan oktatás, felső tagozaton (11 
fő!) ellenben szakrendszerű, részben osztott tanítást vezettek be, óraadó szaktanárok-
kal, 3 és 5 fős tanórákkal.37 Az iskola megmentésének, megtartásának szándéka min-

33 MNL HBML VIII. 186. a. 1, 239/1946.
34 Az előkészítő levelezés: Szegedi Htk., 189/1946.
35 A saját erőt az államsegély rendszere továbbra is kiegészítette, azonban az 1946/47-es tanévtől 

kezdve az oktatási kormányzat arra törekedett, hogy megszüntesse az állami alkalmazásban álló 
tanítók „kölcsönadásának”, azaz felekezeti iskolához való kirendelésének gyakorlatát (Szegedi 
Htk. 212/21946).

36 Szegedi Htk. 274/1946.
37 MNL BAZML VIII. 224, 30–32. kötet.
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den más szempontot felülírt: a közösség egykor nagy létszámú, korszerű iskolájának 
már halvány mása sem lehetett, de képtelenség volt nem ragaszkodni hozzá.

Az 1947/48-as tanévben hétévfolyamos, 59 fős pécsi iskola is teljesítette az álta-
lános iskolákkal szemben támasztott elvárásokat, felső tagozaton bontott, szakrend-
szerű oktatás folyt. A Statisztikai Hivatal adatai szerint a két debreceni és a szegedi 
iskola mellett már az 1946/47-es tanévben is általános iskolának számított a makói és 
a  szolnoki is. Nem véletlen, hogy az iskolák államosítását előkészítő tárgyalásokon 
a neológia országos képviselete a vidéki iskolák közül a szegedi és a debreceni (status 
quo) iskolákat, az orthodoxia képviselete pedig debreceni (orthodox) és makói isko-
lákat igyekezett megmenteni – esélytelenül.38

Az oktatómunka tartalmi kérdéseivel kapcsolatban két sajátosságot szeretnék 
még kiemelni a nyelvoktatás terén. Az általános iskola felső tagozatán, illetve a kifutó 
polgári osztályokban a német helyét többnyire az angol nyelv oktatása vette át. Ettől 
eltérő gyakorlatot csak a debreceni status quo iskolában találunk, ahol a francia okta-
tását vezették be, de az utolsó éveseknek az 1945/46-os tanévben megtartották még 
a németet.39 Ezzel a lelkileg természetesen nagyon nehéz, de módszertanilag és okta-
tásszervezés szempontjából indokolt döntéssel, nevezetesen hogy egyetlen tanévre 
már nem kezdtek új nyelvet oktatni, a végzős évfolyamnál az addig is tanult németet 
folytatták, más zsidó iskolánál nem találkozunk se Budapesten, se vidéken. 

A vizsgált iskolák egy részében jelentős változás történt a héber nyelv oktatásában 
is. A vészkorszak előtti általános gyakorlat a hitoktatás részeként tanította a hébert, 
mint a liturgia és Biblia nyelvét, szókincsben és nyelvtanban is erre a szövegkorpuszra 
szorítkozva. A vészkorszak után azonban a modern, élő nyelvi oktatási módszerek is 
létjogosultságot nyertek olyan iskolákban, ahol ezt a közösség, a szülők igénye és az 
oktatók felkészültsége egyaránt lehetővé tették. A legnagyobb szerepet a már említett 
Tarbut-iskolákban kapta, ahol az oktatás nyelvévé is vált, de például a debreceni status 
quo iskola is már 1945 őszén elérte a tanfelügyeletnél az élő héber helyi tanterv szerinti 
oktatásának engedélyezését.40 Az iskola két híres hébertanára Isbéthi (Mannheim) 
Mór (1898–?) és Lőwy László (Arieh Lewy, 1923–2006) voltak. Pécsett a Magyar Izra-
eliták Országos Irodája által kezdeményezett, és a Vallás- és Közoktatásügyi Minisz-
tériumtól az 1947/48-as tanévre engedélyt kapott új tanterv alapján vezették be a felső 
tagozaton a  heti 4 héber órát, az akkor fi atal rabbi, Schweitzer József (1922–2015) 
tanította.41 Ez a tanterv is a nyelvoktatás és a hitoktatás különválasztását, az élő nyelvi 
megközelítést hangsúlyozta. Az ezekben az években szerzett héber nyelvtudását sok 
gyerek Izraelben kamatoztatta: az elvándorlás a vidéki zsidóságot a vészkorszak után 

38 Feljegyzés, MOILK 636/1948.
39 Tantárgyfelosztások (MNL HBML VIII. 184. a. 1).
40 MNL HBML VIII. 184. a. 1, 138/1947.
41 Órarend és tantárgyfelosztás 1947. december (MNL BML VIII. 263). 
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is folyamatosan apasztotta, a kivándorlás célpontja az államalapítás körüli években 
jellemzően – bár nem kizárólagosan – Izrael volt. 

A felekezeti iskolák államosítása, majd a  kötelező iskolai hitoktatás eltörlése, 
a cionista szervezetek és a zsidó cserkészcsapatok felszámolása után a gyerekkel való 
foglalkozás lehetősége visszaszorult a hitközségi kereteken belül zajló hitoktatásra 
és gyermekmunkára. Az 1946–49 között született viszonylag népesebb korosztály 
felcseperedésével néhány évre újra volt annyi gyerek, akiknek érdemes volt hitokta-
tást, talmud-tórát szervezni még olyan városokban is – például a Dunántúlon Pápa, 
Bonyhád, Paks –, ahol a deportálások után gyermekek hiányában sehol sem indult 
újra iskola, és hitoktatásra szoruló 13 év alatti gyerek is alig-alig maradt.42 Ám ezt 
a rövid korszakot az 1956-os kivándorlási hullám, kivált a vidéki orthodox közössé-
gekben végleg lezárta.

MELLÉKLET

Zsidó iskolák vidéken, 1946/47. tanév

A táblázat alapjául a  Zsidó Világkongresszus Magyarországi Képviseletének már 
többször idézett statisztikája szolgált.43 Ezt vetettem össze a  Központi Statisztikai 
Hivatal 1946/47-es tanévre vonatkozó adataival,44 és egészítettem ki más forrásokból 
dátumokkal, nevekkel. A tanulói létszámra vonatkozó adatokban olyan jelentős fl uk-
tuáció tapasztalható egyes tanéveken belül is, hogy azokat csak viszonyításként lehet 
tekinteni.

Fenntartó hitközség Tanerők Tanulók Igazgató / tanító
Békéscsaba, orthodox 2 82
Csorna, orthodox 1946/47 telén 
áthelyezve Mezőkovácsházáról

1 80 Sichermann Miksa tanító

Debrecen, orthodox  Reáliskola 
u. / Bajcsy u. 49 1945 nyári 
tanfolyam

6 220 Steier Ernő igazgató

Debrecen, status quo Simonff y u. 23. 14 198 Gábor Dezső igazgató

42 Schindler 1954:56.
43 ZSVK Közleményei, 8–9: 16.
44 Magyar Statisztikai Évkönyv 1943–46: 256. skk. Ebben az összesítésben a  Tarbut-iskolák nem 

„láthatók” a zsidó iskolák között, mivel azok nem felekezeti, hanem egyesületei iskolának számítottak.
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Deszki gyermekotthon Tarbut-
iskola

3 110 Szabó Ferenc igazgató 
Reichmann Márton

Hajdúnánás, orthodox Bem utca 2 60
Hódmezővásárhely, neológ 
Szeremlei utca

2 41 fi ókiskola (Magyar Statisztikai 
Évkönyv nem jelzi), 

Gruber László tanító
Karcag, orthodox 2 26 Ausländer Ignác tanító
Kiskunhalas, orthodox 1946. 
szeptembertől

2 30 Lusztig Zoltánné Neubauer 
Anna tanítónő (Regős József 

helyettesítő tanító)
Makó, orthodox  (ZSVK két 
iskolaként tünteti fel: bizonyára 
fi ú és leány)

4 99 Magyar Statisztikai Évkönyv: 
Csanád megyében egyet

Miskolc, orthodox Erzsébet 
Izraelita Elemi iskola / Izr. 
Népiskola

2 17 Herczegné György Júlia 
(Schwartz Júlia) tanítónő

Nyíregyháza, orthodox 2 30 Magyar Statisztikai Évkönyv: 
csak egy intézmény szerepel

Nyíregyháza, status quo 1 16
Pécs, neológ Tímár u. 5. 1946. 
januártól

2 60 Péter Ernő igazgató 
Bőhm Márta tanító

Szarvas, orthodox és neológ 1 24
Szeged, neológ 9 165 Székely Alfréd igazgató 

Grünfeld Jenő tanító
Szolnok, neológ 1 50

FORRÁSOK
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Szász Lajos

A Bécsi Protestáns Teológiai Fakultás magyar 
református hallgatói (1821–1918)

Tanulmányunkban a magyar református teológiai hallgatók külföldi egyetemjárásá-
nak egy eddig elhanyagolt fejezetével, a megindulásától, 1821-től az Osztrák–Magyar 
Monarchia felbomlásáig komoly hatással bíró Bécsi Protestáns Teológiai Intézet (1850-
től Kar) hatásával kívánunk foglalkozni. Főképpen a Bécsben tanult magyar reformá-
tus teológusok adatai alapján arra keressük a választ, hogy kik és miért keresték fel 
a különböző korszakokban éppen ezt az intézményt. Végül azt kívánjuk megvizsgálni, 
hogy a bécsi intézmény és annak tanárai mennyiben járultak hozzá tanítványaikon 
keresztül a magyar református teológiai gondolkodás alakításához.

A Bécsi Protestáns Teológiai Intézet első korszaka (1821–1848)

A magyarországi protestantizmus szellemi életében a  kora újkortól kezdődően 
mindig kiemelt fontossággal bírt a lelkészi pályára készülők külföldi egyetemjá-
rása. A protestáns közösségek még a legnehezebb időszakokban is megpróbálták 
biztosítani minél több leendő lelkésznek a külföldi tanulmányút anyagi feltételeit. 
A Habsburg-kormányzat már a 18. században is többször akadályozta a külföldi 
egyetemjárást, de a napóleoni háborúk utáni konzervatív irányzat, félve a német 
egyetemek szabadabb szellemétől 1818-ban betiltotta a peregrinációt. A tiltással 
párhuzamosan pedig elhatározták egy központi, az egész birodalom lelkészkép-
zését magas színvonalon ellátó teológiai intézet felállítását. Az alapítás 1819-ben 
történt meg, majd a birodalmi székvárosban helyet kapó intézmény végül 1821-
ben nyitotta meg a kapuit.1

Mivel közös protestáns intézménynek szánták, ezért párhuzamos evangélikus 
és református tanszékeket állítottak fel mind a dogmatika, mind pedig az írásma-
gyarázat oktatására. A bécsi teológiai intézet felállítása, de sokkal inkább a rangos 
német egyetemek látogatásának megtiltása főképp a magyarországi reformátusok 
körében erős ellenszenvet váltott ki. Az intézmény megnyitása után nem sokkal 
a  Debreceni Református Kollégium vezetése elhatározta, hogy Debrecenben 

1 Az intézmény felállítása körüli vitákat és az intézet első éveinek történetét jól feldolgozza: Klein 1930. 
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lelkészképző intézetet állít fel, amelyet az addig elsősorban a peregrinációra fordí-
tott rektori jövedelmek bizonyos részeinek beszolgáltatásával kívánt fenntartani.2

A bécsi intézmény első korszakára egyébként is elsősorban a  bizonytalan-
ság volt a  jellemző. Tisztázatlan volt a viszonya a Bécsi Egyetemmel, amelynek 
egészen 1922-ig nem is vált elismert karává. Másrészt az oktatás nyelvével akad-
tak problémák. A birodalom legnépesebb protestáns közösségének, a  magyar 
református egyház tanintézményeinek ugyanis a  német nyelv oktatása a  bécsi 
intézet életének első éveiben, évtizedeiben még gyerekcipőben járt. Mivel a bécsi 
intézmény oktatási nyelvének a németet szánták, ezért komolyan vesztett a von-
zerejéből a magyar református teológiai hallgatók szemében.3 Olyan jelentős volt 
ez a probléma, hogy a két tervezett református tanszék betöltésénél is áthidalha-
tatlan akadályként jelentkezett, hogy az egyébként kvalifi kált magyar református 
kandidátusok nem bírták a német nyelvet olyan szinten, hogy alkalmazni lehetett 
volna őket.4 A magyar reformátusok végül egész története során két professzort 
adtak az intézménynek: Patay Jánost és Szeremlei Gábort. Előbbi bár hosszabb 
ideig tanított Bécsben, a német nyelvet sosem bírta olyan mértékben, hogy jelen-
tősebb munkásságot fejthessen ki a kar életében, Szeremlei pedig nem is sokáig 
maradt itt, visszatérve Magyarországra, Sárospatakon kapott katedrát, komolyabb 
munkái is magyarul jelentek meg.5

Problémát jelentett az az éppenséggel a felekezeti különbségek precíz betartá-
sának szándéka miatt előálló helyzet is, hogy egészen 1850-ig a korban már kirívó 
módon az írásmagyarázatot felekezeti és nem pedig szaktudományos bontásban 
(külön Ó- és Újszövetség) oktatták. Nem véletlen tehát, hogy az evangélikus Ján 
Kollár már 1820-ban maliciózusan állapította meg, hogy a bécsi intézmény nem is 
lesz összehasonlítható a magyarországi evangélikusok kedvelt peregrinációs célál-
lomásával, Jénával.6 Hasonló érzéseket tápláltak a magyarországi reformátusok is, 
Kiss Bálint szentesi lelkész 1836-ban vetette papírra, hogy „ezen institutumnak 
a mieink még semmi hasznát nem vették”, mivel ott semmi olyat nem oktatnak, 
amit a diákok a hazai kollégiumokban ne tanulhatnának meg.7

Komoly konfl iktusforrás volt az is, hogy míg a cseh és osztrák tartományok 
protestáns lelkészeit kizárólagosan itt képezték egy három éves kurzus során, 
addig az alapítói szándékkal ellentétben a magyarországi református egyházke-
rületek vonakodtak elfogadni a bécsi intézményben letett vizsgákat, azokat nem 
számították be a diákok előmenetelébe. Éppen ezért a Helytartótanács szóvá tette, 

2 Kiss 1992: 103.
3 Trauner 1997: 76–78. 
4 Trauner 1997: 85.
5 Karner 1986.
6 Schwarz 2007: 92.
7 Kiss 1992: 103.
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hogy igencsak rosszul teljesítenek a  vizsgákon a  magyar hallgatók.8 Forrásaink 
arról tanúskodnak, hogy a  magyarországi református diákok, ha be is iratkoz-
tak az intézménybe, gyakran nem várták meg a  vizsgák idejét. Habár 1824/25-
ben összesen 30 stipendiumot (50–100 forint értékben) állított fel az uralkodó 
az intézmény hallgatóinak,9 a  magyarországi diákokkal (a hazai evangélikusok 
számára sem vált kizárólagos lelkészképző intézetté a bécsi intézmény) kapcso-
latosan arról panaszkodnak, hogy azok beiratkozásuk után felveszik a stipendiu-
mokat, de nem töltik ki a kiszabott időt, hanem a kurzus elvégzése előtt szolgálati 
helyet találnak maguknak.10 

Nem csupán a diákok fentebbi viselkedéséből, de például a Tiszántúli Refor-
mátus Egyházkerület vezetőségének hivatalos megnyilatkozásaiból is az derül 
ki, hogy a magyarországi reformátusok csak ideiglenes megoldásnak tekintették 
a bécsi teológiai intézet létezését, és ragaszkodtak a korábban törvények által is 
biztosított jogaikhoz, miszerint a  tanulni vágyó ifj ak szabadon látogathatják 
a külföldi akadémiákat.11 

Hamar kiderült tehát, hogy a bécsi intézmény a legjobb esetben is csupán kie-
gészítő színtere lehet a magyar református lelkészek képzésének, kizárólagosság 
elnyerésére pedig nem tarthat számot. Talán ennek is tudható be, hogy 1827/28-
tól ismét, némi korlátozással ugyan, de szabaddá tették a nyugat-európai protes-
táns egyetemek látogatását. Habár Leo Th un az intézményt a birodalom magyar, 
német és szláv protestánsai közös intézményeként defi niálta még 1849-ben is, 
a  tényeket tekintve első korszakunkban nem vált kiemelkedő jelentőségűvé 
a magyar reformátusok körében a bécsi intézmény.12

A Szögi László által publikált diáknévsorok tanúsága szerint 1848-ig mindösz-
szesen 15 magyar református diák iratkozott be az intézménybe.13 Azonban, úgy 
tűnik, hogy nem támaszkodhatunk kizárólagosan erre a  forrásra, amikor a Bécsi 
Protestáns Teológiai Intézet hatásáról kívánunk információt szerezni. Az anya-
könyvi adatok ugyanis más források számbavétele után hiányosnak tűnnek. Már 
ebből a  korszakból is, de későbbről is jó néhány olyan személy hiányzik belőle, 
akikről más források alapján tudjuk, hogy Bécsben is folytatott tanulmányokat. Így 
például hiányzik ebből a listából Tóth Mihály, a későbbi losonci, majd 1857-től deb-
receni teológiai tanár, aki 1834-ben iratkozott be a bécsi intézetbe, és tanult itt egy 
szemeszteren keresztül, mielőtt Berlinben folytathatta – különös kegyként engedték 

8 Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár (TTREL) I.1.a. Egyházkerületi 
gyűlések jegyzőkönyve. 12. kötet. 1822. dec. 28. 150. sz.

9 TTREL I.1.a. Egyházkerületi gyűlések jegyzőkönyve. 12. kötet. 1825. márc. 28. 2. sz. 
10 TTREL I.1.a. Egyházkerületi gyűlések jegyzőkönyve. 13. kötet. 1829. ápr. 25. 37. sz.
11 TTREL I.1.a. Egyházkerületi gyűlések jegyzőkönyve. 12. kötet. 1825. márc. 28. 2. sz. 
12 Trauner 1997: 76–78.
13 Szögi 2013: 13; 349–374. 
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meg neki a továbbutazást – tanulmányait.14 A Dunántúli Református Egyházkerü-
letben a 19. században szolgált lelkészek rövid önéletrajzainak tanúsága szerint még 
legalább tizenöt másik magyar református teológus (csak ebből az egyházkerület-
ből!) tanult rövidebb-hosszabb ideig Bécsben.15 Az általuk leírtak megvizsgálása 
a fentebbiekhez képest új megvilágításba helyezhet bizonyos kérdéseket. 

A magyarországi protestáns diákok újkori peregrinációja nem kizárólagosan 
az egyetemeken elsajátítható teológiai szakismeret megszerzését célozta, hanem 
fontos részét képezte Nyugat-Európa fontosabb városainak, kulturális központjai-
nak a megismerése is. A peregrináció így mindig egyfajta körutazás képét mutatta. 
Ennek az útnak már jóval a bécsi protestáns intézet megnyitása előtt a birodalmi 
székváros volt az egyik első (Pozsony után) fontosabb állomása, ahol a diákok az 
útlevél kiállításának ideje alatt több hétig is tartózkodtak. A dunántúli lelkészek 
leírásaiból úgy tűnik, hogy a protestáns diákok életútjuk során eljutva a peregri-
nácó egyébként viszonylag szigorúan meghatározott idejéhez, akkor is elutaztak 
legalábbis Pozsonyt, Bécset, majd pedig az osztrák birodalomfél tartományait 
megtekinteni, ha egyáltalán nem volt esélyük a nyugati protestáns egyetemekre 
kijutni.16 Ha nem is teljes értékű peregrinációnak, de a későbbi szakértelmiségi 
léthez elengedhetetlen tapasztalat megszerzésének kiváló alkalmai voltak ezek az 
utak, melynek során természetesen a német nyelv elsajátítására is lehetőség nyílt. 
Később a visszaemlékezésekben az egyetemjárás említése mellett ezek a nagyobb 
lélegzetvételű utazások is említést nyertek. Több dunántúli lelkész önéletrajzi 
leírásában olvashatjuk, hogy egy-egy ilyen rövidített tanulmányút során „meglá-
togatta” a Bécsi Protestáns Teológiai Intézetet is. Egy ilyen látogatás több esetben 
egy szemeszter idejéig is tarthatott, mivel azonban bizonyítványt nem feltétlenül 
kívántak szerezni, ezért ha stipendiumot nem kaphattak, nem minden esetben 
iratkoztak be az intézménybe.17 László József az 1840-es években csupán hat hetet 
töltött el Bécsben, pár soros önéletrajzában azonban ezt mégis megemlítésre 
méltónak találta.18 A többi egyházkerület adataival együtt feltehetően több tucat 
olyan személyre bukkannánk, aki valamilyen formában néhány hétig vagy akár 
egy félévig is kapcsolatban volt a Bécsi Protestáns Teológiai Intézettel. Így jelentős 
mértékben megnő az intézmény szellemi kisugárzásának feltételezett mértéke is.

Összességében azonban azt kell mondanunk, hogy az első korszakban 
a  magyar református teológusok eleinte inkább csak kényszerből keresték fel 

14 B[alogh] 1880. 
15 Kránitz 2012. alapján ennyi lelkész részéről találtunk erre történő utalást.
16 Kránitz 2012: 124; 142.
17 Félévi tanulásról számol be Ángyán Mihály 1832/33 körül (Kránitz 2012: 121); Kálmán Ádám 

(Kránitz 2012: 127–128) és Cserki István is (Kránitz 2012: 128), holott egyikük sincs említve 
a publikált diáknévsorban.

18 Kránitz 2012: 141.
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Bécset. A magyar protestáns diákok peregrinációjának sajátos természete miatt 
azonban a  bécsi intézménnyel még akkor is viszonylag sokan kerültek kapcso-
latba, amikor később a nyugati egyetemjárás korlátozását feloldották. Ellentétben 
az intézmény színvonalával kapcsolatos első becsmérlő megjegyzésekkel, a  lel-
készi visszaemlékezések alapján úgy tűnik, hogy a bécsi intézmény később már 
egy-egy hosszabb tanulmányút során is a  nagyobb német, svájci egyetemekkel 
egy sorban került említésre, szerves része, egyenrangú állomása volt egy hosszabb 
tanulmányútnak is. 

Második korszak (1849–1867)

A következő korszakunkban, 1849 és 1867 között a publikált diáknévsorok adatai 
alapján azt kell feltételeznünk, hogy megnőtt a magyar reformátusok érdeklődése 
a  bécsi tanintézmény iránt, mely immár 1850 óta a  Bécsi Egyetemtől független 
teológiai karként működött, 1861-től pedig a tudományos fokozatszerzés is lehe-
tővé vált az intézményben, mely ebből a  szempontból egyedülálló volt egészen 
1914-ig a Habsburg Birodalom protestáns felsőoktatási intézményei között.19 

Ebben az időszakban tovább fokozódtak az intézményen belüli nemzetiségi 
konfl iktusok. Mindezt a  kormányzat azzal kívánta semlegesíteni, hogy meg-
próbált nemzetiségi tanszékeket létrehozni, illetve teret engedett az oktatásban 
a nemzeti nyelvek használatának.20

Szögi László és Kiss József adatai szerint ebben a  majd húsz éves időszak-
ban összesen 42 magyar református hallgató iratkozott be az intézménybe.21 
A források megbolygatása után úgy tűnik, hogy ez az adat, mely önmagában is 
jelentékeny, közel sem teljes. Nem szerepel a publikált névsorban többek között 
id. Révész Imre sem, aki 1851-ben iratkozott be az intézménybe, és hallgatta ott 
többek között az egyháztörténész Friedrich Daniel Schimko-t.22 

A beiratkozási adatok alapján azt látjuk, hogy a  18 esztendő alatt nagyjából 
egyenletesen, átlag évente 2-3 diák iratkozott be az intézménybe, és tanult ott 
a  legtöbb esetben két szemeszteren keresztül. Két olyan hallgatót találtunk, aki 
egy évnél tovább maradt az intézményben (mindketten már 1864 után), illetve 
számosan csupán egy szemesztert töltöttek el Bécsben. 

A 43 bizonyosan itt tanult diák közül 15-en, tehát 34,9%-uk folytatott később 
másik nyugati egyetemen is tanulmányokat. Ez az önmagában magasnak tűnő arány 
mégiscsak azt bizonyítja, hogy a bécsi tanulmányi időszak az esetek nagy részében 

19 Schwarz 2007: 98.
20 Trauner 1997: 78. 
21 Szögi–Kiss 2003: 257–275.
22 [Révész] 1926: 29.
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nem képezte szerves részét egy hosszabb nyugat-európai tanulmányútnak, sokan 
csak itt tanultak. Igaz, ehhez hozzátartozik az is, hogy az 1850-es években több éven 
keresztül egészen nehéz volt útlevelet szerezni külföldi tanulmányút folytatására. Id. 
Révész Imre például két részletben tudta le peregrinációját: 1851-ben hiába folya-
modott útlevélért, ekkor csupán Bécsben tanulhatott, és az osztrák tartományokat 
utazta be, majd évekkel később juthatott el a távolabbi német főiskolákra.23

A 43 beiratkozott hallgató közül 15-en (34,9%) tanultak korábban Debrecen-
ben, 8-8 fő (18,6%) Sárospatakon és Pápán, ketten (4,64%) Kecskeméten, egy-egy 
fő (2,32%) pedig Kolozsváron, illetve Székelyudvarhelyen tanult vagy pedig vala-
melyik evangélikus kollégiumot jelölte meg fő képzési helyeként. Érdekes, hogy az 
1855-ben alapított pesti előbb közös protestáns, majd pedig református teológiai 
akadémia nem szerepelt egyetlen esetben sem a kibocsátó intézmények között. 
Talán mindez annak is tudható be, hogy Pest ebben az időszakban a  teológiai 
liberalizmus fellegvára volt, erős támogatója – mint azt a közös intézményalapítás 
is jelzi – a protestáns uniómozgalomnak, míg Bécsben az evangélikus oldalon is 
– gondoljuk csak az itt tanító Karl Kuzmányra24 –, de 1864-től református oldalról 
is, Eduard Böhl személyében konzervatív, konfesszionális alapon álló, a liberális 
teológiai irányzatot és annak egyházi uniót propagáló irányzatát teológiai vagy 
a  szláv evangélikus oldalról nemzeti okokból támadó irányzat volt a  hangadó. 
Mindez hozzájárulhatott ahhoz, hogy a Pesten tanult hallgatók messzire elkerül-
ték a bécsi tanintézményt. 

Harmadik korszak (1867–1918)

Mint azt láttuk, az 1860-as évekkel egy egészen új korszak kezdődött meg az intéz-
mény életében, hiszen a  legmagasabb rangú protestáns felsőoktatási intézménnyé 
vált az egész birodalmon belül. Ez az évtized más szempontból is fordulópontnak 
számít a bécsi tanintézmény és a magyar református egyház történetében egyaránt. 
Egyrészt 1864-ben végre hosszú távú megoldást találtak Bécsben a református dog-
matika tanítására, Bázelből került ide Eduard Böhl (1836–1903), aki egészen 1899-ig 
oktatott a Monarchia fővárosában. Alább részletesebben is foglalkozni fogunk az 
ő személyével az intézmény hatástörténetéről írottak között. A harmadik korszak 
értelmezése szempontjából viszont fontos megemlíteni, hogy a 19. század második 
felében a  magyar református konfesszionális megújulás számára is viszonyítási 
ponttá vált Bécs, Böhl ugyanis komoly szellemi támogatást nyújtott ennek az irány-
zatnak.25 A magyar református egyházon belül ugyanis éppen az 1860-as években 

23 [Révész] 1926: 29–31.
24 Trauner 1997: 79.
25 Csekey 1934.
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kezdett kibontakozni egy, a liberális teológia eredményeivel szemben kritikus, kon-
zervatív, a kálvini teológiához is visszanyúló mozgalom, amelynek központja Deb-
recen volt.26 Érdekes módon ezen irányzat mintegy szimbolikus zászlóbontásaként 
éppen ugyancsak 1864-ben jelent meg – a korábban Bécset is megjárt – id. Révész 
Imre Kálvin Jánosról írt, egészen nagy hatású életrajza.27

Egyáltalán nem véletlen tehát, hogy 1867 és 1898 között összesen 47 diák irat-
kozott be a karra, utána 1918-ig már csupán mindössze négy.28 Az 1898-ig tartó 
korszakban ez évente átlagosan kicsivel több mint 1,5 diákot jelent, ami mennyi-
ségileg nézve ebben az időszakban a jelentősebb peregrinációs célállomások közé 
helyezi Bécset. Ezt az adatot azonban az 1870 őszén, feltehetően a porosz-fran-
cia háború miatt továbbutazni nem tudó, és emiatt Bécsben beiratkozó hét (!) 
személy dobja meg jelentősebben. A jellemző továbbra is az maradt, hogy egy 
évben egyetlen diák iratkozott be. Egy-egy diák az első évtizedben, az 1880-as 
évekig leginkább egy, legfeljebb két szemeszterre iratkozott be. Az 1880-as évektől 
viszont jellemzően legalább egy évre maradtak, sőt volt nem egy olyan hallgató, 
aki két vagy akár három esztendőt is eltöltött az intézményben. 

Korszakunk első felében, 1880-ig a  beiratkozott 27 diák közül 15 (55,5%) jött 
Debrecenből, 5 (18,5%) a  pesti teológiáról, hat (22,2%) korábban Nagyenyeden 
tanult, egy (3,8%) pedig Székelyudvarhely és Sopron érintésével került Bécsbe. 
Az arányok 1880 és 1898 között egy kicsit módosultak. Az ekkor beiratkozott 21 
hallgató közül 12 (57,1%) tanult korábban Debrecenben, 4 (19%) Budapesten, 3-an 
(14,2%) Pápáról érkeztek, 1-1 (4,76%) hallgató pedig Pozsonyt, illetve Sárospatakot 
tüntette fel előző iskolájaként. Mindebből az látszik, hogy a Bécsben tanuló magyar 
református teológusok több mint fele Debrecenből érkezett,29 a hallgatók mintegy 
egyötöde pedig Pesten tanult korábban. Emellett igencsak érdekes, hogy a kiegye-
zés utáni években még számottevő erdélyi diákság 1880 után teljesen elkerülte az 
intézményt, és ugyanez mondható el a  Sárospatakon végzett diákok esetében is. 
Pápa csupán a  korszak második felében képviseltette magát három hallgatóval. 
Ezen arányok némileg magyarázhatóak a teológiai akadémiák méreteivel is, Deb-
recenben ugyanis az 1870-es években még összesen 60-65, a század utolsó évében 
pedig még mindig 49 beiratkozott teológusa volt.30 Budapesten az első időszakban 
45 hallgató volt, erősen csökkenő tendenciát mutatva, a századfordulóra harminc 

26 Kovács 2010.
27 Révész 1864.
28 Patyi et al 2015: 582–600. A kötet a  címleírásával ellentétben 1918-ig tartalmazza a  Bécsi 

Protestáns Teológiai Karra beiratkozott hallgatók adatait.
29 A debreceni kötődésű egyházi lapokban ebben a korszakban több Bécsben tanuló teológus írása 

jelent meg, melyben pozitív színben festették le az intézményt, bizonyára ez is közrejátszhatott 
a debreceniek körében érzékelhető népszerűségében (Dávid 1886; Kovács 1893; Juhász 1897).

30 Czeglédy 1988: 571.
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alá is süllyedt a létszámuk.31 Habár a debreceni teológusok ebben a korszakban jóval 
többen voltak, mint budapesti társaik, az, hogy a bécsi peregrinusok több mint fele 
közülük került ki mégsem magyarázható pusztán ezen adatok alapján. A kérdés-
nek sajátos teológia- és egyháztörténeti háttere van, amelynek megvilágításával el 
is érkeztünk utolsó fejezetünkhöz, mely a Bécsi Protestáns Teológiai Kar magyaror-
szági reformátusok közötti hatástörténetével foglalkozik. 

Összegzés – A Bécsi Protestáns Teológiai Fakultás hatása 
a magyar református egyházra
A saját adataink és a  publikált diáknévsorok alapján a  három korszakunkban 
(tehát 1821 és 1918 között) összesen legkevesebb 124 diák iratkozott be, illetve 
saját bevallása szerint tanult valamennyi ideig a Bécsi Protestáns Teológiai Karon. 
Mindezzel Bécs a jelentősebb peregrinációs célállomások között tartható számon. 
Összehasonlításképp megemlíthetjük az edinburgh-i magyar peregrinációt. Sár-
közi Gabriella adatai szerint 1865 és 1919 között összesen 82 református teológus 
tanult itt.32 A skót ösztöndíj érdekes módon jobban vonzotta a budapesti teológiai 
akadémia hallgatóit, az itt tanult hallgatók majdnem fele innen került ki. Hatá-
sában az edinburgh-i kapcsolat majdnem felbecsülhetetlen, az utóbbi években 
számos publikáció emelte ki a  különféle csatornákon – köztük természetesen 
a hazatérő peregrinusokon keresztül – a magyar református egyházi életet átfor-
máló, megújító skót hatás jelentőségét.33 

Amennyiben megvizsgáljuk azt – jelen tanulmányban sajnos csupán utalás-
szerűen tehetjük meg mindezt –, hogy a bécsi peregrinusok pályájuk későbbi sza-
kaszában milyen pozíciókat töltöttek be, akkor szintén azt látjuk, hogy egyáltalán 
nem lebecsülendő az a hatás, amelyet a bécsi teológiai intézet a volt hallgatóin 
keresztül a  magyar egyházi életre gyakorolhatott. Két püspök (Balogh Péter és 
Kun Bertalan), több esperes (Szél Kálmán, Juhász László), számos teológiai tanár 
(Aranyi István, Tóth Mihály, Lencz Géza, Ferenczy Gyula, Erdős József) és sok, 
a korszak egyházi életében ismert, a magyar művelődéstörténet által is számon 
tartott személy került ki közülük: id. Révész Imre, Szalay József, Rácz Károly, 
Venetianer Sándor. Megjegyzendő, hogy a  fentebbiek nagyobb része, csakúgy 
mint a bécsi peregrinusok többsége, tiszántúli kötődésű volt.

A bécsi peregrináció tehát méretében is a jelentősebbek közé tartozik. Hatását 
azonban mégis elsősorban a Bécsben megszerzett tudás, látásmód magyarországi 

31 Bucsay 2005: 89.
32 Sárközi 2013: 38. 
33 Hörcsik 1989; Kovács 2006.
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megjelenésén tudjuk lemérni. Éppen ezért kell a  hatástörténet kapcsán Eduard 
Böhlről és magyar református tanítványairól külön szólni. 

Mint azt említettük már, Eduard Böhl 1864-től 1899-ig tanított a  Bécsi 
Protestáns Teológiai Kar református tanszékén. Az eredetileg evangélikus szár-
mazású Böhl későbbi apósa, Friedrich Kohlbrügge (1803–1875), a konzervatív 
református elberfeldi lelkész és teológus hatására lett református. Kohlbrügge 
hevesen támadta a 18–19. századi racionalista és liberális teológiai irányzatokat, 
a reformátori örökséghez, a hitvallásokhoz erősen ragaszkodott, ezért például 
határozottan elutasította a  két nagy történelmi protestáns egyház uniójának 
tervét. Kohlbrügge jelentősége magyar szempontból azonban csak Eduard Böhl 
kapcsán érthető meg, aki Adolph Zahn és Johann Wichelhaus mellett talán 
a  legnevesebb Kohlbrügge-tanítvány volt. Böhl bécsi kinevezése után hozzá-
fogott a  konzervatív református teológiai álláspont tudományos kifejtésén túl 
(ennek csúcspontja az 1887-ben megjelent Dogmatikája volt), egy hitvallásos 
református mozgalom kiépítéséhez az Osztrák–Magyar Monarchián belül.34 
Ebben pedig bécsi teológiai katedrája segítette, ugyanis egészen jelentős tanít-
ványi kört épített ki maga mellett, akikkel később is tartotta a kapcsolatot, az 
ún. Kohlbrügge-kör tagjai ugyanis évente kétszer levélben számoltak be egy-
másnak az egyházi téren kifejtett munkásságukról. Böhl jó kapcsolatot tartott 
fenn a magyar és cseh konzervatív teológiai irányzatok képviselőivel, így pél-
dául a magyarok közül id. Révész Imrével és Balogh Ferenccel. Utóbbihoz írt 
számos levele tanúskodik arról, hogy milyen személyes fi gyelemmel fordult 
a Debrecenből Bécsbe érkező diákok felé. Balogh Ferenc debreceni professzor 
volt az, aki Magyarországon a Böhl által is képviselt nézeteket a legelszántabban 
védte. Habár nem Bécsben tanult, az ottani képzés jelentőségét felismerve az 
1870-es évektől kezdve szinte az összes debreceni diákot személyesen küldte ki 
Eduard Böhlhöz. Nem véletlen, hogy azok évtizedekkel később is hálásan gon-
doltak vissza az itt töltött időre, és életük végéig hűségesek maradtak Böhl és 
a rajta keresztül megismert Kohlbrügge szellemi örökségéhez. A magyar diákok 
külföldi tanulmányútjai szempontjából fontos azt is megjegyezni, hogy Böhl 
számos tehetségesebb, rokon szellemiségű diákjának szerzett kiterjedt nem-
zetközi kapcsolatai révén ösztöndíjat egy-egy konzervatív irányzatú teológiai 
akadémiára, legyen az Bázel, Utrecht vagy éppen Edinburgh.35 Az ő révén jutott 

34 Filipi 1997. Böhl magyar barátaihoz, elsősorban Balogh Ferenchez írott leveleiből egyértelműen 
kiderül, hogy az egész Monarchia helvét hitvallású protestáns közösségének megszervezésében 
gondolkodott, nem csupán egyes tartományi egyházak megújítását tartotta fontosnak

35 Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár (TTRENK) R. 1516/24u Böhl Eduard 
levele Balogh Ferenchez, 1886. jún. 7. A bécsi professzor ebben a levelében megemlékezik arról, 
hogyan szerzett Dávid Gyulának egy utrechti stipendiumot.
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el több magyar diák is Elberfeldbe, ahol megismerkedhetett a Kohlbrügge által 
kiépített gyülekezeti szervezettel és intézményekkel.36 

Eduard Böhl hatása adatszerűen is kimutatható a  magyar református teoló-
gusok beiratkozási anyakönyvein keresztül. Igencsak feltűnő, hogy amíg 1899-ig 
minden évben legalább egy-egy diák beiratkozott az intézménybe, addig Böhl 
nyugdíjba vonulása után, egészen 1918-ig mindössze négy (!) diák lett hivatalosan is 
a teológiai kar hallgatója. Böhl nyugalomba menetele után 14 évvel nevezték ki Josef 
Bohatecet a református tanszék élére, aki szintén a neokálvinista megújulást kép-
viselte, habár kevesebb hallgatóval került kapcsolatba, hatása mégis kimutatható.37 

Sajnos Böhl magyar kapcsolatainak, teológiai hatásának története még egyáltalán 
nincs feldolgozva, de az már ismert, hogy cseh-morva viszonylatban milyen jelentő-
ségű szervezői, nevelői munkát fejtett ki.38 Magyarországon elsősorban a Tiszántúlon 
találunk Eduard Böhl közvetlen hatása alatt álló volt tanítványokat. Jelentőségük 
szempontjából kettőt kell közülük kiemelni: Erdős Józsefet és Rácz Károlyt. 

Erdős József (1856–1946) debreceni teológiai tanulmányok után került 
Bécsbe, ahol 1877 és 1879 között tanult Eduard Böhl mellett, mindeközben pedig 
meglátogatta a már többször is említett elberfeldi gyülekezetet és az ott található 
diakóniai intézményeket. Több évi lelkészkedés után 1888-tól a  debreceni teo-
lógiai akadémián tanított, majd a  Debreceni Tudományegyetem Hittudományi 
Karán lett egyetemi tanár. Eduard Böhl hatására újra lefordította és kiadta mind 
a  Heidelbergi Kátét (1884), mind pedig a  II. Helvét Hitvallást (1907), melyek 
elterjesztésében és megismertetésében is fontos szerepet töltött be. Élete végéig 
kapcsolatban állt Eduard Böhllel, munkáit szorgalmasan olvasta, saját bevallása 
szerint dogmatikai előadásait szinte kizárólag Böhl Dogmatikája alapján tartot-
ta.39 Több évtizedes tanári, nevelői munkája nyomán az általa képviselt teológiai 
irányzat és látásmód a tiszántúli református lelkészek generációira volt hatással.40

A másik nagy hatású tanítvány Rácz Károly (1842–1925) volt. Rácz debreceni 
tanulmányai befejezése után, nem sokkal Böhl kinevezése után 1866/67-ben 
tanult Bécsben, időközben meglátogatta Elberfeldet is, ahol találkozott személye-
sen Kohlbrüggével is.41 Hazaérkezte után különféle kitérők után végül Szapáry-
falván lett lelkész, egészen élete végéig. Itt folytatott komoly szervezői munkát. 
1884-ben lapot alapított Szabad Egyház címmel, amelyben elsősorban Böhl volt 
tanítványai publikáltak, a lap változó intenzitással megjelenve, de egészen 1910-es 

36 Kósa 2011: 320–323. Az általa említetteken kívül még legalább 2-3 diák bizonyíthatóan járt 
Elberfeldben.

37 Galambos Zoltán, későbbi komáromi lelkész önéletrajzából sejthetjük, milyen hatással volt 
Bohatec arra a néhány magyar diákra, akivel kapcsolatba került 1918 előtt (Kránitz 2013: 332–333). 

38 Filipi 1997.
39 Erdős 1903.
40 Kovács I. 2014: 52–55.
41 Rácz 1869. 

011 175-187     szasz.indd   184011 175-187     szasz.indd   184 2017.06.08.   13:43:582017.06.08.   13:43:58



A Bécsi Protestáns Teológiai Fakultás magyar református hallgatói

185

évekig fennállt. Rácznak számos egyháztörténeti dolgozata jelent meg, illetve 
nem kevés fordítása, többek között – Eduard Böhl nem elhanyagolható anyagi 
segítségével – megjelentette Kohlbrügge számos írását is magyarul.42

A bécsi konzervatív, neokálvinista teológiai irányzat hatásának kimutatása 
túlmutatna tanulmányunk keretein.43 Jelen dolgozatban csupán a  fi gyelmet 
kívántuk felhívni a Bécsi Protestáns Teológiai Kar eddig méltánytalanul elhanya-
golt jelentőségére. A bécsi tanintézmény, habár alapítása idején elég erős ellenér-
zéseket váltott ki a magyarországi protestánsokból, a 19. század második felében 
fontos peregrinációs célállomássá nőtte ki magát, amelynek sajátos szellemi kisu-
gárzása volt, markáns nyomai pedig széles körben és viszonylag sokáig kimutat-
hatóak a magyar református egyház történetében.
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Godzsák Attila

19. századi kihágási ügyek és azok büntetései 
a Miskolczi Református Lyceumban

 

A különböző függelemsértésekről és azok büntetéséről főként az iskolaszék, latin 
nevén Sedis Scholastica iratanyagaiból szerezhetünk tudomást a 19. századi pro-
testáns felsőbb iskolák kutatásakor. De mi is az az iskolaszék? A Pallas Nagylexi-
kon a következőképpen defi niálja az iskolaszékeket: „Azon hatóság, amely által 
ugy a polgári, mint a felekezeti hitközség gyakorolja törvényesen biztosított befo-
lyását az általa fentartott népoktatási tanintézetre.”1 

Az iskolaszék nemcsak a fegyelmi ügyekkel foglalkozott, hanem foglalkozott 
még különböző díjak kiosztásával, pályázatokkal, az iskolai szervezetet érintő vál-
tozásokkal, új tanerők felvételével, könyvrendelésekkel, esetleges elbocsájtások-
kal, a tanárok működésének ellenőrzésével is, azonban jelen kutatás keretében mi 
csak a fegyelemi ügyek vizsgálatára térünk ki.

Az iskolaszék fegyelmi szempontból úgy működött, mint egy bíróság, 
ami előnyt élvezett a  polgári hatóságokkal szemben is. A  diákokat beidézte az 
iskolaszék magához, aminek színe előtt megtárgyalták az adott eseteket, mely ülé-
sekről jegyzőkönyv is készült, általában az elkövetők és a  tanúk kihallgatásával. 
Ha volt sértett egy ügyben, akkor az ő kihallgatását is beleértve; ezeket „önvallo-
más” néven említették a korszakban. A miskolci Református Lévay József Gim-
názium jogelődjének bőségesen fenn maradó iratanyaga színes képet mutat az 
iskolaélet ezen kevésbé fényes oldaláról. Forrásanyagunkat az iskolaszék és más 
testületek jegyzőkönyvei teszik ki.
A kihágásokat a következő típusokra bontva elemeztem:

– Testi épség elleni kihágások
– Vagyon elleni kihágások 
– Egyéb kihágások (szerencsejáték, hamisítás, etc.) 
– Kimaradások 
– Mulasztások 

1  A Pallas Nagy Lexikona 1895: 717.
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Mielőtt azonban tanulmányunk tárgyának ismertetésébe fognánk, röviden 
bemutatjuk az iskolát, amely diákjainak magaviseletéről lesz szó az alábbiakban. 
1560 körül a  város magisztrátusa és a  református egyház vállalta egy nagyobb 
műveltséget közvetítő iskola, „rectoris scola” fenntartását. Már a 16. század végé-
től az országrész nagyobb iskolái között tartották számon. Olyan virágzó tanin-
tézetének tekintették, ahol az iskola rektora mellett több tanító és segédtanító is 
működött, és ahol teológusokat, tanítókat is képeztek. 1835-től hat tanár tanította 
a kibővített bölcseleti-teológiai tananyagot, akkortól líceumnak nevezték az isko-
lát, amely elemi iskolai, gimnáziumi és akadémiai tagozattal rendelkezett. 1850 
után főgimnáziummá alakult, az első érettségit 1863-ban tartották. A  diákok 
összlétszáma a 19. század során 400 körül mozgott.2 Közöttük nemcsak dunán-
túliakat, hanem még ruténeket, szlovákokat, német ajkúakat, sőt később cseheket 
és morvákat is találhatunk. Ugyanezt állapíthatjuk meg a  tanulók vallásáról is: 
a  nyilvánvaló protestáns többség mellett, szinte minden felekezet képviseltette 
magát az iskolában.3

A büntetések típusai

Az iskolának több szabályzata is fennmaradt a  19. századból: az 1821-es, 1825-
ös, 1837-es, 1844-es, 1879-es, 1895-ös és a 20. század hajnaláról az 1901-es. Ezen 
szabályzatokban meg vannak említve a vétségekért járó büntetések is. Azonban 
sajnos hely hiányában, nem tudjuk ezek vonatkozó részeit közölni és részletesen 
elemezni őket.4 De mindenképp meg kell említeni, hogy megfi gyeléseim alapján 
nem volt jellemző a szabályzatokhoz való szoros igazodás a büntetések kiszabása-
kor, ezért ez el is hagyható. 

Megfi gyelve a  valóságban alkalmazott büntetési módokat, azokat a  külön-
böző általánosító csoportosításra tudnám lebontani.
Legyakoribbak:

– Elzárás
– Pálca (főként testi épség ellen irányuló vétségek esetében)
– Pénzbüntetés (károk kifi zetése, illetőleg szerencsejátékért)
– Megfeddés (enyhébb esetekben)
– Eltanácsolás
– Néha a szülők értesítése!

2  Mészáros 1988: 220.
3  Az iskola részletesebb történetéhez lásd: Kovács 1885; 1895 és Deák 1985.
4  A törvényekről és azok más iskolák törvényeivel való összevetését lásd: Godzsák é.n.
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Testi épség elleni kihágások

Viszonylag gyakoriak voltak a verekedések a diákok között, több esetről is talá-
lunk információkat, egyszerűbb „hajba kapásoktól” a  véresen komoly esetekig. 
Eltérő büntetéseket szabtak ki, volt, aki 24 óra,5 más ellenben 10 óra6 börtönt 
kapott, esettől függetlenül. A továbbiakban konkrét eseteket nézünk meg.

Már rögtön a  legelső kihágási ügy, amit találtam 1825-ből egy 14 éves diák 
társára való rátámadásáról szólt, amiből az derült ki, hogy társát súlyosan meg-
verte. Egy későbbi ülés jegyzőkönyvéből tudhatjuk meg (a nevek alapján), hogy 
nem kellett sokat várni arra, hogy a  sértett az elkövetőn „megtorolja” a  verést, 
azaz „visszaverte”. Sok ilyen egymásra támadásról találunk feljegyzést 1825-ből, 
mely esetekről megvannak a „kihallgatási jegyzőkönyvek”, azaz az önvallomások 
és némely esetben szülői panasz leveleket is találhatunk, de az ítéleteket, bünteté-
seket ezeknél sajnos nem találunk még.7

A hivatalos személyre támadás is előfordult néha a diákok életében. Az egyik 
éjjel a városi őrök egy kávéházból kijövő három diákot vettek észre, miután meg-
állították őket, erre reagálásképp a diákok egyike fokossal támadt a rájuk.8

1838-ban B. Antal 3. éves diák megütötte K. Ábrahámot és az édesanyját vala-
mint apját becsmérelte. Ennél az esetnél a tettleges büntetés elmaradt.9

1839 tavaszán Sz. János megverte M. Bertalant úgy, hogy 8 napon túl gyógyuló 
sérüléseket szerzett a sértett. Sz. János büntetése 6 vesszőütés volt nagyközönség előtt, 
a gyógyítás költségének és az orvosi felszerelések árának megtérítésével kiegészítve.10

1839-ben S. Zsuzsanna szolgáló leányt a  gazdája elküldte keserű vízért éjjel 
11 körül. Mikor visszaért a boltból a kapualjban beszélgetni kezdett barátnőjével, 
amikor is rátámadtak valakik, aki állítása szerint diákok voltak. K. Zsuzsanna (S. 
Zsuzsanna barátnője) nyilatkozata szerint azt mondta az egyik diák S. Zsuzsan-
nának: „Hová mész te kurva” majd földhöz vágta, erre ő barátnője védelmére kelt, 
neki ezt mondták: „a kurva krisztusod már te is ugatsz?” és bottal leütötték. Az 
állítólagos elkövetők azt állították a jegyzőkönyvben, hogy nem is látták még soha 
a szolgálóleányt. K. Bálint, az egyik vádlott a következő kérdést tette föl: „Ebben a’ 
ruhában látott-e engemet?” Erre ezt válaszolta S. Zsuzsanna: „Ebben! Csak hogy 
sapka volt ahhoz a’ fején” K. Bálint: „Már csak ebből is megczáfoltatik az ő állítása, 
mert én bebizonyítom, hogy e’ ruhám, azon napon, tatarozás végett, egy szabónál 

5 MNL BAZML VIII. 55. 1. doboz
6 MNL BAZML VIII. 55. 3. és 163. kötet
7 MNL BAZML VIII. 55. 1. doboz
8 MNL BAZML VIII. 55. 1. doboz
9 MNL BAZML VIII. 55. 9. doboz
10 MNL BAZML VIII. 55. 2. kötet
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volt.” K. Bálint beidézett tanúi (szobatársai) eltérően feleltek arra a kérdésre, hogy 
mikor látták őt utoljára a szobájában, de a kérdéses órában senki sem tudta iga-
zolni, hol volt. Ugyanis a  vallomások szerint már korábban lefeküdt aludni, és 
hajnali 2 óra körül is aludt, azonban a kérdéses időben nem tudott senki se biz-
tos alibit adni neki. Az iskolaszék nem hozott ítéletet ebben az ügyben, mert túl 
kusza volt, hanem tovább küldték az iskolakormányzó úrnak.11

1840-ben különböző mesteremberek és a líceumi tanulók között tört ki vere-
kedés az Avason.12 

1844 szeptembere rögtön egy kővel hajigálós esettel kezdődik. Két diák megdo-
bálta egy társát, akinek a fején a kő okozta dagadás látszott még később is. A büntetés 
megfeddés volt és 3-3 vessző az elkövetőknek.13 Itt meg kell jegyezni, hogy ez közvetle-
nül az új (1844/45-ös tanévtől érvénybelépő) szabályzat életbe lépése után volt. 

Az iskolaszék ez évi jegyzőkönyvei szerint három diák véresre verte egymást 
az egyik tanóra előtt. Ketten 3-3 botütést kaptak a  harmadiknak pedig félnapi 
elzárás lett a jussa.14

1845 februárjában volt egy gyilkossággal végződő verekedés az iskola terü-
letén kívül, többek között diákok részvételével. A  vásárba ment diákok onnan 
hazajövet betértek egy kávéházba, állításuk szerint virslit enni, de nem volt virsli, 
ezért tovább is álltak. A kávéházból indulásuk után nem sokkal, az egyik pincéből 
felfegyverzett zsidók rohantak ki és kérdőre vonták őket hogyan mertek „behu-
gyozni az ablakon”. Ők mentegetőztek, a zsidók azonban elkezdték őket ütni. Aki 
tudott, elszaladt, egyikük azonban nem tudott – egy ott levő tanár elbeszélése 
szerint. Más vallomása szerint egyből kergetni kezdték őket és közben kiabálták 
az előbbi kérdést, és végül a  leglassabbat sikerült leütniük. Mikor vissza mertek 
menni az ottmaradt társukért, azt látták, hogy hatalmas verekedés tört ki, ugyanis 
a vásárból a fi atal segítségére siettek az emberek. Ebbe nem szálltak be, ugyanis 
hamar megtalálták a  társukat, akinek a  sebeit a kávézó vendégei gyógyítgatták. 
Az egyik ott levő szerint, mintegy száz ember vett részt a  tömegverekedéssé 
fajult eseményben, ami nyilvánvalóan túlzás lehet, de ténylegesen sokan lehettek, 
mivel a vásárba rengetegen érkezetek vidékről. Ezt az ügyet továbbterjesztették, 
magasabb színre az iskolaszék elől. Nyár elején felmentettek mindenkit a diákok 
közül, minden büntetés alól. A halott személye ezekből az iratokból nem derült 
ki, azonban az biztos, hogy nem a sebesült diák volt, és nem is más diák.15 Érde-
kes lenne a  továbbiakban ezt az ügyet a városi iratok között is felkutatni, hogy 
szélesebb látószögből vizsgálhassuk meg. Láthatnánk esetleg a városi bíróság és 

11 MNL BAZML VIII. 55. 2. kötet
12 MNL BAZML VIII. 55. 1. doboz
13 MNL BAZML VIII. 55. 2. kötet
14 MNL BAZML VIII. 55. 2. kötet
15 MNL BAZML VIII. 55. 2. kötet
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az iskolaszék értelmezése közötti különbségeket, és azt is, hogyan viszonyulhatott 
a diákokhoz a polgári törvényszék. Továbbá mi lett az ügy végleges folyománya.

1845 áprilisában kővel fejbe verte az egyik diák egy diáktársát. A sebesülésről 
orvosi látlelet is készült. Egy ujjnyi széles koponyáig tartó felhasadás volt az ered-
ménye a  támadásnak. A  tettes büntetése 6 vesszőütés és gyógyítás költségének 
megtérítése volt.16

1847-ben két diák az Avas oldalában összekülönbözött egymással, melynek 
folyományaként az egyikük szemét késsel17 kiszúrta a  másik, állítása szerint 
„mikor épp le akartam tenni, akkor véletlenül beléütődött”. Az iskolaszék szemta-
nuk vallomása alapján elfogadta véletlennek az eseményeket.18

1847-ben volt megint egy kősújtás, amiért a tettes 5 óra elzárást kapott bün-
tetésül, mert szerencsére nem volt súlyos következménye az ügynek a sértett testi 
épségét illetően.19

A 40-es évek végén egy esetben két verekedő egymás ruhájának elszakítása miatt 
a kár megtérítésére kötelezték az érintetteket.20 De olyan eset is volt, hogy valakit han-
gos nevetésért idéztek iskolaszék elé, és ezért megintették.21 Gúnyolásért egyszer 2 óra 
elzárást rendeltek el. Ágyösszetörésért pedig a kár megfi zetését rótták ki.22

1873-ból ránk maradt egy apa levele, aki azt panaszolta be, hogy az egyik diák 
a nagyobbik lányát az utca hallatára „lekurvázta”, majd később a kisebbik lányát 
felpofozta.23 Sajnos itt az önvallomások és az ítélet nem maradtak fenn.

Egy másik esetben egy diák a korcsolyájával egy társa combján egy az izmokig 
benyúló 6 cm hosszú és 2 cm széles vágást ejtett, miután 21 napi fájdalmas orvosi 
gyógykezelés következett a sértett számára. A vádlott azt állította, hogy futás köz-
ben a  saját korcsolyájával sebezte meg magát a  sebesült, mert elesett. A  sértett 
szerint viszont társa egész nap üldözte és azt kiabálta rá, hogy „kutya zsidó”. Az 
elkövetőre azt mondták, hogy vásott gyerek amúgy is, tehát elképzelhető a direkt 
támadás. 8 óra börtönnel büntették (ez eléggé enyhének tűnik számomra) és meg 
kellett térítenie az orvosi ellátást.24

A népkertben két 7.-es diák összeverekedett, az egyikük vadásztőrét a másik 
karjába szúrta. A megszúrt 6 óra börtönt kapott, ő volt a támadó ugyan, de eddig 
feddhetetlen volt. A másikuk kezdte az inzultust, ő kötekedett, ő pedig 24 órát 

16 MNL BAZML VIII. 55. 2. kötet
17 A kés a Sárospataki református iskolában is előkerült több ízben, lásd: Ugrai 2001.
18 MNL BAZML VIII. 55. 3. kötet
19 MNL BAZML VIII. 55. 3. kötet
20 MNL BAZML VIII. 55. 3. kötet
21 MNL BAZML VIII. 55. 3. kötet
22 MNL BAZML VIII. 55. 3. kötet
23 MNL BAZML VIII. 55. 1. doboz
24 MNL BAZML VIII. 55. 164. kötet
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kapott és választhatott, vagy elmegy szépen csendben, vagy ha bármit tesz ezután, 
kicsapják keményen.25

Azonban meg kell említenünk, hogy nem csak a diákokat idézték be ilyen okok 
miatt. 1844 őszén történt meg az az eset, amikor egy tanárt bepanaszoltak, tenyérre 
mért pálcaütésekért. A tanárt az iskolaszék elé idézték és kérdőre vonták, továbbá 
többeket is meghallgattak. Egyik diák tenyere állítólag felhasadt, azonban egy 
korábbi állítása alapján a tenyere egy, a szüretkor zajlott lövöldözés alatt sérült meg. 
A tanár ellen az volt a vád, hogy végig vesszőzte az osztályt, mire ő azt állította, hogy 
„csak” 12 diákot. Az iskolaszék nyomatékosította ezután, hogy a  tanároknak nin-
csen joguk testi fenyítést alkalmazni, se vesszőt alkalmazniuk, sem elzárniuk a diá-
kot nem szabad önhatalmúlag, hanem csakis az iskolaszéki ítélet után a felügyelő 
tanár jelenlétében szabad ilyesmit végezni,26 Egy másik hasonló esetben a tanár 3 
vesszőt adott, pedig erre nem volt jogköre, ezért elmarasztalta az iskolaszék.27

Vagyon elleni kihágások

1826-ban volt egy rablás, melyről fennmaradt egy levél. A panaszt tevő mikor nem 
tartózkodott otthon csak a neje és szolgája, betértek hozzájuk diákok és bort hozat-
tak velük. Azután elkezdtek italozni, majd később távoztak. Mikor elmentek, több 
tárgy is hiányzott: egy fekete pipa, egy hálósipka, és más egyéb dolog is eltűnt. Az 
orosz szolgálót pedig összeverték a diákok úgy, hogy 8 napon túl gyógyuló sérülé-
seket szerzett és ágyhoz kötötté vált egy időre.28 

1881-ben pedig egy diák egy leánnyal hált, és a leány állítása szerint az elvette 
a gyűrűjét, de a vádlott végig tagadta az állítást.29

Lopások még kis számban előfordultak az intézményen belül is. Egy 1847-es 
eset tanulsága szerint egy lopás vétkében bűnösnek talált ifj úra, az apja kívánsága 
szerint kemény büntetést szabtak, 24 óra elzárás kapott kenyéren és vízen. Ez 
a  kenyéren és vízen formula a  korban egy súlyosbító körülmény volt, az iskolai 
étkeztetés megvonását jelentette a fogva tartás idejére.30

1841-ben lopás volt az iskola területén kívül, büntetésül pálcaütéseket szabtak 
ki, a konkrét elkövetőknek 8, a bűnsegédeknek pedig 6 ütést szabtak ki. Az 1840–
41-es esetek tanulsága szerint nagyobb súlyú büntetést szabtak ki akkor, ha valaki az 
iskola területén kívül követett el valami vétséget, mintha az az iskola területén belül 

25 MNL BAZML VIII. 55. 164. kötet
26 MNL BAZML VIII. 55. 2. kötet
27 MNL BAZML VIII. 55. 3. kötet
28 MNL BAZML VIII. 55. 1. doboz
29 MNL BAZML VIII. 55. 1. doboz
30 MNL BAZML VIII. 55. 1. doboz
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történt volna.31 Ez vélhetően azért volt így, mert az iskola területén kívül elkövetett 
bűnökkel, nagyobb szégyent tudtak hozni az intézményre, mintha az az iskolán 
belül történik, ami nem derül ki a kívülállók számára.

Egy diák „pénztáros” hazautazásakor magával vitte a rábízott pénzt, állítása 
szerint, hogy vigyázzon rá, mivel a ládáján a lakat nem volt jó. Azonban a pénzt 
otthon felejtette mikor visszajött. Mire visszatért, azt tudta meg, hogy körözést 
adtak ki ellene, mint szökevény ellen.32 Egy másik hasonló esetet is találtam, 
amiben a  segélypénz-gyűjtés pénztárosa sikkasztott. Neki vissza kellett fi zetnie 
az összeget, ezen felül még büntetéspénzt is kellett fi zetnie és 12 óra elzárást is 
kapott.33 De olyan eset is megesett, amikor egy diák saját maga számára gyűjtött 
pénzt a kollégiumra hivatkozva.34

N. Antal 3. évi bölcselkedő a Líceum számára gyűjtött ugyan, de az adományo-
kat a kiskönyvbe nem írta be, hanem zsebbe rakta a vád szerint. Az egyik háznál, 
állítólagos ismételt megjelenése miatt a háziasszony elutasító volt, erre így reagált 
a vád szerint a diák: „az asszony nem becsületes asszony, hanem egy komisz kurva 
[…] bassza meg a ló [az] asszonyt, ha nekem egy ezüst huszast adott” felkiáltás mel-
lett rátámadt a nőre. A diák vallomásában azt állította, hogy más szavakat használt. 
A nő pedig a mellét verte a beszélgetésnél: „Kurva legyek és te gazember ha nem 
egy húszast adtam, te itt mostanába voltál.” A diák bevallása szerint csak a szolgáló-
lánynak mondta az idézett trágár mondatot. Egynapi elzárást kapott a fi atal a visel-
kedéséért, de a sajátzsebre való pénzszedést nem bizonyították rá.35 1870-ben pedig 
2×24 óra börtönt kapott egy fi atal ugyancsak az iskola pénzének gondatlan kezelése 
miatt.36 Volt, akit több ízbeli lopás miatt reggel 6-tól este 6-ig tartó kenyéren és 
vízen töltendő büntetéssel sújtottak 1844-ben.37

1845 szeptembere azonnal egy szőlőlopási üggyel kezdődött. Több ízben rajta-
kaptak egy diákot 4 fürt szőlővel, mások is szedtek és volt, aki „csak elfogadott” 
a lopott szőlőből. Ilyen tettéért két elkövető 6-6 vesszőütést kapott. Ez az eset igen 
kemény fenyítéssel végződött.38 Ennek talán az lehetett az oka (vagy az egyik ok), 
hogy a magántulajdon nagyobb becsben volt akkoriban, még egy kis gyümölcs is, 
főként, hogy az egész iskola jó hírére hoztak szégyent cselekedetükkel, szemben 
az olyan esetekkel, amikor csupán „házon belül” tűnik el valami. Másfelől ez talán 
lehetett év eleji „erőfi togtatás” is, hogy tudják, mihez tartsák magukat a  diákok 
a továbbiakban.

31 MNL BAZML VIII. 55. 2. kötet
32 MNL BAZML VIII. 55. 1. doboz
33 MNL BAZML VIII. 55. 3. kötet
34 MNL BAZML VIII. 55. 3. kötet
35 MNL BAZML VIII. 55. 3. kötet
36 MNL BAZML VIII. 55. 163. kötet
37 MNL BAZML VIII. 55. 2. kötet
38 MNL BAZML VIII. 55. 3. kötet
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Egy apa panasza is fennmaradt arról, hogy eltűntek otthonról a  pipái. Mint 
kiderült, a  fi a bevitte az iskolába és eladta azokat. 24 óra kenyéren és vízen levő 
elzárást kapott büntetésül a bepanaszolt fi ú. Akiknek pedig eladta, azoknak visz-
sza kellett szolgáltatniuk a pipákat (ez kisebb galibát okozott, ugyanis volt, aki már 
túladott rajta még több pénzért).39

1878-ben egy városi kávézóból újságokat loptak és verekedtek a diákok. Ezen 
ügy kapcsán rendőrségi iratok is vannak a levéltárba, ugyanis az iskola falain túli 
botrány lett belőle, ami további kutatásra érdemes.40

Egy igen érdekes esemény is történt 1873-ban, ugyanis az iskolaszéki iratok sze-
rint egy diák lőfegyveres útonállási kísérletet hajtott végre.41 Egy ízben pedig több 
ablakot is bezúztak az egyik éjszaka a tanulók a városban.42

Egy Hejőpapin lakó asszony pedig levelet írt az igazgatónak 1870-ben, hogy 
felfogadott egy diákot különböző dolgokra, aki azonban adósa maradt és mikor az 
adósságát próbálta volna megfi zettetni a diák gorombán válaszolt. Az iskolaszék elé 
idézését kérte a goromba diáknak az asszony. Az nem tudjuk meg, hogy mi történt 
ez után, lett-e valami következménye az ügynek.43

De még zsarolás is volt az iskola történetében. Egy diák Dobosi László álnéven 
egy hivatalnokot próbált megzsarolni. Kiderült azonban, hogy H. Tivadar izraelita 
vallású tanuló áll a Dobosi László név mögött. Mivel a polgári törvények szerint 
is büntetendő tettet követett el, ezért kizárták az iskola diákjai közül. Itt láthatjuk, 
először az 1879-es szabályzat ezen újító pontját működés közben. Továbbá a bizo-
nyítványába is beírták a kizárás okát, ami szintén súlyosbítás volt.44

Egyéb kihágások: szerencsejáték, rongálás, 
hamisítás, részegeskedés
1835-ben részegen ment be a  kollégiumba egy diák. Aztán elkezdett a  társával 
„bolondozni”, hogy azt hol beengedte a szobába, hol kizárta. Azonban az esetre 
felfi gyelt a felügyelő, aki szintén bekopogott az érintetthez a zajongás okát keresve. 
Erre a részeg diák a felügyelőre káromkodott, azt hívén, hogy a barátja kopogott. 
Ezért a tettéért 12 botütésre ítélték. Megjegyzem ez a büntetés példásan magas az 
összes többihez képest, amit találtam, aminek talán az az oka (vagy az egyik oka), 

39 MNL BAZML VIII. 55. 3. kötet
40 MNL BAZML VIII. 55. 1. doboz
41 MNL BAZML VIII. 55. 1. doboz
42 MNL BAZML VIII. 55. 1. doboz
43 MNL BAZML VIII. 55. 9. doboz
44 MNL BAZML VIII. 55. 164. kötet. Az új pont szerint: „Ami cselekedet polgári büntetést is maga 

után vonhat, annak elkövetője pedig egyből kizáratik.”
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hogy a többi ilyen büntetési téttel nagyrészt későbbről való, mikor már visszább 
vettek a  testi fenyítésből.45 Az alkoholfogyasztás egyébként viszonylag gyakran 
előfordult a líceumi diákság körében.

1837-ben a sok eső és nagy víz miatt elmaradt a majális, az iskola vezetőségé-
nek határozata alapján. Erre válaszul S. N. György és D. Ferenc az összesereglett 
társai előtt a következőket kiabálta többször is: „Lesz majális! Mi magunk kime-
gyünk! Lesz Majális!”, és még doboltak is a spontán „tüntetésen”. Komoly bünte-
tést nem kaptak a résztvevők.46 D. Ferenc két évvel később „illetlenül viselkedett”, 
ami miatt nyilvánosan bocsánatot kellett kérnie, és ekkor az 1837-es majálisos eset 
miatt döntöttek úgy az iskolaszéknél, hogy nagyobb büntetést érdemel, mint „egy 
egyszerű pirongatás”.47 Persze bármennyire is megalázó tud lenni egy nyilvános 
bocsánatkérés, mégsem említhető egy lapon egy vesszőzéssel. 1840 januárjában 
D. Ferenc neve ismét előkerült az iskolaszék iratokban, most tiltott szerencsejáték 
miatt többekkel előállíttatott. Sz. Ábrahám felügyelete alatt állt a lak, ahol zajlot-
tak a kártyázások, ezért őt feddték meg keményen és fi gyelmeztették, ha bármi 
apró rendetlenség, vagy kihágás lesz, elveszti elsőségi jogát a szobában.48

1841 februárjában kártyázásért ismét kemény megdorgálást kaptak többen és 
a  törvény szerint megszabott pénz kifi zetésére kötelezték őket. (Ezt nem teljesen 
értem, ugyanis a  szabályzatokban nem találtam kártyázásért pénzbüntetést, tehát 
nem tudhatjuk, mi volt a „törvény szerint megszabott”.) Az elkobzott kártyát pedig 
elégették.49

Egy további esetben ugyancsak kártyáztak a diákok, és a játék hevében egy-
más kezdték szidalmazni, ezután elcsattant egy pofon is. Egyiküknek a kártyázás 
miatt 24 ezüst krajcár kellett fi zetnie, a  káromkodás és verekedés miatt pedig 
kemény megdorgálást kapott és „engedelemkérésre” kötelezték, ami megkövetést 
jelent. A másik vétkes, M. Miklós ugyanezeket a büntetéseket kapta, aki azonban 
megtagadta a büntetés végrehajtását, végül őt a nyilvános bocsánatkérés alól fel-
mentették. Harmadik társuk, aki még sose állt iskolai szék előtt, ezért enyhébb 
büntetést kapott, őt az édesanyjával feddették meg.50

1849-ben az első ízben kártyázással vádlottak fi gyelmeztetésben részesültek.51 
Negyed századdal később, 1876 novemberében ugyancsak pénzben menő kártyá-
zás miatt állítottak elő diákokat. Az egyik előállított W. Mór verekedésért és kocs-
mázásért is vádolva volt, ezért őt kitiltották és a bizonyítványába is megjegyezték, 

45 MNL BAZML VIII. 55. 1. doboz
46 MNL BAZML VIII. 55. 1. doboz
47 MNL BAZML VIII. 55. 2. kötet
48 MNL BAZML VIII. 55. 2. kötet
49 MNL BAZML VIII. 55. 2. kötet
50 MNL BAZML VIII. 55. 2. kötet
51 MNL BAZML VIII. 55. 3. kötet
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hogy elutasíttatott, két másik diáknak elmenetelt ajánlottak és a  legmagasabb 
fokú, azaz 24 óra börtönt. Öten pedig 15-15 óra börtönt kaptak, egy fő pedig 8 
órát. Erről a szüleik értesíttetve lettek.52

A tiltott szerencsejáték azonban nem csak a diákok között zajlott. Mint kide-
rült ugyanis, két köztanító szobájában dominó játékok folytak, melyeket megte-
kinteni és részint pedig játszani is feljártak felsőbb évfolyamos diákok is. Ezektől 
való szigorú eltiltatásról rendelkezett az iskolaszék.53

Fennmaradt a reformkorból egy panaszos levél, mely tanulsága szerint több 
esetben vandálkodtak és összetörték a szőlőket az Avas oldalában a diákok.54

1839-ben az iskolában történt rongálás, a  tettesek ismeretlenek voltak., Az 
iskolaszék határozata szerint, ha megtalálják a  tetteseket nekik kell kifi zetniük 
a kárt, de ha nem, akkor szétoszlik a teljes ifj úság között a javítás költsége.55 Az 
nem derül ki, hogy végül meglettek-e a  tettesek. 1844-ben Padlásra fi rkálásért 
oktatói megdorgálást kapott egy diák.56

A feltárt konkrét esetek között ugyan egyedülálló, azonban a  tárgyalásából 
kiderül, hogy koránt sem a legritkábban előforduló cselekményt jelentette, ami-
kor W. Sándor hamisított bizonyítványt mutatott be egy budapesti főgimnázi-
umban. Ugyanis 5.-ikben megbukott, de nemcsak ezt „javította ki”, hanem kreált 
még egy hetedikes végbizonyítványt is magának.57 Továbbá volt olyan diák is, akit 
a pesti törvényszék is elítélt pénzhamisításért 1873-ban.58

Rendőri levél maradt fenn arról, hogy a diákok részegen jelentek meg a szín-
házban egy előadás alkalmával.59 A  színházba tartó úton és az ott tartózkodás 
alatt egyébként eléggé gyakoriak voltak a kihágások a többi irat szerint. Például 
1847-ben 4 órás elzárást kaptak a diákok, egy színházba menet közbeni ordibálá-
sért és egyéb, akkor elkövetett kihágásokért.60

1840-ben egy diák az iskolaköpenyét rongálta meg, büntetése megfeddés 
volt.61 Egy másik diákot utcán való pipázás miatt reguláztak meg 1840-ben.62 Igen 
egyedi eset volt az, amikor valakit botrányos öltözködése miatt büntettek meg, 
ő többszöri felszólításra sem rendezte kinézetét. 6 óra rögtön letöltendő börtönt 

52 MNL BAZML VIII. 55. 164. kötet
53 MNL BAZML VIII. 55. 2. kötet
54 MNL BAZML VIII. 55. 1. doboz
55 MNL BAZML VIII. 55. 2. kötet
56 MNL BAZML VIII. 55. 2. kötet
57 MNL BAZML VIII. 55. 1. doboz
58 MNL BAZML VIII. 55 164. kötet
59 MNL BAZML VIII. 55. 1. doboz
60 MNL BAZML VIII. 55. 1. doboz.
61 MNL BAZML VIII. 55. 2. kötet
62 MNL BAZML VIII. 55. 2. kötet
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szabtak ki rá, mivel azonban ezt elmulasztotta 24 órára növelték a  bírságot.63 
A börtönbüntetések időbeli növelése azok le nem töltése esetén gyakori volt az 
iskola 19. századi történetében. Egy diákot (B. József) például 24 óra elzárásra 
ítéltek, azonban ő ezt nem teljesítette, így 30 órára növelték a büntetését. De B. 
József elszökött inkább, a büntetés leülése helyett.64

A Julianna napi vásárkor65 vétkes E. József ellenőrt, azaz iskolai diák tisztség-
viselőt több vádponttal beidézték 1840 végén. 1. pont: a vásár idején egész éjjel 
nyitva voltak az iskola kapui. 2. pont: nem jelenti mindig a  mulasztókat, néha 
viszont még olyat is jelent, akiről kiderül, hogy ott volt igazából. 3. pont: kocsmá-
zott és ott szidalmazott másokat, továbbá egy fi atal diákot is magával vitt a kocs-
mába. 4. pont: minden tanulótársánál jobban mulasztotta az órákat. 5. pont: egy 
temetésre gyászmenetet kellett volna szerveznie, de ő nem tette ezt meg, sőt, ő 
maga se ment el. Felfüggesztették tetteiért.66

V. Mihályt 24 óra börtönre ítélték, mert egy tanár kabátját, annak a székére 
állva csizmájával összesározta és szemtelenül beszélt vele. Állítása szerint a pro-
fesszor „öcsémnek” szólította, ezzel indokolta tiszteletlenségét. Majd azt mondta 
nem üli le a  kiszabott börtönt, mert „neki az iskolai szék nem parancsol, neki 
csak – rámutatva igazgató oktató és Vágó József prof. urakra – ez a’ kettő paran-
csol.”67 Nem derül ki végül mi lett a büntetésével.

Többen az Avas oldalában kunyhókat építettek az iratok szerint, és ezekben 
pipáztak. Az iskolaszék rendelete szerint a kunyhókat szét kellett rombolni.68 Egy 
diákra ismétlődő utcai pipázás miatt először intést adtak, másodjára pedig bör-
tönt szabtak ki, amit nem töltött le, ezért 10 órára növelték a büntetését.69

Volt olyan diák, aki több napra „lelépett” a városból, ezért 12 óra börtönt 
kapott, más pedig „hajigálásért” kapott 4 órát, de olyan is volt, aki botrányos 
viselkedése miatt kapott 12 órát.70 Egy esetben a  folyosó karcolása, fi rkálása 
miatt a  két gyanúsítottból az egyik tanuló 3 vesszőt kapott, a  másik gyanúsí-
tottra nem tudták rábizonyítani a tettet ezért nem kapott büntetést.71 Egy másik 
esetben lerészegedtek a  diákok és egy néma gyereket szidalmaztak hangosan, 
továbbá tiszteletlenül bántak vele. A  bentlakás törvényének 33. cikkelyének 1. 

63 MNL BAZML VIII. 55. 2. kötet
64 MNL BAZML VIII. 55. 2. kötet
65 Miskolc február 16-i nagy országos vására.
66 MNL BAZML VIII. 55. 2. kötet
67 MNL BAZML VIII. 55. 3. kötet
68 MNL BAZML VIII. 55. 3. kötet
69 MNL BAZML VIII. 55. 164. kötet
70 MNL BAZML VIII. 55. 164. kötet
71 MNL BAZML VIII. 55. 3. kötet

012 188-204     godzsak.indd   198012 188-204     godzsak.indd   198 2017.06.08.   13:43:362017.06.08.   13:43:36



19. századi kihágási ügyek és azok büntetései

199

pontjára hivatkozva a bentlakástól eltiltották a vétkeseket,72 azaz kicsapták őket 
a kollégiumból.

Bepanaszolta egy diák 1847-ben, hogy mikor felhívta társa fi gyelmét az illet-
len viselkedésére, akkor ezt felelte: „baszd meg a  Rectort, mit bánom én, nem 
félek tőle”. A  bepanaszolt B. Móric tagadta a  kijelentést. Beidéztek többeket az 
osztályból. Egyes tanuk nem hallották a  mondatot, mások igen, a  vallomások 
alapján 24 óra kenyéren és vízen való elzárást kapott. Előélete miatt pedig felszólí-
tották az iskola önkéntes elhagyására. (Mint kiderült, notórius iskolakerülő volt). 
Ez előtt az eset előtt ugyanis már hét ízben állt az iskolaszék előtt.73

Egy diák kizárta a tanárát a teremből 1850-ben. Egy óra elzárást kapott érte. 
Később egy másik diák ugyanezen cselekedetéért 12 óra elzárást kapott, ő több 
ízben is így tett a hallgatóteremben, azaz tanteremben.74

1850-ben megesett egy kivételes eset. Egy testvérpár feltörte a  börtön zárát 
és kiszöktek: 6-6 vesszőt kaptak büntetésül a tanulótársaik előtt. Azt sajnos nem 
tudni, eredetileg miért voltak bezárva.75

Egy esetben összekülönbözött a  templomban egy fi atal az orgonással. Az 
orgonás a jegyzőkönyvek szerint azt mondta a hangoskodónak, hogy: „micsoda 
marhabőgés az, mit bőg mint a’ marha”? Erre visszafeleselt a diák. Majd az orgo-
nás „ebadta piszkosa” kijelentés közben odaugrott a fi úhoz, és a diák állítása sze-
rint meg is ütötte, ám ezt ő tagadta. Viszont a  diák az orgonás állítása szerint 
megfenyegette a „baszom az orgonista szentedet majd számolunk ezen ütésért” 
trágár szavakkal.76  Sajnos ekkoriban ismét elmaradnak az ügyekhez mellékelt 
ítélethirdetések, ezért nem tudhatjuk mi lett a történet vége.

Kirakat betörésért 1877-ben 12 óra börtönt kaptak egyes diákok.77 Polgári bíró-
ság elítélt két diákot súlyos testi sértés és testi biztonság elleni kihágás vádjával. 
Eddigi bevett gyakorlat szerint a  növendékek fölött elsősorban az iskolaszéknek 
volt ítélkezési jogköre, ez volt az első eset, amikor nem így történt. 1877 februárjá-
ban volt az eset és tavasszal tárgyalták. Az iskola kérésére sem adták ki az iskolának 
a vádiratokat. Az iskola tagjai nem lehetnek többé (tehát kizárták őket) így határo-
zott az iskolaszék. Az iskolaszék pedig felkérte az iskolatanácsot, hogy az eljövendő 
hasonló esetekre dolgozzon ki egy irányeszmét, a miheztartás végett.78

72 MNL BAZML VIII. 55. 3. kötet
73 MNL BAZML VIII. 55. 3. kötet és 1. doboz
74 MNL BAZML VIII. 55. 3. kötet
75 MNL BAZML VIII. 55. 3. kötet
76 MNL BAZML VIII. 55. 3. kötet
77 MNL BAZML VIII. 55. 164. kötet
78 MNL BAZML VIII. 55. 164. kötet

012 188-204     godzsak.indd   199012 188-204     godzsak.indd   199 2017.06.08.   13:43:362017.06.08.   13:43:36



Iskola, művelődés, társadalom Godzsák Attila

200

Egy 7. évfolyamos tanuló az 1880-as évek elején a Képes Családi Lapok című 
újságba egy társának egy helybeli lánnyal való eljegyzéséről írt annak nevében. 
Nem ismerte be tettét, de a  szerkesztőséghez írt levél az ő kézírása volt, 12 óra 
börtönre büntették és a szüleinek szóltak.79 

A legpikánsabb „kihágás”, amivel találkoztam, 1872-ben esett meg. Egy szűcs-
mester adott be folyamodványt egy 7. évfolyamos diák ellen, és házasság rontó 
címen kért az ifj úra büntetést az iskolaszék által, mivel az a feleségével viszonyt 
folytatott, majd pedig a neje el is hagyta őt ezen ifj ú végett. A vádlott mindent 
tagadott az iskolaszék előtt, de többeket is beidéztek meghallgatásra. A  vádlott 
volt szállásadója (akinél „kosztosként” házkörüli munkák elvégzéséért cserébe 
lakott) azt mondta, hogy már három évvel ezelőtt is, amikor nála lakott az ifj ú, 
látta többször reggel és este a kapuban csókolózni őt A. Györgynével. Egy másik 
tanú pedig az Avason látta őket órákra eltűnni egy házba. Más állítása szerint 
pedig az ifj ú maga dicsekedett azzal, hogy „[s]okkal jobb az asszony, mint a leány, 
mert ez ajándékot is ád” és ennek bizonyítására az ifj ú egy rúd szalámit lóbált 
meg. Más vallomás szerint a  cinkos házas asszony mondotta egyszer azt, hogy 
senki sem tudja neki megtiltani, hogy szeresse ezt a diákot. Erről az esetről két 
helyütt is találtam iratokat.80

Kimaradások

A Julianna vásári tánc alkalmával nemcsak a  korábban idézett évben, hanem 
később sem csukták be éjjel az iskola kapuit és a  diákok ki-be jártak.81 Ezért 
később a kaput nyitva hagyó felelőst beidézték másokkal együtt. A törvények sze-
rint ugyanis az iskola kapuit este 9 órakor zárni kellett, hogy utána ne lehessen 
már kimenni. 

1846-ban mivel sok fi atal járt ki a kocsmákba, elhatározták, hogy ellenőrizni 
fogják a kocsmákat.82 Ez főleg a napközbeni italozásra vonatkozott.

Kimaradások gyakoriak voltak akkor is, amikor a kapukat rendesen zárták, 
ugyanis sokan kimentek és csak éjjel vagy hajnalban próbáltak bejutni. 1839 tava-
szán az egyik éjszaka éjfél utánig kimaradtak többen, ők büntetés gyanánt fejen-
ként egy hét szolgálatra ítéltettek.83

79 MNL BAZML VIII. 55. 164. kötet
80 MNL BAZML VIII. 55. 9. doboz és 163. kötet
81 MNL BAZML VIII. 55. 1. doboz
82 MNL BAZML VIII. 55. 3. kötet
83 MNL BAZML VIII. 55. 2. kötet
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Többszöri éjjeli kimaradókat a benn lakás jótéteményétől való megfosztással 
riogatták.84 Rossz magaviseletért bennlakás megvonás máskor is előfordult.85

1840-ből megmaradt egy iskolaszéki jegyzőkönyv, mely szerint kiszökött 
valaki, büntetésül erős megfeddést és egy hét szolgálatot kapott. Egy másik 
ugyanilyen esetre negyedévi jótétemény megvonás volt a büntetés. Majd kicsivel 
később még egy kiszökés történt, azért szintén negyedévi jótétemény megvonást 
kapott az illető.86

De olyan is megesett 1840-ben, hogy az „idősb” (ez valami diákok közötti 
titulus lehet) és maga az ellenőr sem voltak benn még hajnal 2-kor a líceumban. 
Őket egy havi jótétemény elvesztéssel sújtottak.87

Többen kimaradtak az egyik éjjel és mivel nem tudtak bejutni a  líceumba, 
ezért zörgették az ajtót és kiabáltak. 3 havi jótétemény megfosztást kaptak 
büntetésül.88

Éjszakai tivornyázás volt 1877-ben: állítólag többen a „sör és borcsarnokba” 
mentek vacsorázni, azonban hajnal 4-ig ott maradtak, ami után átmentek a kávé-
házba mulatni és onnan mentek órára, ahol ráadásul még egy tanulótársukat is 
megverték. Aki közülük hasonlóért még nem volt iskolaszék elé idézve, azt meg-
dorgálták, a  jótéteményektől megfosztották és szüleiket értesítették. Azt pedig, 
aki már más dolgok miatt is meg volt intve, sőt sokat is lógott, kizárták.89

Az 1884-ben egyes diákok éjszakai kocsmázást tartottak, mely után hangos 
éneklésükkel zavarták a város aludni akaró polgárait. Ezt tetézték hivatalos közeg-
gel való feleseléssel, mikor igazoltatták őket. Egyiküket 12 óra börtönre és kizárásra 
ítélték, bizonyítványába pedig az ok is belekerült, a két másik, aki a rendőrök felszó-
lítására csendbe maradt, két ízben leülendő 24 órás börtönt kapott, és fi gyelmeztet-
ték őket, hogy ha eztán bármit elkövetnek, kizárják őket az intézményből.90

Mulasztások

A tanóramulasztások is igen gyakoriak voltak az intézményben (mint min-
denhol és minden korban), ezért a mulasztásokról sok anyag van. A szabályzat 
már értelemszerűen a  kezdetektől büntette a  hiányzást, alább láthatjuk, hogy 

84 MNL BAZML VIII. 55. 3. kötet
85 MNL BAZML VIII. 55. 3. kötet
86 MNL BAZML VIII. 55. 2. kötet
87 MNL BAZML VIII. 55. 2. kötet
88 MNL BAZML VIII. 55. 2. kötet
89 MNL BAZML VIII. 55. 164. kötet
90 MNL BAZML VIII. 55. 164. kötet
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meglehetősen változó mértékben. Az 1870-es évekre vezettek be egy sokkal egy-
ségesebb rendszert. A mulasztásokat gyakorta a szülőkkel is közölték.

1842-ben dorgálást kapott mulasztásért egy diák.91 1843-ban negyedik ízbeli 
mulasztásért előidéztek egy diákot, tettéért kicsapás járt volna az iskolaszék sze-
rint, de végül nem tették meg.92 Hatodik ízbeli templom mulasztástért ekkor 3 óra 
börtönt szabtak ki.93 A  ’40-es években gyakoriak voltak a hiányzások, általában 
enyhe büntetéseket szabtak ki értük.94

S. György sok órát mulasztott és a  beidézésekre sem jelent meg, „makacs 
hanyagsággal” tetézve helyzetét, 12 óra börtönre ítélték.95

A diákok állítása szerint 1839-ben L. Imre ellenőr arra buzdította a diákokat, 
hogy ne menjenek szombat délután órára, mert a törvény szerint olyankor nincs 
oktatás és meg is próbálta akadályozni az órára eljutásukat. Az ellenőr állítása 
szerint viszont ő csupán azt mondta a  diákoknak, mikor azok megkérdezték, 
hogy lehet-e ilyenkor órát tartani, hogy a törvény szerint nem, de ha mondják, 
hogy menni kell, akkor menjenek be mindenképp.96

1844-ben egy hallgató 3 óra börtönt kapott a mulasztásaiért, és mivel hango-
san csapkodta az ajtaját ezért is kapott további 3 órát, tehát összesen 6 órát kellett 
„leülnie”. Más ugyanebben az évben ismételt hiányzásaiért 12 óra börtönt kapott.97 
1847-ben 10 óra mulasztásért 12 óra elzárást kapott egy tanuló.98 

1847 tavaszán egy sokat mulasztónak az iskola elhagyását tanácsolták.99 Még ez 
év nyarának elején pedig ki is zártak egy diákot az intézményből a hiányzásai miatt.100

1850-ben egy egész osztály kihagyott egy órát, kollektív börtönt helyeztek 
kilátásba részükre, ha még egyszer előfordul.101

Előfordult olyan másodéves hallgató, aki nem jelent meg a pótvizsgáján, azt 
mondták, hogyha a pót-póton sem jelenik meg, akkor megszüntetik iskolai jog-
viszonyát.102 Volt olyan, aki nem ülte le a mulasztásokért kiszabott büntetést. Őt 
ezért kiutasíttatták. Őt már kártyázásért is börtönnel sújtották korábban és fel-
ajánlották neki az elmenetelt, de nem élt a „lehetőséggel”.103

91 MNL BAZML VIII. 55. 2. kötet
92 MNL BAZML VIII. 55. 2. kötet
93 MNL BAZML VIII. 55. 2. kötet
94 MNL BAZML VIII. 55. 2. kötet
95 MNL BAZML VIII. 55. 2. kötet
96 MNL BAZML VIII. 55. 2. doboz 
97 MNL BAZML VIII. 55. 2. kötet
98 MNL BAZML VIII. 55. 1. doboz
99 MNL BAZML VIII. 55. 3. kötet
100 MNL BAZML VIII. 55. 3. kötet
101 MNL BAZML VIII. 55. 3. kötet
102 MNL BAZML VIII. 55. 163. kötet
103 MNL BAZML VIII. 55. 164. kötet
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1870-től egységesítették a tanórák mulasztásának büntetését, legalábbis a gya-
korlatban. Ugyan konkrét óraszámokat nem tartalmaznak az iskolaszék ülésein 
készült jegyzőkönyvek. Első ízben a  mulasztásért iskolaszék elé idézett tanuló 
tanári intésben részesült. A  második ízben mulasztásért iskolaszék elé idézett 
tanuló igazgatói intésben, a  harmadik ízben mulasztásért iskolaszék elé idézett 
tanuló pedig 3 óra elzárásban. Ez 1871-ben úgy módosult, hogy a  mulasztásért 
harmadik ízben iskolaszék elé idézett tanuló iskolaszék előtti intésben részesült, 
továbbá a szülőket is értesítették az esetről, ez a korban akár súlyosabb is lehet a 3 
órás elzárástól, hiszen atyai pofonok jöhettek az ilyen esetek után, esetleg komo-
lyabb szülői „elverés”. Gondoljunk bele, hogy még az ún. Kádár-korszakban is, 
ha egy tanuló otthon elmondta, hogy a tanártól pofont kapott, akkor az apjától is 
kapott még egyet, nem pedig a tanárt vonták felelősségre. 1871-ben a már negye-
dik ízben mulasztásért iskolaszék elé idézetteknél alkalmazták a 3 óra börtönt. 

Ebből az évből már vannak adataink ötödik ízben mulasztásért iskolaszék elé 
idézett hallgatókról, részükre 8 óra börtönt szabtak ki, hatodik ízben mulasztásért 
iskolaszék elé idézettek számára pedig 24 órát. De hatodik ízben mulasztásért 
iskolaszék elé idézett diákot egyetlen esetben találtam csak. 1870-ben ilyen ese-
tekben nem tudni mi lett volna a büntetés, hiszen ott csak egy-két-három ízben 
iskolaszék elé idézettekről voltak jegyzőkönyvi adatok. Ez 1875-ig így egységesen 
működött, 1875 májusától viszont ismét eltérő büntetéseket találtam ugyanannyi 
alkalommal iskolaszék elé idézett diákokra vonatkozóan. Negyedik ízben mulasz-
tásért iskolaszék elé idézett diákoknál 6 óra börtön egy esetben, egy másik esetben 
pedig 4 óra börtönt szabott ki az iskolaszék. Ötödik ízben mulasztásért iskolaszék 
elé idézettek számára 12 óra volt a legtöbbször kiszabott büntetés, de előfordult a 9 
óra is. 1875-ben már egy hatodik alkalommal mulasztásért iskolaszék elé idézett 
diáknál (L. Ignác) 19 óra börtönbüntetést találunk és utasítást az iskola elhagyá-
sára, azonban ezt egész előző tevékenységéért kapta, ugyanis renitens diák volt. L. 
Ignác azonban a kapott börtönt nem ülte le, ami miatt súlyosbító körülményként 
24 óra börtönt kapott, és kilátásba helyezték, hogy a  legkisebb felmerülő vétsé-
gért is ki fogják csapni ezután. L. Ignác „be is váltotta a hozzá fűzött reményeket”, 
ugyanis nem sokkal később ki is zárták az iskola diákjainak sorából.104

1877-ben negyedik ízbeli óramulasztásért 4 óra börtönt szabtak ki, ezután 
újra meglehetősen esetlegesen alakult a hiányzások büntetése.105

104 MNL BAZML VIII. 55. 163. kötet
105 MNL BAZML VIII. 55. 164. kötet
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Hadobás Eszter

Ösztöndíjas diákok az Egri Érseki Jogakadémián 
(1880–1890)

Kutatási témám az Egri Érseki Jogakadémia diákjai társadalmi hátterének vizsgá-
lata 1862-től 1918-ig. Ezen belül vizsgáltam meg az Egri Jogakadémián ösztöndíj-
jal rendelkező diákokat 1880 és 1890 között. Az ösztöndíjak segítségével az azokat 
élvező diákok társadalmi hátteréről, vagyoni helyzetéről és tanulmányi eredmé-
nyeikről is fontos ismereteket lehet szerezni, ezért úgy gondolom, érdemes külön 
csak az ösztöndíjas diákokkal is foglalkozni, amikor egy iskola diákságának tár-
sadalmi összetételét vizsgáljuk. A jogakadémiákkal foglalkozó szakirodalomban 
nagyon kevés szó esik az ösztöndíjak szerepéről.1 Ezért úgy gondolom, e kérdés 
kutatása számos újdonsággal szolgálhat. A vizsgálatot az iskolai anyakönyvek 
erre vonatkozó rendszeres adatfelvételei, az iskola iratai között megtalálható 
ösztöndíj-kimutatások és pályázati felhívások tették lehetővé. Ezek a  források 
a jogakadémiának a Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltárában őrzött 
iratai között találhatóak. Kutatásomban csak az ösztöndíjas diákokat és az elnyert 
összegeket vizsgáltam meg. Természetesen az ösztöndíjakon kívül a  jogakadé-
miák többségében, így az egri intézményben is lehetett jutalomdíjakat nyerni, 
valamint lehetőség volt arra is, hogy a tandíjat részben vagy egészében elengedje 
az intézmény tantestülete, ebben a tanulmányban ezek vizsgálatától eltekintek. 

Első lépésként az ösztöndíjjal rendelkező diákok számát kellett meghatározni. 
1880 és 1890 között az egri jogakadémián összesen 62 ösztöndíjas diák volt, ami 
a tanulói összlétszám – 231 fő –27%-át tette ki. Ez a 62 fő 16 különböző ösztön-
díjjal rendelkezett.2 Itt szeretném megemlíteni azt, hogy volt 4 olyan hallgatója 
a jogakadémiának, akik segélypénzt kaptak: két diák az Országos Katolikus Nép-
tanítói Segélyalaptól kapott 100 Ft-ot tanévenként, a másik kettőt pedig a Magyar 
Királyi Pénzügyminisztérium támogatott évente 150 Ft-tal. Ezek természetesen 
nem számítanak ösztöndíjnak.

Érdemes az ösztöndíjak elnyerésének folyamatát is ismertetni, mielőtt még részle-
tesen bemutatnám az Egri Jogakadémia diákjai által elnyert különböző támogatásokat. 
Felmerül a kérdés, honnan értesültek a tanulók a különböző lehetőségekről? Minden 

1 Például ebben a két tanulmányban: Biczó 2011; Csibi 2009.
2 16 ösztöndíj: Kovács János, Imre-Reseta, Rajner Károly, Mária Terézia (budai), Mattyasovszky, 

Nikolics István, Gosztonyi családi, Rudolf koronaherceg, Dimitrievics Nesztor, Adamovics, 
Jettin, Szerviczky, Mária Terézia (váci), Gróf Nádasdy Ferenc, Greskovics, Alapy.
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tanév első felében a vallás- és közoktatásügyi miniszter elküldte az intézmények számára 
a megüresedő „ösztöndíj-állomások” listáját valamint az ezekhez tartozó összegeket és 
az elnyerési feltételeket. Ezeket a pályázati felhívásokat a jogakadémiáknak kellett kihir-
detnie a tanulók számára. Ezáltal a jogakadémiák diákjai tudomást szereztek az adott 
évre szóló pályázati lehetőségekről. Voltak olyan ösztöndíjak, amelyekre a tantestület 
jelölte ki a hallgatókat, például budai és váci Mária Terézia féle ösztöndíjakra, de voltak 
olyanok, amelyekre az ösztöndíjban előírtaknak megfelelően a diákok pályázhattak. 
A pályázatokat a  jogakadémia igazgatójához kellett beadni, aki továbbküldte azokat 
az ösztöndíj adományozójához, akik elbírálták azokat.3 Ez alól kivételt jelentett 
a Kovács János-ösztöndíj, amelyre a  jogakadémia igazgatója és tanári kara jelölte ki 
a diákokat, de a pályázatokat az egri városházára kellett benyújtani.

A forrásokban szereplő adatokat adatbázis segítségével dolgoztam fel. Az iskolai 
anyakönyvek és az iktatott iratok között megtalálható ösztöndíj kimutatások alap-
ján 1880 és 1890 között az Egri Érseki Jogakadémián összesen 62 diák részesült ösz-
töndíjban. (Egy tanuló tanulmányi ideje alatt azonban több, más-más ösztöndíjat is 
megkaphatott.) Ezeket a tanulókat az általuk elnyert stipendiumok alapján tudjuk 
vizsgálni. A legtöbb tanuló, 48% Kovács János-féle ösztöndíjat kapott a vizsgált tan-
években. A diákok 14%-a Imre–Reseta-féle ösztöndíjat élvezett, 12% Rajner Károly-
féle ösztöndíjjal rendelkezett. Budai Mária Terézia-félét 6%, Mattyasovszky-félét 
és Nikolics István-félét pedig 3-3%-a kapta meg. A többi ösztöndíjban csak 1-1 hall-
gató részesült.

1. táblázat: Ösztöndíjak megoszlása
Ösztöndíj Ösztöndíjasok száma Megoszlás (%)
Kovács János 33 47,8
Imre-Reseta 10 14,5
Rajner Károly 8 11,6
Mária Terézia (budai) 4 5,8
Mattyasovszky 2 2,9
Nikolics István 2 2,9
Gosztonyi családi 1 1,4
Rudolf koronaherceg 1 1,4
Dimitrievics Nesztor 1 1,4
Adamovics 1 1,4

3 MNL HML VIII.1.a 24–31-ig iktatott iratok: pályázati felhívások alapján. 
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Jettin 1 1,4
Szelviczky 1 1,4
Mária Terézia (váci) 1 1,4
Gróf Nádasdy Ferenc 1 1,4
Greskovics 1 1,4
Alapy 1 1,4
Összesen 69 100

Ezt a 16 ösztöndíjat 3 nagyobb csoportra lehet osztani. Az első csoportba az 
úgynevezett helyi jellegű ösztöndíjak kerültek, a másodikba az állami, a harma-
dikba pedig azt a típust tettem, amelyeket a tanulók a jogakadémiai tanulmányaik 
megkezdése előtt nyertek el. Az utolsó csoportba tartozó diákokról elmondható, 
hogy elsősorban gimnáziumi tanulmányi idejük alatt nyerték el az ösztöndíjakat, 
tehát ezekről egyértelműen kijelenthető, hogy az ebbe a kategóriába tartozó támo-
gatások nem köthetőek az Egri Jogakadémián eltöltött tanulmányi idejükhöz.

Először a  helyi jellegű ösztöndíjakat szeretném ismertetni. Ezek a  követke-
zők: Kovács János, Imre-Reseta és Rajner Károly-féle ösztöndíjak. Ha megnézzük 
a táblázatot az alapján jól látható, hogy ezt a három támogatást nyerte el a vizsgált 
időszakban a legtöbb diák, összesen 51 fő. Tehát az általam helyi jellegűnek tekintett 
ösztöndíjat a tanulók 74%-a nyerte el. Ezen pályázatok közös jellemzője, hogy csak 
az egri jogakadémia diáksága jelentkezhetett rájuk, és kiosztásukban vagy az arra 
érdemes diákok kijelölésében az iskola tantestülete és az igazgató közösen döntött.

A vizsgált 10 éves időszak alatt 33 tanuló kapott Kovács János-féle ösztöndí-
jat, amelyet az 1800-as évek első felében alapítottak. Az alapítólevélben Kovács 
János kimondta, hogy az Egri Érseki Líceumban a „szegényebb sorsú, de a haza 
s köztársaság szolgálattyára törekedő jó reménységü ifi ak”4 számára hozta létre. 
Kovács János 1764. augusztus 25-én született Egerben, Bécsben jogot tanult, majd 
házitanító lett, és a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjává választották. 
Az ösztöndíjat 12 000 Ft-os alaptőkével hozta létre,5 amely Eger városa tanácsá-
nak kezelése alatt állt, az egri születésű fi atalemberek számára, akik a  jogaka-
démián tanultak, „valláskülönbségre való tekintet nélkül”.6 Elsősorban a  kiváló 
tanulmányi eredményt, a jó magaviseletet és szorgalmat vették fi gyelembe, majd 
ezek után a  „szegényebbek és a  segedelemre szűkölködőbbek tétessenek elő.”7 

4 Udvardy 1898: 826.
5 Szinnyei 1899.
6 Évkönyv 1881: 47.
7 Udvardy 1896: 829.
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Ez volt az egyetlen olyan ösztöndíj, amire félévente lehetett pályázni, az összes 
többire tanévenként jelentkeztek a hallgatók.

Részletesebben szeretnék beszélni az Imre-Reseta-féle ösztöndíjról, amelyet 
a pályázók 14%-a, valamint a Rajner Károly-féléről, amelyet 11%-uk kapott meg. 
Ez a két ösztöndíj elsősorban a római katolikus vallású, szegény, egri vagy Heves 
megyei születésű jogakadémistáknak szólt.

Az elsőt Imre János és Reseta János, volt pesti egyetemi bölcsészetkari taná-
rok hozták létre, és kezelésével az egri egyházmegyei alapítványi hivatalt bízták 
meg. Az alapítólevél értelmében az ösztöndíjat egyedül az egri lyceumban tanuló, 
szegény sorsú, szorgalmas és jó erkölcsű, római katolikus, valamint magyar 
diákok nyerhették el. Ezek közül elsőbbséggel bírnak azok, akik az alapító Imre 
János rokonai, ezek után a Heves megyei születésűek, és ismét ezek után a pesti 
egyetemi bölcsészeti kar tanárainak fi ai. Az alaptőke kamataiból kétévenként 
kiosztandó ösztöndíjat hoztak léte: az egyik évi 80, a  másik évi 50 Ft-os volt. 
Az ösztöndíjra a  jogakadémia tanári testülete 3 diákot jelölt ki, de az ösztöndíj 
odaítélésének joga az egri érseket vagy az érseki helynököt illette meg.8 

A Rajner Károly-féle ösztöndíjat Rajner Károly egri kanonok alapította meg,9 
az 1844. augusztus 29-én megírt végrendeletében, „méltóságos és főtisztelendő 
egri főkáptalan az érseki lyceum jog- és államtudományi kara ajánlatára.”10 
Mindkét pályázathoz csatolni kellett az előző évi indexet, a hivatalosan kiállított 
„szegénységi bizonyítványt”, valamint a család vagyoni helyzetét igazoló iratokat. 
Figyelembe vették a pályázó testvéreinek számát és a szülő foglalkozását is, ami 
a vagyoni és társadalmi helyzetre utalt.11 Jól látható, hogy az egri jogakadémián 
a diákok legnagyobb eséllyel a helyi jellegű ösztöndíjakat nyerhették el. Ugyanis 
a jogakadémiának kezdettől fogva célja volt a szegényebb sorsú, de kiváló tanul-
mányi eredményű tanulók támogatása ezekkel az eszközökkel.

A másik csoportot az állami ösztöndíjakat megszerzett diákok jelentik. Ilye-
nek voltak a  budai Mária Terézia-féle, a  váci Mária Terézia-féle, az Alapy-féle 
és a  Matyasovszky-féle ösztöndíjak. A diákok 11%-a rendelkezett a  vizsgált idő-
szakban állami ösztöndíjjal. Ezeket a magyar vallás- és közoktatásügyi miniszter 
adományozta, közös jellemzőjük, hogy csak a kitűnő előmenetelű, példás maga-
viseletű, valóban szegény, latin vagy görög katolikus vallású ifj ak nyerhették el. 
Itt is kellett csatolni a  pályázatokhoz a  család vagyoni helyzetét és a  testvérek 
számát igazoló iratokat, valamint a  jogakadémia igazgatója által írott ajánlást 

8 MNL HML VIII.1 a 24 iktatott iratok: Imre-Reseta ösztöndíj alapítólevele
9 Szinnyei 1906.
10 MNL HML VIII.1.a 24 iktatott iratok: Rajner-féle ösztöndíj alapító levél
11 MNL HML VIII.1.a 24–31-ig Iktatott Iratok: Imre-Reseta és Rajner Károly ösztöndíjak pályázati 

felhívásai alapján.
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és a  „minősítvényi táblázatot”.12 Példaként a  Matyasovszky-ösztöndíjat élvező 
Botka Istvánt említem meg, aki római katolikus vallású, elszegényedett nemesi 
család gyermeke volt. A pályázathoz csatolt „minősítvényi táblázat”-ban a család 
vagyoni viszonyaihoz a következő volt írva: „atyja Alajos, földbirtokos Egerben, 
mint aki majdnem egész vagyonát mint hitelező elvesztette, néhány év óta igen 
szorult helyzetben van. 7 gyermeke van, ebből 4 kiskorú.”13 Esete jól példázza, 
hogy milyen fontos szempont volt a kérelemben a vagyoni háttér. Állami ösztön-
díjat 8 diák, vagyis az ösztöndíjasok 11 %-a kapott. Ez azt jelenti, hogy az Egri 
Érseki Jogakadémián az állami ösztöndíjak szerepe kismértékű volt a jogakadé-
mia által adható, általam helyi jellegűnek tekintett ösztöndíjakhoz képest.

A vizsgálat során felfi gyeltem arra a jelenségre, hogy voltak olyan diákok, akik 
olyan ösztöndíjakkal rendelkeztek, amelyeket még a  jogakadémiára érkezésük 
előtt szereztek vagy másik jogakadémiára jártak, amikor elnyerték azokat. Ezeket 
tekintem az ösztöndíjak harmadik csoportjának. Ezen stipendiumokról egyelőre 
csak nagyon kevés dolgot tudtam meg a forrásokból. Összesen hét ilyen díj van, az 
ösztöndíjas tanulók 9%-a kapott ilyet. Ezekről leginkább csak azt lehet tudni, hogy 
ki adományozta. Feltűnő, hogy ebből a hét ösztöndíjból négy olyan volt, amit görög 
keleti vallású, szerb nemzetiségű diákok kaptak, amiből arra a következtethetünk, 
hogy ezeket alapvetően a  görögkeleti vallású szerb tanulók számára hozhatták 
létre. Ez a négy stipendium a következő: Szelviczky-féle, amit a karlócai metropo-
lita érseki iskola adományozott, Nikolics István-féle, amit az újvidéki szerb hitkö-
zösség előljárósága, Dimitrievics Nesztor-féle, amit a  szerb Matica és egy Adamo-
vics-féle ösztöndíj, amit a karlócai görögkeleti szerb patriarcha érsek adományozott. 
A támogatók névsora is azt a  feltevésemet erősíti meg, hogy a díjak elnyeréséhez 
szerb nemzetiségűnek és görögkeleti vallásúnak kellett lenni. A másik három ösz-
töndíjról: Gr. Nádasdy Ferenc-féle családi, Jettin-féle és Rudolf koronaherceg-féle csak 
annyit tudok, hogy az azokat megszerző tanulók mikor kapták ezeket és, hogy ki 
adományozta nekik.14 Ez a hét ösztöndíj azért is érdekes, mert ezeket addig kapták 
a diákok, amíg be nem fejezték tanulmányaikat. Ezt igazolják az ösztöndíj kimuta-
tások, amelyekben fel van tüntetve, hogy mikortól folyósítják ezeket a díjakat. Négy 
tanuló már gimnáziumi tanulmányai során rendelkezett ilyen ösztöndíjakkal, míg 
hárman másik jogakadémián tanultak, amikor megkapták ezeket. A Gróf Nádasdy 
Ferenc-féle családi ösztöndíjat élvező Abaff y Aurél pedig már 3. elemi osztályos 
korától rendszeresen kapta ezt a támogatást.15 Két olyan stipendium van, amelynek 
csak az adományozója derült ki a forrásokból, az elnyeréshez szükséges feltételek-
ről nem rendelkezem információval. Ez a Gosztonyi-féle családi és a Greskovics-féle 

12 MNL HML VIII.1.a 24–31-ig iktatott iratok: Pályázati felhívásai alapján.
13 MNL HML VIII.1.a 25 iktatott iratok: Minősítvényi táblázat
14 MNL-HML VIII.1a 24–31-ig iktatott iratok: Ösztöndíj kimutatások
15 MNL-HML VIII.1.a 24–31-ig iktatott iratok: Ösztöndíj kimutatások
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ösztöndíj. A Gosztonyi-féle családi ösztöndíjat az esztergomi főkáptalan adomá-
nyozta és ennek kezelése alatt is állt. Az ezt elnyerő Subich György valamilyen fokon 
a Gosztonyi család rokona lehetett, mivel az ilyen családi jellegű stipendiumokat 
a  rokonok számára hozták létre. Subich György pedig már elemi iskolás korától 
részesült ebben a támogatásban.16 A Greskovics-féle ösztöndíj valószínűleg Heves 
vármegyéhez és Egerhez kötődik, mivel az adományozója az egri főkáptalan volt.17 

Mivel alapfeltevésem az, hogy az ösztöndíjas diákok vizsgálatával további 
információk szerezhetőek a  társadalmi és vagyoni háttérre vonatkozóan, ezért 
fontos megnézni azt is, hogy az egyes díjak milyen nagyságú anyagi támogatást 
nyújtottak a  diákok számára. A következő táblázatban az ösztöndíj összegeket 
láthatjuk.

2. táblázat: Kimutatás az ösztöndíjakhoz tartozó összegekről
Ösztöndíj Ösztöndíjak összege Fő Megoszlás (%)
Kovács János 26 Ft 25 krajcár/félév 33 47,8
Imre-Reseta 80 Ft vagy 50 Ft/ tanév 10 14,5
Rajner Károly 73 Ft 50 krajcár/tanév 8 11,6
Mária Terézia (budai) 300 Ft vagy 120 Ft/tanév 4 5,8
Mattyasovszky 90 Ft/tanév 2 2,9
Nikolics István 126 Ft/tanév 2 2,9
Gosztonyi családi 130 Ft/tanév 1 1,4
Rudolf koronaherceg 175 Ft/tanév 1 1,4
Dimitrievics Nesztor 250 Ft/tanév 1 1,4
Adamovics 200 Ft/tanév 1 1,4
Jettin II. osztályú 60 Ft/tanév 1 1,4
Szelviczky 105 Ft/tanév 1 1,4
Mária Terézia (váci) 150 Ft/tanév 1 1,4
Gróf Nádasdy Ferenc 210 Ft/tanév 1 1,4
Greskovics 42 Ft/tanév 1 1,4
Alapy 210 FT/tanév 1 1,4

16 MNL-HML VIII.1.a 24 iktatott iratok: Ösztöndíj kimutatás
17 MNL-HML VIII.1.a 30 iktatott iratok: Ösztöndíj kimutatás
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Kovács János, Imre-Reseta és a Rajner Károly-féle általam helyi jellegűnek 
nevezett ösztöndíjak esetében jól látható a  táblázat alapján, hogy ezek igen 
alacsony összeget adtak az azokat elnyerő diákoknak, azonban – mint már szó 
volt róla – ezt a három stipendiumot szerezte meg a tanulók 74%-a. A Kovács 
János ösztöndíj esetében félévenként kellett pályázni, amit 8 egri születésű diák 
nyerhetett el.18 Imre-Reseta ösztöndíjban két tanuló részesülhetett tanévenként, 
az egyik 80 Ft-ot a másik pedig 50 Ft-ot. Rajner Károly-félét pedig tanévenként 
két diák kaphatott, fejenként 73 Ft 50 krajcárt. Ez alapján is látható, hogy átla-
gosan tanévenként 12 tanuló szerezhetett helyi jellegű ösztöndíjakat, és ez a fő 
magyarázata annak, hogy a vizsgált időszakban a legtöbb hallgató ilyen ösztön-
díjjakkal rendelkezett. 

Az állami ösztöndíjak értéke jóval magasabb volt például a  budai Mária 
Terézia ösztöndíjból 120 Ft-osat és 300 Ft-osat is elnyerhettek az arra érdeme-
sek. Ez jól mutatja, hogy a  helyi jellegű ösztöndíjban ugyan többen részesül-
hettek, de a megszerezhető pénzbeli támogatás mértéke az állami ösztöndíjak 
esetében jóval nagyobb mértékű volt. 

Azoknak az ösztöndíjaknak az esetében, amiket a  jogakadémiára való 
érkezésük előtt már megkaptak a  tanulók az ösztöndíj összegét tekintve meg-
lehetősen nagymértékű ingadozás tapasztalható: az ezeket megszerző tanulók 
tanulmányaik befejezéséig átlagosan több mint 100 Ft-ot kaptak tanévenként. 

Végül fontosnak tartottam megvizsgálni azt is, hogy az ösztöndíjas diákok 
hány százaléka végezte el e jogakadémiai képzést, és tett államtudományi vagy 
jogtudományi államvizsgát. Mennyire és mire ösztönözte a diákokat az ösztön-
díj? A pályázatokban ugyanis állandóan és különösen hangsúlyozták, hogy sze-
gény sorsú, de jó tanulmányi eredményű diákok támogatását célozzák meg. Úgy 
gondolom, hogy ezek segítségével nagyobb esélyük lehetett elvégezni az aka-
démiai képzést ezeknek a diákoknak, ami a  társadalmi mobilizációhoz vezető 
fontos lépcsőfok volt. Összesen 66% vagyis 41 fő tett államtudományi vagy jog-
tudományi államvizsgát, és 34% nem tett államvizsgát vagy nem Egerben fejezte 
be a képzést.19 Az ösztöndíjasok kétharmada tehát megszolgálta a bizalmat és 
jogász lett. Számukra az ösztöndíjak segítséget jelentettek a jogakadémiai kép-
zés elvégzésében.

Összességében elmondható, hogy az ösztöndíjas diákok vizsgálata nagyobb 
betekintést enged a jogakadémiai diákok társadalmi és vagyoni viszonyaiba.

18 Évkönyv 1881: 47.
19 MNL HML VIII.1.b 156, 157.
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Gyökös Eleonóra

Külső-Szolnok gimnáziumai (1850–1945)
Iskola(imázs)történeti vázlat

Jelen írásban a  szolnoki és a  mezőtúri gimnáziumok összehasonlítására teszek 
kísérletet. Az alábbiakban azt szándékozom vizsgálni, hogy a különböző iskola-
történeti forrásokból milyen kép rajzolódik ki intézményeinkről a címben jelölt 
időszakban egymáshoz képest. A következőkben a  millennium alkalmából író-
dott iskolatörténeteket, egyéb iskolatörténeti munkákat vetem össze az értesítők 
statisztikai kimutatásaival.

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) 1893. július 21-én kelt ren-
deletében valamennyi középiskola igazgatóját felkéri, hogy amennyiben még nem 
történt meg, írassák meg intézményeik történetét, hogy az 1895/96. évi értesítők-
ben megjelenhessen, s eljuthasson az 1896-os országos kiállításra. A szolnoki iskola 
önálló kötetben jelentette meg történetét,1 míg a  mezőtúri a  millenniumi értesí-
tőben.2 A munkára két helybeli tanár vállalkozott. Míg a szolnoki Iványi Ede tár-
gyilagos kritikát, történeti hűséget ígért bevezetőjében,3 a mezőtúri Faragó Bálint 
elsősorban a  jelen állapotok kialakulását kívánta bemutatni, az iskola múltjában 
a jelenig vezető utat láttatni.4 A hadra fogott tanerők tudatosság tekintetében ugyan 
különböző fokon álltak, műveiket azonban Faragó Bálint szellemében fogom meg-
közelíteni, vagyis mint az iskolák önreprezentációját az 1890-es évek közepén. 

Nagyobb szabású hagyományos iskolatörténeti munka csak a mezőtúri refor-
mátus gimnáziumról íródott.5 Rendelkezésünkre áll továbbá még egy kisebb 
összefoglaló tanulmány, amely az iskola 450 éves jubileumára készült évkönyv-
ben olvasható.6 A szolnoki gimnázium történetének egyes részeivel csupán két 
tanulmány foglalkozik, összefoglaló munka 1896 óta nem készült az intézmény 
múltjáról.7

1  Iványi 1896.
2  Faragó 1895. 
3  Iványi 1896: 4.
4  Faragó 1895: 77.
5  Gombás 2004.
6  Szilágyi (szerk.)1980: 35−50. 
7  Szabó 1991 valamint Kukri é. n.

014 213-231    gyokos.indd   213014 213-231    gyokos.indd   213 2017.06.08.   13:43:022017.06.08.   13:43:02



Iskola, művelődés, társadalom Gyökös Eleonóra

214

Az összehasonlítás alapvetően a két gimnázium értesítőiben közölt statiszti-
kai kimutatásokon8 fog alapulni. A később évkönyvnek nevezett iskolai értesítők 
készítését az Entwurf írta elő valamennyi nyilvánosságra igényt tartó gimnázium 
számára. A szolnoki gimnázium esetében az 1871/72-es, a mezőtúri esetében az 
1878/79-es tanévtől állnak rendelkezésre az említett források.

A két iskola főgimnáziummá fejlődése

A nyolcosztályos, középfokú képzést adó és felsőfokú tanulmányokra képesítő gim-
náziumot az abszolutista kormányzat által 1849 végén kiadott Entwurf9 hívta életre, 
amelyet Grundsätze néven Magyarországra is kiterjesztettek.10 Külső-Szolnok11 terü-
letén két gimnázium működött: a Mezőtúri Református Gimnázium és a Szolnoki 
Katolikus Gimnázium. Az 1854-ben kiadott megyeleírás az 1850/51-es állapotokat rög-
zítette, amikor még mindkét intézmény működött. A rövid ismertetés szerint ebben 
az időben a mezőtúri intézmény a tanulók számát tekintve és a tanítás sikerére nézve 
is előnyösebb helyzetben volt, mint a szolnoki, s általában véve is a kitűnőbb iskolák 
közé tartozott.12 Mivel azonban egyik intézmény sem tudott megfelelni az Entwurf 
által felállított követelményeknek, 1851/52-ben mindkét iskola bezárta a kapuit.

A szolnoki iskolát kereken két évtizeddel korábban, 1831-ben szervezték meg 
a  ferences-rendi szerzetesek, a  második Ratio Educationis előírásai szerint hatosz-
tályos nagygimnáziumként, amely 1844-ben kapott nyilvánossági jogot. 1862-ben 
csupán a  négyosztályos algimnáziummá fejlődést célozták meg az újraalapító 
város és a szerzetesek. 1878-ra bővült az intézmény ismét hatosztályúvá. A város és 

8 A rendszeres iskolastatisztikai adatgyűjtés az 1860-as években kezdődött Magyarországon 
a bécsi Központi Statisztikai Bizottság által a Helytartótanács és a középiskolai főfelügye-
lők közvetítésével begyűjtött adatokból. A Statisztikai Tanács 1867-es megalakulása után, 
a középiskolák közvetlenül oda küldték a bekért adatokat. 1869-től a VKM irányába történt 
az adatszolgáltatás a tankerületi főigazgató útján egészen 1908-ig, amikor újjászervezték az 
iskolastatisztikai adatgyűjtést, és 1909-ben beillesztették az Magyar Királyi Statisztikai Hivatal 
munkatervébe. A M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal munkássága 1911.

9 Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich.
10 Teljes nevén Grundsätze für die provisorische Organisation des Unterrichtswesens in dem 

Kronlande Ungarn.
11 Külső-Szolnok mint önálló közigazgatási terület Szolnok központtal a Bach-korszakban vált 

le Hevesről, melynek 1552 óta volt a része. 1861-ben ismét egyesítették a két területet, melynek 
következtében Szolnok átmenetileg elveszítette megyeszékhelyi funkcióját, ám 1876-ban az 
újonnan alakult Jász-Nagykun-Szolnok vármegye központja lett. Külső-Szolnokról ekkor 
levált a tiszafüredi járás, amely a rendezés után Heves megyéhez került, de a szolnoki és 
a mezőtúri járások megmaradtak harmadik testnek a jász és nagykun kerületek mellett az új 
megyében. Szabó 1998.

12 Palugyay 1854: 192.

014 213-231    gyokos.indd   214014 213-231    gyokos.indd   214 2017.06.08.   13:43:042017.06.08.   13:43:04



Külső-Szolnok gimnáziumai

215

a szerzetesrend azonban kevésnek bizonyult a  főgimnáziumi státusz eléréséhez. Az 
iskolának 1887-ben államivá kellett válnia ahhoz, hogy az 1888/89-es tanévben meg-
tarthassák az első érettségi vizsgálatokat. Az intézmény 1924-től reálgimnázium, 1935-
től pedig egységes gimnázium lett.13

A Mezőtúri Református Gimnázium alapítását a hagyomány 1530-ra teszi. 1696-
tól kisgimnázium, 1714-től nagygimnázium. 1858-as újraalapítását követően hatosztá-
lyos gimnáziumként kezdte meg a működését. Az első nyolcadik osztály az 1894/95-
ös tanévben indult államsegéllyel, melynek végén az első érettségi vizsgálatot is meg-
tartották. Az 1935-ös egységesítés előtt 1924-től humán gimnázium maradhatott.14

Az iskolák krónikájának összevetéséből máris fölvázolható egy tendencia. A nagy 
múltú mezőtúri intézmény a szolnoki alapításakor már látogatott gimnázium volt, az 
állami beavatkozást is gyorsabban vészelte át. Hamarabb állt talpra, s több osztállyal, 
mint szolnoki kistestvére.15 Helyzeti előnye egészen 1878-ig tartott, amikor a szolnoki 
gimnázium is hatosztályossá bővült, bár az a tény, hogy a szolnoki gimnázium már az 
évtized elején értesítővel jelentkezett, míg a mezőtúri csak akkor, némiképp árnyal-
hatja a képet. Az értesítők költségeit ugyanis a kisebb intézmények kezdetben nem 
tudták állni, pedig nagyon is tudatában voltak annak, hogy ezek rangot és nyilvános-
ságot biztosítanak az iskoláknak.16 

Az érettségiztetés jogának megszerzésében pedig már egyértelmű a  szolnoki 
iskola előnye, amelyet, köszönhetően a város megyeközponti szerepének is, végül álla-
mosítottak. Ezen a ponton már maguk a mezőtúri intézmény fenntartói is kimondták 
a leszakadás veszélyét.17 A mezőtúri iskola csökkenő és a szolnoki növekvő presztí-
zsére utaló jeleket erősíti meg az a vizsgálat is, amely a két világháború közötti tudáse-
lit által látogatott középiskolákat veszi számba. A 186 intézmény közül a  szolnoki 
gimnázium a  nem túlságosan előkelő 65–89. helyre került. Ez erős középmezőnyt 
jelent, míg a mezőtúri leszorult a tanulmányban is közölt lista első feléről.18 A vizsgálat 

13 Mészáros 1988: 265.
14 Mészáros 1988: 219.
15 Holott a protestáns oktatásügyben élesebb cezúrát képezett az Entwurf bevezetése. A protestán-

sok iskolái az 1608-ban törvényben biztosított vallásszabadság és az 1790–91. évi országgyűlésen 
hozott szabályozás alapján, mely a protestánsok szabad iskolaalapításáról rendelkezett, egészen 
1850-ig kizárólag a fenntartó egyházi hatóság irányítása és felügyelete alatt álltak. Síró 1997: 214.

16 Gombás 2004: 123.
17 „Ugyanis gymnáziumunkra nézve életkérdés, hogy egy pár év alatt 8 osztályúvá kiegészíttessék, 

illetve annak VII. osztálya már a jövő 1893/94-ik tanév elejével megnyíljék (…) mert a szomszédos 
Szolnokon csak pár éve, hogy a gymnázium kiegészíttetett (…) Minden felől főgymnáziumok 
környeznek bennünket, s ha mi is nem igyekszünk középiskolánkat azzal egyenrangúvá emelni, 
az elnéptelenedés, az elcsenevészesedés veszélyének tesszük ki most virágzó intézetünket, mert 
bizonyos, hogy csonka gymnáziumoknak jövendőjük immár nincsen.” A részlet a fenntartók 
püspökhöz intézett feliratából származik, miután a VKM már egyszer visszautasította államse-
gély-kérelmüket. Idézi: Gombás 2004: 287.

18 Kovács–Kende 2001: 176−179.
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ugyanakkor azt is kimutatta, hogy bár a protestáns iskolákba járó diákok részaránya 
csökkent 1880 és 1890 között (31%-ról 22%-ra), az elitképzés területén összességében 
megőrizték pozícióikat, sőt a református iskolák ezen belül növelték állásaikat a vizs-
gált időszakban.19 Persze az elitképzés csupán egyetlen középiskolai funkció, mégis 
beszédes, hogy a patinás mezőtúri református gimnázium a 19. század utolsó évtize-
deiben a szolnoki mögé szorult e tekintetben. 

Iskoláink millenniumi története szerint az intézmény létjogosultságának egyik 
legmarkánsabb bizonyítéka az iskola egyre gyarapodó diáklétszáma volt. A reprezen-
tatív kötetekben előszeretettel közölték az intézet „benépesülését” mutató idősoros 
adatokat.20 Iskolatörténeti monográfi ákban viszonylag ritka, hogy a diákok létszámá-
nak kimutatásán kívül vallásukra és lakóhelyükre vonatkozó statisztikát is beillesz-
szenek, vagy az idősoros adatokat értékeljék. Faragó Bálint kimutatta, hogy mióta 
a mezőtúri iskola hatosztályúvá bővült, létszáma egyetlen évet leszámítva folyama-
tosan emelkedett, a helybeli és a vidéki tanulók számaránya pedig csaknem egyenlő 
volt egymással. Ezekkel az adatokkal akarja alátámasztani, hogy − bár az Alföld köze-
pén lévő iskola körbe van véve más gimnáziumokkal − mégis életképes, fenntartása 
nemcsak a város érdeke, hanem a hozzá „szilárdul ragaszkodó vidék” szükséglete is. 
A református egyház mellett „a tiszta magyar faj” közművelődési érdekeit is szolgálta 
a negyedfélszázados múltú és jó hírnevű, a környező gimnáziumokhoz képest nagy 
népességű intézmény.21

Iványi is kifejtette, hogy a szolnoki gimnázium buzgón teljesíti feladatait. Ennek 
legfőbb bizonyítékát abban látta, hogy bár az intézethez nagyon közel van a jászbe-
rényi, a kisújszállási, a karcagi, és a mezőtúri gimnázium, az iskola létszáma folya-
matosan gyarapodik, s már kétszer a második osztályban is párhuzamos osztályt 
kellett indítani.22

Az értesítőbeli adatok alapján az intézmények népességének gyarapodása a mil-
lenniumig nem olyan egyenletes, mint amilyennek az iskolatörténetek írói beállítják. 
A szolnoki gimnázium tanulóinak létszáma a  hatosztályossá válás évében metszi 
a mezőtúri diákságáét és három évet leszámítva (a mezőtúri gimnázium hetedik, majd 
nyolcadik évfolyamának beindulása és az azt követő év) egészen 1905-ig fölényben 
van, azonban ezután már csak egyetlen évben (1942) tudja meghaladni a mezőtúri 
iskola diákjainak számát. A 20. század első két dekádjában érzékelhető hullámvölgy 
után a  létszám volumene a századelőre történő felfutást már nem tudja fölülmúlni 
számottevő mértékben, s csak szerény növekedést mutat. Ezzel szemben a mezőtúri 
gimnázium népessége egy századforduló körüli megtorpanást követően éppen 1924-
re éri el a legmagasabb létszámot. 

19  Kovács–Kende 2001: 183.
20  Faragó 1895: 57−58; Iványi 1896: 146−147.
21  Faragó 1895: 58−59.
22  Iványi 1896: 32−37.
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A létszámadatok alapján igazolódni látszik a szolnoki gimnázium mezőtúri-
nál dinamikusabb fejlődése, már ami a 19. század második felét és a 20. század ele-
jét illeti, mert az ezt követő időszakban éppen az ellenkezőjét tapasztaljuk. Isko-
latörténeti kútfőink szerint a mezőtúri gimnázium millennium utáni „virágkora” 
Borsos Károly igazgatóságához (1906-1931) fűződik az első világháború előtti 
és az azt követő időszakban. A költő Erdélyi József, a  túri iskola egykori diákja 
visszaemlékezéseiben mintagimnáziumnak, eszményi magyar iskolának nevezi 
az intézményt, amely saját legjobb tanulóiból toborozta tanári karát.23 A minta-
iskolává válás természetesen csak a város közönségének hathatós segítségével és 
az egykori diákok támogatásával mehetett végbe. A kitűnően felszerelt szertárak 
és a tanárok humanizmussal párosult szigorúsága folytán az igazgató által kicsi-
nek és igénytelennek jellemzett korábbi vidéki gimnázium országos hírű intézetté 
vált, ahová a Dunántúlról és a fővárosból is sok diák érkezett.24 A Faragó Bálint 
által előszeretettel emlegetett dicső múlt, nagy hírnév tehát eltörpül a gimnázium 
20. század első felére elért állapota mellett, pedig a millenniumi iskolaimázsnak 

23  Szilágyi (szerk.) 1980: 57.
24  Szilágyi (szerk.) 1980: 45−46.

1. ábra. A mezőtúri és szolnoki gimnáziumok beiratkozott tanulóinak létszáma, 1855–1945
Forrás: A mezőtúri és a szolnoki gimnázium értesítőinek statisztikai kimutatásai.
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is szerves része volt a nagy vonzáskörzet: a gimnázium már akkoriban is „a refor-
mációval egyidős s az alföldi tiszta magyarság kellő közepén tekintélyes vidéktől 
látogatott intézet” volt.25 A narratív források által a 20. század első felére helyezett 
virágkor a létszám tekintetében mindenesetre igazolható. 

A két város lakosságának növekedése viszont épp ellentétes tendenciát mutat 
a gimnáziumok népességének alakulásával. Érdemes ezért összevetni a helybeli 
és a máshonnan érkező diákok számát, már csak azért is, mert a mezőtúri iskola 
identitásának egyik sarokköve a „ragaszkodó vidék”.

Bár Szolnok csak a századfordulóra válik népesebbé Mezőtúrnál, gimnáziuma 
a vizsgált időszakban csupán egy rövid periódusra múlja tartósabban alul helybe-
liek tekintetében a túrit 1913 és 1915 között. Azt is megállapíthatjuk azonban, hogy 
a 20. század első felének második szakaszára sem alakul ki számottevő nagyság-
rendbeli különbség a  két iskola helybeli diákságának létszámában. A mezőtúri 
intézmény tehát elsősorban a vidéki tanulóknak köszönheti létszámbeli fölényét 
a 20. század első felének túlnyomó részében. A máshonnan érkező tanulók száma 
a két gimnáziumban eltérő tendenciát mutat: a szolnokit a korszak első felében, 
míg a mezőtúrit a második felében látogatta több vidéki diák, s ugyancsak 1907-et 
követően kezdődik a szolnoki számottevő leszakadása e tekintetben.  

Amint az a  diákok eltartóinak lakóhelyére vonatkozó (alkalmankénti) megyei 
bontásokból kiderül, az iskolák vonzáskörzete körülbelül ugyanarra a térségre terjedt 

25  Faragó 1895: 50.

2. ábra. A két város lakosságának száma, 1881–1941
Forrás: A magyarországi népszámlálások adatai.
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4. ábra. A máshonnan érkező diákok száma a mezőtúri és a szolnoki gimnáziumokban, 
1887–1942
Forrás: A mezőtúri és a szolnoki gimnázium értesítőinek statisztikai kimutatásai.

3. ábra. A helybeli diákok száma a mezőtúri és a szolnoki gimnáziumokban, 1887–1942
Forrás: A mezőtúri és a szolnoki gimnázium értesítőinek statisztikai kimutatásai.
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ki, de a mezőtúri intézmény hatósugara valamivel messzebb ért. Budapest és a szom-
szédos vármegyék, úgy, mint Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Békés, Heves egyaránt megta-
lálhatóak a mezőtúri és a szolnoki diákok küldői között. A mezőtúri gimnáziumba 
a 20. század elején Bihar vármegyéből, ezen belül Nagyváradról, Temes vármegyéből 
és Aradról érkezett folyamatosan diákutánpótlás, és kisebb mértékben a dunántúli 
Esztergom és Fejér megyékből is. Az erdélyi diákok folyamatos jelenlétét közleke-
dés-földrajzi okokkal magyarázhatjuk. Már a 14. században is Mezőtúron át vezetett 
a legrövidebb út Budáról Erdélybe,26 s az 1858-ban épített Budapest–Arad vasútvonal 
is érintette a várost.27

1909-től állnak rendelkezésünkre szórványos adatok a  Jász-Nagykun-Szolnok 
vármegyebeli, de nem helybeli diákok számáról. A szolnoki gimnázium esetében 
teljes ez az adatsor és tendenciájában megegyezik a máshova való diákok számának 
alakulásával: a 19. század végéhez képest a 20. század első felében erőteljes visszaesés 
következett be, s a mezőtúri iskola nagyságrendileg több megyebelit vonzott a megye-
székhely gimnáziumánál. 

A különbség persze nem véletlen, hiszen a református gimnázium kegyes ado-
mányokból már jó ideje tápintézetet, azon belül pedig internátust működtetett. 
A Gombás-féle iskolatörténet az új, 120 férőhelyes internátus átadásában jelöli meg 
a mezőtúri intézmény főgimnáziummá fejlesztésének befejező fázisát 1914-ben, amire 
az 1880-as évek óta tartó kereslet növekedése miatt volt szükség.28 Az értesítőkben 
közölt adatok nagyjából megerősítik ezt a feltételezést, ugyanis két kiegyensúlyozott 
növekedési periódus látszik a máshonnan érkezők diagramján, ami az internátus ágy-
számának folytonos emelésére ösztönözte a fenntartókat.29 Az egyik 1898-ig terjedő 
időszak, amelyet rövid visszaesés követett, a másik pedig az 1907-től 1915-ig tartó még 
meredekebb szakasz. A vidéki diákság száma tehát nem voluntarista fejlesztés miatt 
növekedett, hanem a kereslet tette szükségessé a férőhelyek bővítését. A nagy inter-
nátus a népes vidéki diákság záloga is lett Mezőtúron, melynek megtartása mindig is 
beismert célja volt az iskola vezetőségének.

A két gimnázium az egyház, a város és az állam erőterében

Karády Viktor elmélete szerint az iskolai kínálat mennyiségi bővüléséhez, mely 
a  közönség gyarapodásának technikai feltétele volt, az állam adta a  legerősebb 
impulzust a  kiegyezést követően.30 Az algimnáziumokat például fokozatosan 

26  Borcsiczky 1914: 306.
27  Gombás 1982: 35.
28  Gombás 2004: 270.
29  Gombás 2004: 270−299.
30  Karády Viktor 1997: 169−194.
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érettségit adó főgimnáziummá fejlesztette. Külső-szolnoki gimnáziuma-
ink esetében azonban az Entwurfb an lefektetett intézményi feltételrendszer 
a  középiskolák fenntartóit, az egyházakat és a  községeket meglehetősen nagy 
kihívás elé állította, s az állam egyáltalán nem siette el a rászoruló intézmények 
segélyezését.

Faragó Bálint elbeszélése szerint a  mezőtúri gimnázium esetében először 
az 1840-es évek közepén lépett színre a község és a tanerő által meghatározott 
kétpólusú erőtérben a külső, egyelőre egyházi hatóság. Ekkor merült fel először, 
hogy a  környék számos, egyébként alacsony színvonalúnak ítélt református 
gimnáziumát egyetlen központi gimnáziummá egyesítsék.31 

A szerző az Entwurfot a közoktatás színvonalának emelése szempontjából 
méltányolta, de felrótta, hogy a szegényebb protestáns gimnáziumokat ellehe-
tetlenítette. Mivel azonban Mezőtúr egyháza hírnevét és értékét csökkentette 
az iskola bezárása, a község elhatározta, hogy a kor kívánalmainak megfelelően 
ismét felállítja azt. Két lelkészi állása közül az egyiket tíz évig nem töltötte be, 
ebből származott a gimnázium alaptőkéje. A város és az egyház vállvetve adták 
össze a pénzt az újabb tanári székek felállításához, s végül elérték a hatosztályos 
gimnáziumhoz szükséges tanárlétszámot.

A fejlődés betetőzése az új iskolaépület felállítása volt. Ezt a  lépést már 
némiképp a  kényszerhelyzet szülte, mert ismét felmerült a  karcagi, a  kisúj-
szállási és a mezőtúri református nagygimnáziumok egyetlen főgimnáziummá 
szervezésének gondolata a  tiszántúli református egyházkerület közgyűlésén. 
A nagy áldozatok árán létrehozott intézetek fenntartói azonban nem akartak 
lemondani a saját iskoláról, inkább a hiányok pótlására törekedtek. Így a mező-
túri egyháztanács csak a  VKM 1886-os elmarasztaló véleménye után kezdett 
el haladéktalanul foglalkozni az új épület kérdésével, noha már az 1860-as 
években is felmerült az építkezés lehetősége. A minisztérium által jóváhagyott 
tervek megvalósításához nagy gyűjtést rendeztek. Mezőtúr városa és egyháza, 
a helybeli közbirtokosok, a gyermekeit szokásosan Mezőtúron iskoláztató váro-
sok és egyházak, sőt az iskola egykori növendékei is adakoztak. 1889-re elké-
szült az új iskolaépület.32

Az építkezés után az intézmény főgimnáziummá fejlesztése került napi-
rendre. Mivel az egyháztanácsot az új épület fi nanszírozására felvett kölcsön 4-5 
évre leterhelte, a  VKM-től kért támogatást e célra, a  kisújszállási református 
gimnáziummal egyszerre. A miniszter csak a  kisújszállási iskola államsegé-
lyezését pártolta a  túlzsúfolt debreceni gimnáziumhoz való közelsége és köz-
lekedési szempontból kedvezőbb helyzete miatt, és azért is, mert pénzügyileg 

31 Faragó 1895: 38.
32 Faragó 1895: 38−45.
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áldozatkészebbnek mutatkozott.33 Így a mezőtúri egyháztanács a kérvényezett 
évi 8482 frt. segély helyett 6000 frt-ot igényelt, s elhatározta, hogy önerőből 
is beindítja az 1893/94-es tanévben a hetedik osztályt, mihelyst az iskolaépí-
tési adó megszűnik. Megemelte az iskolai célokra szedett pótadót és felkérte 
a  városi tanácsot, illetve a  közbirtokosságot négy tanári szék alapítására és 
javadalmazására. A VKM végül évi 3000 frt. államsegélyt szavazott meg 
a  mezőtúri gimnáziumnak, a  városi közgyűlés pedig négy tanári szék felál-
lítását és javadalmazását vállalta el, ha a  gimnázium igazgatótanácsába két 
tagot delegálhatnak és a  különböző felekezetekhez tartozó mezőtúri diákok 
egyforma tandíjat fizethetnek.34 Az iskola tehát jóval kevesebb állami támo-
gatást kapott a főgimnáziummá válásához, mint amennyit igényelt, s a hely-
beli református diákok kedvezményes tandíját is kénytelen volt feladni, hogy 
megkapja a város támogatását.

Szerzetesi iskola lévén a  szolnoki gimnázium a  kezdetektől fogva állami 
felügyelet alá tartozott. A lakosság ösztönzésére I. Ferenc engedélyével 1831-
ben indult az első gimnáziumi osztály, de az intézet csak magángimnázium-
ként működhetett, mert hiányzott a kellő pénzügyi alap, s nem voltak képe-
sített tanerői. A pénzgyűjtés a városi közönség érdektelenségén megfeneklett. 
Iványi egyedül a ferenceseknek tulajdonította az iskola nyilvánossá tételének 
érdemét, mert a  rend teremtette elő a  nyilvános gimnáziumi alaphoz szük-
séges pénz nagy részét, ugyanakkor vállalta, hogy amíg a  város nem segíti 
a fenntartást, kisebb költségvetésből biztosítja az oktatás elvárt minőségét.35

A szolnoki nyilvános tanintézet történetére a szabadságharc és az elnyo-
matás kora nyomta rá a  bélyegét. Az iskola épülete egy időre hadikórházzá 
alakult és megrongálódott, a vezetőség pedig hiába kérte a várostól a beren-
dezés helyreállítását. Az Entwurf szellemében először reáltanodává akarták 
alakítani a  hatosztályos gimnáziumot, de a  pénzügyi vizsgálatból kiderült, 
hogy a  város nem teljesítette ígéretét, és az alap annyira megfogyatkozott, 
hogy még csak egy háromosztályos alreáltanodát sem tudtak létesíteni belőle, 
a ferencesek pedig nem bírtak el több anyagi terhet.36 

33 Az mezőtúri iskola imázsának állandó elemei, a dicső múlt és a környék iskoláinál népesebb 
diákság számokkal is alátámasztott ténye tehát egyáltalán nem hatotta meg a minisztériumot. 
Pedig éppen ekkor állt elő az a helyzet, hogy a létszám 1884 óta tartó meredek növekedése 
azután sem tört meg, hogy a tandíjat minden kategóriában kétszeresére emelte az iskola 
vezetősége. Csak az 1892/93-as tanévben tapasztalható kisebb megtorpanás, de az ezt követő 
három évben az iskola létszáma még a szolnokiét is túlszárnyalta (1. ábra). Nyilván ez is ösz-
tönözte az illetékeseket, hogy a VKM segítsége nélkül is belevágjanak az iskola érettségiztető 
intézménnyé fejlesztésébe. Gombás 2004: 177−180.

34 Faragó 1895: 45−50.
35 Iványi 1896: 6−11.
36 Iványi 1896: 11−19.
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Iványi elítélte az Entwurfot, mert megtörte a hazai tanügy szerves fejlődé-
sét és „a magyar nép temperamentumától idegen talajba ültette”, aminek nem 
is lehetett más következménye, mint a „süllyedés.”37 A kedvező fordulatot az 
októberi diplomának tulajdonította: a  javuló közhangulat ösztönzőleg hatott 
a  városi polgárságra, ezúttal felkarolták a  gimnázium ügyét. A kellő tőkét 
összegyűjtve a  lakosság küldöttei 1862-ben felkérték a  városban tartózkodó 
rendfőnököt, hogy a  korábbi szerződés szellemében indítsa újra az iskolát. 
A négyosztályos algimnázium benépesült, ám nem volt nyilvánossági joga. 
1867-ben az akkori igazgató a frissen kinevezett vallási és közoktatási minisz-
terhez, Eötvös Józsefhez folyamodott, hogy „államérvényes” bizonyítványt 
adhasson ki az iskola.38

Az 1876-os évet Iványi fordulópontnak tartotta az iskola történetében: 
Szolnok megyeszékhellyé vált, és ekkor lett Varga Emil az intézmény igaz-
gatója. Varga felismerte, hogy a  város emelkedése a  felsőbb gimnáziumi 
osztályok iránti igényt is feltámasztja a városi és a környékbeli intelligencia, 
a megyei tisztviselőség körében, s az állam is joggal várja el egy megyeszék-
helytől, hogy főgimnáziuma legyen. A városi képviselőtestület elfogadta az 
igazgató kérvényét és tervezetét, s egyelőre hatosztályúvá bővítették az isko-
lát, tehát nagygimnázium lett.39

A főgimnáziumi státusz elérése azonban nehezebbnek bizonyult. Az 
akkori polgármester, Scheftsik István az értesítő lapjain próbálta meggyőzni 
a  polgárokat, hogy a  hiányzó tanerők felállítása nagy anyagi áldozat ugyan, 
de a  modern közigazgatási szervezet képzett munkaerőt igényel, s hosz-
szú távon megtérül a  befektetés, mert helyben sokkal olcsóbb megszerezni 
a képesítést. Iványi szerint nem a belátás hiánya okozta a késlekedést, hanem 
az, hogy a  gimnáziumi alapot a  város hanyagul kezelte, így a  főgimnázium 
létrehozásához államosítani kellett az intézményt, ami, bár csökkentette 
a  fejlesztés költségeit, de még így is nagy terheket rótt a  lakosságra. A kor-
mány először megintette, majd felszólította a város közönségét, hogy pótolja 
a  hiányosságokat, különben elveszi a  nyilvánossági jogot az intézménytől. 
Erre a  képviselőtestület 1886-ban elfogadta a  tanács határozatát, miszerint 
a gimnázium tanulmányi alapba való felvételét kérték, tekintettel a város ked-
vezőtlen anyagi helyzetére. A VKM által kért évi 8.000 frt-os hozzájárulást 
azonban sokallta a  város, csak 2.000 frt-tal akarta segíteni az iskola fenn-
tartását, mire a  minisztérium 6.000 frt-ra csökkentette a  kívánt összeget. A 
Szolnoki Híradóban közölt három, a megállapodást pártoló cikknek köszön-
hetően nyilvánosságot kapott a huzavona, s Iványi szerint ez nem kis szerepet 

37  Iványi 1896: 57.
38  Iványi 1896: 19−21.
39  Iványi 1896: 21−22.
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játszott abban, hogy a közgyűlés végül elfogadta az államosítás rá nézve terhesebb 
feltételeit. A városi és megyei intelligencia az 1887/88-as tanév kezdetén lelkesen 
üdvözölte a frissen kiegészült főgimnáziumi tanári kart, s Iványi hosszasan taglalja 
a polgármester által a tiszteletükre adott ismerkedési estélyt. Az 1890-es évek ele-
jére azonban megromlott a viszony, és a városi polgárság a helyi sajtón keresztül is 
felrótta a tanári testületnek, hogy nem méltányolják eléggé a gimnáziumért hozott 
áldozataikat, s hogy gyermekeiket drákói szigorukkal40 más intézetekbe száműzik. 
A tantestület ugyanakkor a  gimnázium állami voltára, vagyis a  szakszerűségre 
hivatkozva utasítja el a vádakat.41

Az Entwurfot követően az érettségiztetés jogának megszerzéséig tehát két sza-
kaszra bontható intézményeink története. Az első az önerőből talpra állás és fejlődés 
korszaka, a második pedig a főgimnáziummá alakulásé. Legyen bár város és iskola 
kapcsolata harmonikus, mint ahogy azt Faragó ábrázolta a  mezőtúri gimnázium 
esetében, vagy kiszámíthatatlan – ám 1895 táján biztosan csapnivaló – mint ahogy 
Iványi ecsetelte a szolnoki helyzetet, a nyolcosztályúvá válás szemmel láthatóan túl 
nagy falatnak bizonyult az iskolák fenntartóinak, így mindkét intézmény kénytelen 
volt állami segítségért folyamodni.  A város, az egyház és a polgárok elévülhetetlen 
érdemeinek hangsúlyozása közben Faragó Bálint immár az államról is természetes 
szövetségesként nyilatkozott,42 míg Iványi Ede a saját érdekeit érvényesíteni szándé-
kozó helyi hatalom beavatkozása elleni biztosítékként állította be. 

Az állam viszont – a hozzá fűződő kapcsolat ábrázolásától függetlenül – csak 
mint korlátozott új erőforrás jelenik meg az intézmények történetében az 1880–90-
es években. Az előírások betartatására ugyan törekszik, ennyiben ösztönzi a bővítés 
feltételeinek létrejöttét, de még a szolnoki gimnázium esetében is szőrös szívűnek 
bizonyult, amikor pénzről volt szó. Megállapítható tehát, hogy az állami dotációt 
iskoláink esetében nem 1867-től kell kelteznünk, így az expanzív létszámnövekedés 
időszaka egybeesik a rendszeres állami támogatás megjelenésével. Az állami támo-
gatás vagy államosítás pedig egyet jelentett a város terheinek további növekedésével, 
amit nyilvánvalóan csak akkor vállalt fel, amikor közvéleménye és döntéshozói is 
bízni kezdtek a befektetés megtérülésének sikerében. Ha szemügyre vesszük a szol-
noki gimnázium létszámadatait a kezdetektől, az újraalapítás utáni két évtizedben 
a kereslet lankadását inkább tekinthetjük a kínálat szűkössége következményének, 
mint kihasználatlanságának.

40 A drákói szigorról csupán annyit, hogy az érettségik sikeressége szempontjából a szolnoki gim-
názium vezetett. 1889-től 1936-ig követtem az érettségire jelentkezők és az elsőre sikeres vizsgát 
tevők számát a két gimnáziumban. Míg mezőtúri próbálkozásokat 78,5%-os (915 főből 718) siker 
koronázta, addig a szolnoki érettségizők 86,4%-a ment át első nekifutásra a megmérettetésen 
(811 főből 701). 

41 Iványi 1896: 32−37.
42 Faragó 1895: 56.
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A két gimnázium diákságának jellemzői

Az értesítőbeli adatok alapján meg lehet állapítani, hogy mely felekezetek látogat-
ták Külső-Szolnok gimnáziumait a  vizsgált időszakban. A szolnoki gimnázium 
esetében a  századfordulóig tartó nagy létszámfelfutás során a  római katolikus 
diákság megkétszereződött, míg a  zsidó tanulók száma több, mint ötszörösére 
emelkedett az 1871-es adatokhoz képest. 

A Faragó-féle mezőtúri iskolatörténet a vallási adatokat elemezve arra jutott, 
hogy a református tanulók száma átlagosan kétszer több volt, mint a másvallású-
aké és ritkán választotta más nemzetiségű tanuló az iskolát, így a diákok túlnyo-
móan „a tős-gyökeres tiszta magyar faj ivadékai”.43 Eltekintve egy apró felfutástól 
az érettségiztetési jog megadása után, a mezőtúri iskolában a zsidó diákság lét-
száma végig 50 fő körül mozgott a liberális korszakban, a két világháború között 
pedig rendkívül alacsony volt.  

A mezőtúri gimnázium református felekezeti jellege tehát végig megmaradt. 
Az 1910-es évekig az izraelita vallású tanulók álltak a  második helyen, majd 
a katolikusok kerekedtek felül. A másik protestáns felekezet, az evangélikus végig 
rendkívül kis arányban volt csak jelen a  tanulónépességben, mivel a  szomszé-
dos Szarvason működő evangélikus gimnázium már 1862 óta érettségiztetett, 
tandíj szempontjából pedig csak a  reformátusok élveztek előnyt Mezőtúron. Ez 
utóbbinak viszont az 1893/94-es tanévtől kezdve nem volt jelentősége, ugyanis 
– mint korábban említettük – a város anyagi tehervállalása miatt megszüntették 

43  Faragó 1895: 58−59.

5. ábra. A szolnoki gimnázium létszáma a kezdetektől, 1830–1895
Forrás: A szolnoki gimnázium értesítőinek statisztikai kimutatásai.
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a  helybeli református tanulók kedvezményét. Ez inkább a  zsidó és a  katolikus 
tanulók körében jelenthetett egy kis ösztönzést, míg az evangélikusok esetében 
végig komoly konkurenciát támasztott a szarvasi gimnázium.

A szolnoki gimnáziumban a  zsidó diákok száma nagyjából megközelítette 
a  római katolikusokét az intézmény államosítását követően egészen a  liberális 
korszak végéig, majd az izraelita felekezeti arányszám mélyrepülése következett 
a  szolnoki iskola diákságának körében, miközben a három keresztény felekezet 
részesedése egyenletesen növekvő tendenciát mutatott. A római katolikusok szá-
mának emelkedése az államosítás körüli egy-két évben, majd az évtized első két 
dekádjában torpant meg. A zsidó diákok számában a  liberális korszakon belül 
jelentkező visszaesést, pontosabban annak elhúzódását a  középiskolai kínálat 
bővülése is okozhatta, ugyanis 1911-ben nyitotta meg kapuit Szolnokon a  felső-
kereskedelmi iskola. Elmondhatjuk tehát, hogy a szolnoki gimnázium létszámát 
a katolikus diákok száma mellett a zsidóké is nagyban meghatározta. Mind a 19. 
századi létszámfelfutást, mind a  20. század első felében jelentkező visszaesést 
magyarázhatjuk a zsidó diákok jelenlétével, illetve elmaradásával.  

Bár tisztában vagyunk a foglalkozási statisztikák gyengéivel, iskoláink társa-
dalmi karakterének felvázolásához most mégis ezeket az adatokat fogjuk faggatni. 
A szolnoki gimnázium esetében 1876-tól állnak rendelkezésre ilyen típusú kimu-
tatások, a mezőtúrinál pedig 1909-től. Az áttekinthetőség kedvéért csak a legné-
pesebb foglalkozási csoportokat tüntettük föl. Az összesítés rendhagyó: a sok (33) 
foglalkozási kategória miatt nem választhattam más szemléltetést, minthogy az 
egyforma kategóriák alapján vezetett évek után (ezért van három idősáv) össze-
sítettem az egyes években regisztrált csoportlétszámot, és megnéztem, hogy ezek 
hány százalékát adják az összes bejegyzésnek.

6. ábra. A mezőtúri gimnázium diákjainak vallása, 1878–1944
Forrás: A mezőtúri gimnázium értesítőinek statisztikai kimutatásai. 
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Iványi a szolnoki közoktatás születését a város török uralom alóli felszabadulásá-
hoz és a ferences szerzetesek működéséhez kötötte. A kincstári város tekintélyes 
sótisztjei, egy-két tehetősebb birtokos, kereskedő és iparos részéről fogalmazó-
dott meg az igény gyermekeik gimnáziumi oktatására, melyet az akkor nemzeti 
iskolát működtető szerzetesrend akceptált, s létrehozta a nagygimnáziumot.44 

A szolnoki gimnázium államosításáig terjedő periódusban az önálló egzisz-
tenciák: kereskedők, iparosok, értelmiség (bár az értelmiségbe nagy valószínűség-
gel beleszámították a köztisztviselőket is) és az őstermelők küldték gyermekeiket 
elsősorban az iskolába. A következő periódusban még mindig népesnek tűnik az 
önálló kisiparosok és kereskedők száma, de az értelmiségi és a belőle kivált állami 
köztisztviselők csoportja együttesen már lekörözi őket. Az őstermeléssel fog-
lalkozó önállók legnépesebb csoportja a kisbirtokos és kisbérlő kategória pedig 
a magántisztviselők mögé szorul. A 20. század első felében az önálló kisiparosok 
és kereskedők is elvesztik pozícióikat az iparban, kereskedelemben és közlekedés-
ben dolgozó tisztviselőkhöz és alkalmazottakhoz képest, s a nyugdíjasok új kate-
góriájával együtt alkotják a középmezőnyt. Az őstermelésből élő önállók eltűnnek 
az élbolyból és az önálló értelmiségiek is leszakadnak onnan.

Elmondhatjuk tehát, hogy a  gyermekeiket megyeszékhelyen iskoláztató 
szülők között a 20. század elejére erőteljesen csökken az önállók száma és nő az 
alkalmazásban lévőké: ez mind az értelmiség, mind az iparosok és kereskedők, 
mind pedig az őstermeléssel foglalkozókra igaz, ez utóbbiak pedig szinte jelentő-
ségüket vesztik.

44  Iványi 1896: 7.

7. ábra. A szolnoki gimnázium diákjainak vallása, 1871–1944
Forrás: A szolnoki gimnázium értesítőinek statisztikai kimutatásai.
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Egyelőre a  harmadik időszak esetében van lehetőségünk összevetni a  két 
iskola adatait. A két gimnázium eltartói között szembeötlő a különbség. A kis-
birtokosság nemhogy visszaszorult volna, az önálló iparosokkal és kereskedőkkel 
együtt a diákok eltartóinak legjelentősebb csoportját adták. Az értelmiség pedig, 
amelynek gerincét a hagyományosnak számító pap, tanár, tanító csoport képezte, 
a harmadik helyen állt. Mezőtúron tehát nem történt meg a köztisztviselői réteg 
élre vagy élbolyba törése, mint Szolnokon. A Faragó-féle iskolatörténet az alapí-
tással kapcsolatban kiemeli, hogy az iskola nem egyházi alapítású, hanem a pro-
testánssá lett község állította és kormányozta.45 Míg az Erdélyben és az ország 
északi részén lévő iskolák jelentős főúri támogatást élveztek, addig az alföldi 
középiskolák, így a  mezőtúri fenntartása is egyedül a  község áldozatkészségén 
múlott. A mezőtúriakat rang- és életmód tekintetében egymáshoz hasonlónak 
mutatta be, akik mindig kellő önrendelkezéssel bírtak ahhoz, hogy igényeiknek 
megfelelő középiskolát tartsanak fent.46 A protestáns iskolákat megszületésüktől 
fogva egyfajta demokratikus nimbusz övezte, ugyanis a  feltörekvő néprétegek, 

45 Faragó 1895: 10.
46 Faragó 1895: 8−9.

8. ábra. A szolnoki diákok eltartóinak foglalkozási kategóriák közötti megoszlása
Forrás: A szolnoki gimnázium értesítőinek statisztikai kimutatásai.
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a polgárság iskolái voltak, szemben a katolikus szerzetesi iskolák elitjellegével. Kút-
főink a társadalmi kiegyenlítődés szempontjából jóval az országos átlag fölött álló-
nak mutatták be a mezőtúri gimnáziumot, amelynek tanárai többségükben maguk 
is a parasztság, iparosság, falusi értelmiség soraiból származtak.47 Az iskola demok-
ratikus szelleme kifejeződött az iskola alapítványrendszerében is, mely a  szegény 
sorsú, tehetséges diákok fölkarolását szolgálta.48

Ha foglalkozásstatisztikai kategóriáink közül a munkásokat, a napszámoso-
kat, a  szolgákat érintőket kiemeljük, azt tapasztaljuk, hogy az őstermelés terü-
letén dolgozó eltartók gyermekei között van csak említésre méltó kedvezőbb 
eltérés a bejegyzésekben a mezőtúri intézmény javára a kisbirtokos-napszámosok 
csoportjában. Ha viszont a közhivatali, ipari és kereskedelmi-közlekedési altiszti 
réteget is hozzávesszük az eddigiekhez, akkor már a szolnoki gimnázium előnyé-
ről beszélhetünk.

47  Szilágyi (szerk.) 1980: 69. 
48  Faragó 1895: 48−49.

9. ábra. A mezőtúri és a szolnoki diákok eltartói foglalkozási kategóriák közötti 
megoszlásának összevetése
Forrás: A mezőtúri és a szolnoki gimnáziumok értesítőinek statisztikai kimutatásai.
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Ez a  jelenség – csakúgy, mint az önállók és alkalmazottak eltérő mintá-
zata a  két középiskola esetében – nyilván a  két település és a  domináns fele-
kezetek eltérő társadalmi szerkezetével van összefüggésben, ami még további 
vizsgálatok tárgyát kell, hogy képezze. Az viszont kiviláglik, hogy a  mezőtúri 
intézmény esetében elsősorban az önálló kisegzisztenciák és a  legszegényebb 
rétegek körében feltételezhetünk országos átlagot meghaladó iskolahasználatot, 
s hogy a hangsúlyosabb eltérést az önálló kisegzisztenciák környékén kell majd 
keresnünk.

* * *

A mezőtúri és a szolnoki gimnáziumok történetét és a rendelkezésre álló értesítői 
adathalmazt némiképp rendszerezve és összehasonlítva megállapíthatjuk tehát, 
hogy a vizsgált időszakban éppen ellentétes létszámbeli tendenciát produkálnak 
iskoláink, melyek nyilván nem lehetnek függetlenek presztízs-viszonyaiktól sem. 
Az Entwurfot követően a patinás mezőtúri gimnázium állt talpra hamarabb, de 
a városfejlesztésnek köszönhetően a szolnoki intézmény a 19. század végén már 
sokkal dinamikusabban bővült, majd a  századforduló után ismét a  „Berety-
tyó-parti Athén” iskolája kerekedett felül. Míg alföldi vonzáskörzetük feltehetően 
az egész időszakban fedi egymást, a tanulóközönségük társadalmilag más karak-
terűnek tűnik a vizsgálat e szintjén. Azonban ismerve az értesítőbeli statisztikák 
torzításait, változó kimutatásait és kategóriarendszerét mindenképpen anya-
könyvi szintre kell leásnunk, hogy árnyaltabb képet kapjunk ne csak intézménye-
ink funkciójának történetéről, hanem a városok, s ha létezik ilyen, Külső-Szolnok 
vagy az egyesített új vármegye társadalmáról is.
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Erdélyi Mátyás

Társadalmi mobilitás és iskoláztatás a századelő 
Magyarországán*

Sátoraljaújhely iskolai piaca (1898–1915)

I.

Jelen tanulmányban a  társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődését, a  társa-
dalmi mobilitás és az iskolázás kapcsolatát vizsgálom a  századforduló Magyar-
országán, egy esettanulmány keretében, Sátoraljaújhely elemi és középiskolai 
piacának bemutatásával. A dualista kori oktatási rendszer történeti-szociológiai 
vizsgálatára Sátoraljaújhely több szempontból is különösen alkalmas: mérete 
lehetővé teszi egy teljes körű prozopográfi ai vizsgálat kivitelezését, azonban 
a  város heterogén felekezeti és társadalmi összetétele, az eredmények szélesebb 
körű értelmezését is megengedi, így fontos adalékokkal szolgálhat a dualista kori 
iskolahasználat megértéséhez, főleg a 19. század második felének modernizációs 
kihívásaira adott eltérő társadalmi válaszok szempontjából. Jelen keretek között 
nem lehet célunk a város társadalmi struktúrájának részletes elemzése, azonban 
néhány fontosabb szempontot így is meg kell említeni. 

1. táblázat: Sátoraljaújhely felekezeti összetétele, 1869–1910
1869 1880 1890 1900 1910

Római katolikus 35,5 34,2 37,7 39,8 39,8
Görög katolikus 17,7 17,6 16,1 16,2 14,8
Református 12,5 11,0 13,2 13,7 14,3
Evangélikus 1,5 1,8 2,1 1,8 1,9
Zsidó 32,7 35,4 30,9 28,4 28,9
Összesen: 100 100 100 100 100
N 9946 11264 13017 16886 19940

Forrás: Th irring 1912: 73; MNL XXXII-23-h, 709.

*  Írásom nem jöhetett volna létre Karády Viktor segítsége nélkül, a kézirat befejezését a CEFRES 
fi atal kutatói ösztöndíja tette lehetővé (CEFRES, USR 3138 CNRS-MAEDI). 1 Th irring 1912: 91.
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Habár az 1910-es népszámlálás szerint majdnem egyöntetűen magyarul 
beszélőnek vallotta magát a város lakossága (a lakosság 95,2% a magyart jelöli 
meg legtöbbet használt nyelvként), a  város felekezeti összetétele rendkívül 
heterogénnek mondható (1. táblázat).

Figyelemre méltó, hogy 1880-ban a zsidók alkotják a legszámosabb vallás-
felekezetet a városban, ekkor a lakosság 35,4%-a a zsidó felekezethez tartozott, 
de a város felekezeti összetételében a dualista kor végéig sem történt lényege-
sebb változás. A háború előtti utolsó népszámlálás szerint a lakosság 39,8%-a 
római katolikus, 28,9%-a izraelita, 14,8%-a görög katolikus és 14,3%-a refor-
mátus. A zsidó lakossággal kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy szintén 
egyedülálló módon a városban 3 hitközség is működött a vizsgált időszakban: 
a zsidó anyahitközségen belül először 1877-ben történt szakadás, ekkor alapí-
tották meg a szefárd-haszid fiókhitközséget, ezt követte az 1886-os szakadás, 
amikor Lőw Eleázár rabbi megalapította az ortodox hitközséget.1

Ez a felekezeti megoszlás együtt járt sztereotipikusnak mondható feleke-
zet sajátos foglalkozási megoszlásokkal is. Az 1869-es népszámlálás fellelhető 
népszámlálási ívei alapján a  várost akár nevezhetnénk a  csizmadiák városá-
nak is, akik nagy része görög katolikus. A bortermelés és a borkereskedelem 
évszázados hagyományokkal bírt Sátoraljaújhelyen, a  kereskedők többsége 
pedig zsidó vallású ebben az időszakban.2 Az országos átlagnál például jóval 
magasabb a zsidók aránya a kereskedők között egész Zemplén vármegyében, 
ahol a kereskedők 88,1%-a volt zsidó az 1910-es népszámlálás szerint, míg az 
országos átlag 51,8% volt ugyanebben az évben.3 A zsidók nemcsak a borke-
reskedelemben, hanem a bortermelésben is aktívan részt vettek: ugyanebben 
az évben például a zsidó földbirtokosok aránya 28,5% a vármegyében.4 Sáto-
raljaújhely társadalma és gazdasága továbbá iskolapéldája a  dualista kori 
megkésett modernizációnak, az államilag támogatott iparosodásnak, és 
a városiasodás nélküli urbanizációnak. Rendezett tanácsú városként az állami 
tisztviselők talán aránytalanul nagy számban találhatóak meg a városban: az 
1910-es népszámlálás szerint a  lakosság 10,9% dolgozott tisztviselőként az 
állami szférában.5 A  mezőgazdaságban dolgozók aránya 1900 és 1910 között 
még növekedett is (7,6%-ról 9,2%-ra). Habár a lakosság több mint egyharmada 
az ipari szférában dolgozik, a város mégsem tekinthető iparosodottnak: több-
ségük kis üzemekben dolgozik és az 1910-ben itt található 2429 ipari kereső 
között 1051 kisiparost és tanoncot találhatunk. Jellemző, hogy a  városban 

1  Patai 1911: 268; Knopfl er 1896: 58.
2  Lásd: Csorba 2001; Csíki 1999.
3  Kovács 1922: 68.
4  Kovács 1922: 71.
5  Népszámlálás 1910: 550.
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található két nagyobb üzem is állami tulajdonú: a  dohánygyár a  Magyar 
Államkincstár tulajdonában van (1279 többségében női munkást foglalkozta-
tott 1911-ben) és itt található a MÁV egyik javítóműhelye (ami több mint 400 
munkást foglalkoztatott ugyanebben az évben).6

Sátoraljaújhely az eddig említetteken kívül még egy nagyon fontos szem-
pontból gyümölcsöző terepnek bizonyult egy történeti-szociológiai esetta-
nulmány elkészítéséhez, mivel a  korabeli viszonyok között iskolavárosnak 
tekinthető. Itt hangsúlyozni kell, hogy ebben a tanulmányban kizárólag a fiúk 
iskolai piacáról írok.7 A fiúk számára a Nagy Háborút, azaz az I. világháborút 
megelőző évben 5 elemi iskola, egy gimnázium, egy polgári iskola és egy felső 
kereskedelmi állt rendelkezésre. Az elemi iskolai piacon 1898 jelentette a fon-
tos határvonalat, ugyanis ekkor az addig működő református elemi iskola 
helyett egy állami elemi iskola kezdte meg működését. Az állami elemi iskola 
mellett a  korszak folyamán végig működött egy római katolikus, egy görög 
katolikus, egy status quo ante zsidó, és egy ortodox zsidó elemi iskola. A szá-
zadfordulót követően jelentős bővülésen ment keresztül a  középiskolai piac 
is:8 1906-ban megalakult a városi fenntartású polgári fiúiskola (a város zsidó 
lakosságának kezdeményezésére), majd 1911-ben megalakult a szintén városi 
fenntartású fiú felső kereskedelmi iskola.9 Ezzel a háborút megelőző években 
a  két legnépesebb érettségit adó középiskolai út egyaránt rendelkezésre állt 
a  helyi fiatalság számára, ideértve a  klasszikus gimnáziumi pályát, valamint 
a modernebb tantervvel rendelkező felső kereskedelmi iskolát is.

6 Th irring 1912: 312.
7 Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a  fi úk iskolai piaca érdekesebb vagy fontosabb 

téma lenne, mint a lányoké, sőt. Sátoraljaújhelyen rendelkezésre áll a helyi leány elemi és pol-
gári iskolák anyakönyvi hagyatéka, ennek segítségével nemcsak a fi úk és leányok felekezet spe-
cifi kus és társadalmi osztály specifi kus iskoláztatását lehet összehasonlítani, hanem az egyes 
családok leány- és fi ú-gyermekeinek eltérő vagy éppen megegyező beiskolázási mintázatai is 
nagy számban feltérképezhetőek.

8 A tanulmányban a polgári iskola a „középiskolák” között, a felső kereskedelmi iskolával egy 
kategóriában, mint a „modern” iskolai pálya része kerül értelmezésre. Bár a korabeli isko-
lai rendszerben sem a  felső kereskedelmi iskola, sem a  polgári iskola nem a  középiskolák 
között szerepel, utóbbit ráadásul az Eötvös-féle közoktatási törvény regulálta, két okból 
mégis középiskolaként és együtt kezelhetőek a lentebb bemutatott statisztikákban. Egyrészről 
a polgári iskola már önmagában bizonyítja a „továbbtanulási hajlandóságot” vagy a kultu-
rális tőkébe való befektetés fontosságát a  család részéről. Másrészről a  felső kereskedelmi 
iskola rekrutációs bázisát majdnem kizárólag a polgári iskolák jelentették Sátoraljaújhelyen. 
Ezzel kapcsolatban talán érdemes felidézni a Zemplén vezércikkét a polgári iskola megnyitása 
alkalmából, amikor lényeges „kulturális fejlődésről” számol be a városban, mivel a polgári 
iskola formájában „a tudomány hódít, folyton terjeszkedik, áldásaiban mind többeket része-
sít” (Zemplén, 1906. szeptember 5.). 

9 Lásd a két iskola első évi értesítőjét 1907-ből és 1912-ből (Debreczeni 1912 és Kertész 1907).
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II.

Tanulmányom empirikus alapját egy teljes körű prozopográfi ai adatbázis adja: 
a korábban említett 5 elemi iskola 4. osztályos tanulóinak, a piarista gimnázium első, 
negyedik, és nyolcadik osztályos tanulóinak, a polgári iskola első és negyedik osztá-
lyos tanulóinak, és a felső kereskedelmi iskola első és harmadik osztályos tanulóinak 
iskolai anyakönyveit dolgoztuk fel az 1898 és 1915 közötti időszakban.10 Az iskolai 
anyakönyvek alapján tehát egy többváltozós körülbelül 7500-as elemszámú adatbá-
zist hoztunk létre. A kutatás különlegessége, és itt csak erre szeretnék kitérni, hogy 
egyfajta „követéses” vizsgálatot valósítottunk meg, amelyben név, születési idő, fele-
kezet és az apa foglalkozása alapján azonosítottuk az ismétlődő személyeket az ere-
deti adatbázisban, így feltérképezhetővé vált az egyes személyek teljes elemi iskolai 
és középiskolai pályája amennyiben iskoláikat Sátoraljaújhelyen végezték. Természe-
tesen hangsúlyozni kell, hogy ezek a becslések mindig a továbbtanulási arány mini-
mumát jelentik, mert minden esetben hiányoznak a tanulmányaikat más városokban 
folytatók adatai (ők tulajdonképpen a tanulmányaikat nem folytatóként jelennek meg 
a statisztikában). A rendelkezésre álló adatbázis számtalan elemzési lehetőséget biz-
tosít, azonban jelen tanulmányban csak arra a kérdésre keresem a választ, hogy mely 
változók befolyásolhatták leginkább a középiskolai tanulmányok esélyét és minőségét. 
A legfontosabb változóknak ebben a kérdésben a felekezet, a társadalmi származás és 
a Sátoraljaújhelyen látogatott elemi iskola tűnt; a továbbiakban ezt a három változót 
fogom részletesebben elemezni. Másként megfogalmazva az írásom ebben a nagyon 
specifi kus történeti kontextusban – ami a századfordulós Sátoraljaújhely –, arra a kér-
désre keresi a választ, hogy melyek azok a pillanatok, döntési helyzetek és motivációk, 
amik alapvetően meghatározzák az iskolázás szerepét a társadalmi egyenlőtlenségek 
újratermelődésében. Bourdieu elméleti alapvetéseire támaszkodva úgy is fogalmaz-
hatunk, hogy az alábbi elemzések központi célja annak meghatározása, hogy az isko-
lai piac résztvevőink eltérő gazdasági, kulturális és társadalmi tőke-együttese milyen 
kapcsolatban van az általuk választott újratermelési és iskolázási stratégiákkal. Mint 
látni fogjuk, és ez triviálisnak is tűnhet, az iskolai egyenlőtlenségek, így a társadalmi 
mobilitás lehetősége és esélyei, gyakran nem az iskolázás idején, hanem már az adott 
iskola kiválasztásakor és az iskola kiválasztása által eldőlnek, legyen az elemi vagy 
középiskola, ezzel sokkal nagyobb hangsúlyt helyezve olyan puha változókra, mint 
a társadalmi aspirációk bonyolult kérdése.

10 Az adatfelvétel Karády Viktor segítségével és az Európai Kutatási Tanács támogatásával 
készült a  következő levéltári fondok és egyéb források felhasználásával: BAZML VIII. 56; 
BAZML VIII. 66; BAZML VIII. 144; BAZML VIII. 192; BAZML VIII. 463; BAZML VIII. 
466; BAZML VIII. 468; a piarista gimnázium épületében található anyakönyvek és a felsorolt 
iskolák értesítői.
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III.

Lássuk tehát milyen konklúziókkal szolgálhat ez a rövid esettanulmány. Fele-
kezeti szempontból az elemi iskolai piac a  korabeli viszonyoknak megfelelően 
erősen szegmentált (2. táblázat).11

2. táblázat: Sátoraljaújhelyi elemi iskolák felekezeti összetétele 
(4–6. osztály), 1898–1915

Ró
m

ai
 ka

to
lik

us

Gö
rö

g k
at

ol
ik

us

Re
fo

rm
át

us

Ev
an

gé
lik

us

Zs
id

ó

Ös
sz

es
en

N

Állami elemi iskola 33,5 11,2 35,2 1 19,1 100 2059

Római katolikus elemi 
iskola

90,3 5,7 2,4 0,2 1,4 100 1103

Görög katolikus elemi 
iskola

4 95,4 0,6 0 0 100 348

Ortodox zsidó elemi 
iskola

0 0 0 0 100 100 290

Status quo ante zsidó 
elemi iskola

0 0 0,1 0 99,9 100 203

Forrás: saját adatbázis

A táblázatból jól kivehető, hogy a felekezeti elemi iskolákat természetesen a saját 
felekezetű tanulók dominálják. Az állami elemi iskola felekezeti szempontból nyitott-
nak tekinthető. Ehhez képest a középfokú intézmények, jelen esetben a polgári iskolát 
is ideértve (3/a. és 3/b. táblázat), felekezetileg erősebben szegmentáltak: a polgári isko-
lában a tanulók több mint 55%-a zsidó, a felső kereskedelmi iskolában pedig a tanulók 
68%-a volt zsidó a háborút megelőző években. Utóbbi adat egyébként inkább közelít 

11 A „felekezeti szegmentáció” fogalmát Karády Viktor vezette be a magyar társadalomtörténetbe 
(Karády 2000: 171) a Fritz Ringer által kitalált „társadalmi szegmentáció” magyar viszonyokba 
ültetésével. A középiskolázás empirikus vizsgálatának elméleti hátteréhez magyarul lásd. Sasfi  
2010 és Sasfi  2014.
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az országos trendekhez: habár a zsidók reprezentációja folyamatosan csökkent a felső 
kereskedelmi iskolákban, 1910-ben még mindig a diákság 49,8%-a zsidó vallású volt.12

3/a. táblázat: A sátoraljaújhelyi polgári és felső kereskedelmi iskola 
felekezeti összetétele, 1905–1915

Polgári iskola, 

1. osztály

Polgári iskola, 

4. osztály

Felső keres -
kedelmi iskola, 

alsó osztály

Felső keres-
kedelmi iskola, 

felső osztály
Római katolikus 21,6 23,5 16 13,2
Görög katolikus 5,4 5 4 4,4
Református 11,8 14,8 10,9 12,5
Evangélikus 1,3 1,7 1,1 1,5
Zsidó 59,9 54,9 68 68,4
Összesen 100 100 100 100
N 519 497 275 136

3/b. táblázat: A sátoraljaújhelyi piarista gimnázium első (1898–
1916), negyedik (1901–1916) és nyolcadik (1904–1917) évfolyamának 

felekezeti összetétele
Első 

évfolyam
Negyedik 
évfolyam

Nyolcadik 
évfolyam

Római katolikus 46,2 46,6 42,8
Görög katolikus 9,3 8,1 8
Református 14,3 14,4 13,8
Evangélikus 3 3,3 2,9
Zsidó 27 27,6 31,6
Egyéb 0,2 0 0,8
Összesen 100 100 100
N 1306 812 376

Forrás: saját adatbázis

Az első fontos megállapítás, amit a  felekezet-sajátos iskolázási stratégiákról 
elmondhatunk szintén a  zsidó vallású tanulókhoz köthető. Említettem, hogy 
Sátoraljaújhelyen 3 hitközség is működött (status quo ante, ortodox és szefárd-ha-
szid): megállapítható, hogy a  status quo ante elemi iskola tanulói (feltételezhetően 

12  Magyar Statisztikai Évkönyv 1910: 158.
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többségük ugyanezen hitközség tagja volt) szignifi kánsan eltérő iskolai pályát válasz-
tanak, mint az ortodox elemisták (lásd a 6. táblázat zsidó vallású tanulókra vonatkozó 
részét). Előbbi iskolából a  többség a  piarista gimnáziumban folytatja tanulmányait 
(a mindkét típusú középiskolába beiratkozottakat is beszámítva 43,7%), elenyésző 
kisebbség folytatja tanulmányait a polgári és felső kereskedelmi iskolákban (12,1%); 
míg az ortodox elemi iskola adja a legnagyobb arányban a polgári és felső kereskedel-
mik jövőbeli diákjait (26,2%), és elenyésző arányban találhatjuk meg tanulóit a pia-
rista gimnáziumban (5,7%). Itt az a paradox helyzet áll elő, hogy a modernebbnek 
tekinthető status quo ante hitközség tagjai a „klasszikus” gimnáziumi pályát preferál-
ják, míg a hagyományokhoz jobban kötődő ortodox hitközség tagjai a „modernebb” 
polgári–felső kereskedelmi iskolai pályát választják. Jellemző, hogy végül ez a moder-
nitás versus hagyományok problémakör vezetett a hitközség 1886-os szakadásához 
is: a hitközség tagjai egyszerűen nem tudtak megegyezni, hogy a halottakat szállít-
hatják-e fi ákeren vagy sem.13 Ez a példa továbbá jól illusztrálja, mennyire eltérő lehet 
egyazon iskolatípus funkciója különböző helyi iskolai piacokon: egy vidéki városban 
a  modern felső kereskedelmi iskola a  tradicionális zsidóság számára foglalkozása 
(jelen esetben a kereskedelem) és társadalmi státusa megőrzését vagy továbbadását 
jelentheti, azonban például a Budapesti Kereskedelmi Akadémia tanulói pont a tra-
dicionális kereskedelemtől való eltávolodásként, a modern kapitalista világba vezető 
útként tekinthetnek a felső kereskedelmi iskolára, így az eredmény sok esetben bizto-
sítási, banki, vagy más pénzügyi magántisztviselőként egy nagyobb fokú akkulturáció 
vagy a teljes asszimiláció és a zsidó vallástól való eltávolodás lehet az életút során.

Az elemi iskolai tanulók vallásfelekezetek szerinti sátoraljaújhelyi beiratkozási 
arányait a 4. táblázatban találhatjuk.

4. táblázat: Beiratkozási arányok a sátoraljaújhelyi középfokú 
iskolákba felekezet szerint, 1898–1916
Nem 

iratkozott be 
középfokú 
iskolába

Beiratkozott 
a polgári vagy 
felső kereske-

delmi iskolába

Beiratkozott 
a piarista 

gimnáziumba

Mindkét 
iskolába 
beiratko-

zott

Összesen N

Római katolikus 64,5 8,7 22,8 4,1 100 1128
Görög katolikus 77 4,8 16,3 1,8 100 392
Református 65,9 7,6 23,4 3,1 100 499
Evangélikus 13,8 6,9 65,5 13,8 100 29
Zsidó 64,3 15,7 16,9 3,1 100 706

Forrás: saját adatbázis

13  Davidovits 2003: 21.
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Első ránézésre jól látható, hogy a görög katolikusok szignifi kánsan gyengébb 
beiskolázási mutatókkal rendelkeznek, míg a római katolikusok, a reformátusok 
és a zsidók közel azonos arányban tanulnak tovább Sátoraljaújhelyen. Utóbbiak 
esetében az elemi iskolai tanulók 1/3-át találjuk meg valamelyik Sátoraljaújhelyi 
középiskolában. A zsidók tekintetében jól látszik a polgári és felső kereskedelmi 
iskolai pálya nagyobb jelentősége; az elemi iskolai tanulók 18,8%-a fordult meg 
a két iskolai egyikében tanulmányai során, míg a reformátusok esetében ez az 
arány 10,7%, a  római katolikusok esetében pedig 12,8%. Természetesen ezzel 
párhuzamosan a  piarista gimnáziumban utóbbi két felekezet sátoraljaújhelyi 
elemi iskolai tanulóinak jelentősen magasabb a reprezentációja. A kis számú (29 
fő) evangélikus tanuló kiemelkedően magas beiskolázási aránnyal rendelkezik: 
65,6%-uk beiratkozott a piarista gimnáziumba, 6,9%-uk a polgáriba vagy a felső 
kereskedelmi iskolába és 13,8%-uk pedig mind a két típusú iskolába. Az evan-
gélikus elemisták ilyen kiemelkedő beiskolázási mutatóival kapcsolatban meg 
kell jegyezni, hogy az adatbázisban szereplő evangélikusok az átlagnál maga-
sabb társadalmi státussal rendelkeznek: a  29 fő közül 16-an tisztviselők vagy 
szabadfoglalkozású értelmiségiek gyermekei. A  4. táblázat adataihoz még azt 
kell mindenképpen hozzáfűzni, hogy az ilyen kategorizáció eltakarhatja a fele-
kezeteken belüli heterogenitást. Mindez lentebb nyilvánvalóvá válik az elemi 
iskolák és a társadalmi származás elemzésbe való bevonásával: már említettük 
a zsidó hitközségek közötti jelentős különbségeket, és látni fogjuk a görög kato-
likusok esetében, szintén jelentős különbségek adódnak társadalmi származás, 
választott elemi iskola és iskolázási stratégia terén.

Térjünk át a sátoraljaújhelyi elemi iskolák és a középiskolai beiskolázás kap-
csolatának elemzésére. Az 5. táblázat az egyes elemi iskolák tanulóinak középis-
kolai beiratkozási arányait mutatja be. 

A táblázat alapján az elemi iskolák tekintetében egy jól kivehető hierarchiát 
fedezhetünk fel: a legmagasabb beiskolázási mutatókkal a status quo ante zsidó 
elemi iskola tanulói rendelkeznek (50,8% járt valamelyik középiskolába), aztán 
következik a  római katolikus (40,9%), az állami (31,4%), az ortodox (30%), és 
legvégül a görög katolikus (13,3%) elemi iskola. Figyelemre méltó, hogy a status 
quo ante elemi iskola diákjainak 44,1%-a folytatja tanulmányait a piarista gim-
náziumban, míg ez az arány a római katolikus elemi iskola esetében is mindösz-
sze 31,9%! Ezeket a különbségeket azonban nem írhatjuk kizárólag a „hozott” 
kulturális tőke számlájára. Amikor 1897-ben a város kezdeményezte az állami 
elemi iskola megalapítását, a  Zempléni tanfelügyelőség kiküldött egy kérdőí-
vet az összes sátoraljaújhelyi elemi iskolának, melyben az iskolák állapotáról, 
a  tanulók és a  tankötelezettségüknek eleget nem tévők létszámáról, valamint 
a tanítók számáról és díjazásáról érdeklődtek. Ezekből a kérdőívekből kiderül, 
hogy az elemi iskolák tekintetében már az 1896/1897-es tanévben is hasonló 
hierarchiát találhatunk. 
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5. táblázat: Beiratkozási arányok a sátoraljaújhelyi középfokú iskolákba 
a sátoraljaújhelyi elemi iskolák bontásában, 1898–1916

Nem 
iratkozott be 

középfokú 
iskolába

Beiratkozott 
a polgári 
vagy felső 

kereskedelmi 
iskolába

Beiratkozott 
a piarista 
gimnázi-

umba

Mindkét 
iskolába 
beiratko-

zott

Össze-
sen

N

Több elemi iskola 70,4 15,7 11,3 2,6 100 115

Állami elemi iskola 68,6 8,3 20,4 2,8 100 1292

Római katolikus 
elemi iskola

59,1 9 26,6 5,3 100 721

Görög katolikus 
elemi iskola

86,7 1,4 10,9 0,9 100 211

Ortodox zsidó 
elemi iskola

70 24,3 3,8 1,9 100 263

Status Quo Ante 
zsidó elemi iskola

49,2 6,7 38,9 5,2 100 193

Forrás: saját adatbázis

Az osztatlan görög katolikus elemi iskolában egy tanító tanította az összes 
tanítványt az elsőtől a hatodik osztályig, az iskola teljes költségvetése, beleértve 
a  leány- és fi úiskolát is 700 forint körül volt, a  2 tanítót részben természetben 
fi zették. Ezzel szemben a hierarchia másik végén található status quo ante zsidó 
elemi iskolában osztálytanítás folyt, a fi ú- és a  leányiskolában összesen 8 tanító 
működött, és az iskola éves költségvetése a beszámoló szerint 5552 forint volt.14

Felekezet, elemi iskola és középiskolai továbbtanulás összefüggését tárja fel 
részletesebben a 6. táblázat. 

Itt beiratkozási arányokat láthatunk felekezet és a  Sátoraljaújhelyen látoga-
tott elemi iskola bontásában, amely érdekes tanulságokkal szolgálhat legfőképp 
a  görög katolikusok iskolai stratégiáit illetően. Az adatok alapján kijelenthető, 
hogy a görög katolikus tanulók esetében a legalacsonyabb továbbtanulási arányt 
éppen a görög katolikus elemi iskolában találhatjuk (a tanulók 87,2%-a nem tanult 
tovább Sátoraljaújhelyen); mindez persze nem meglepő a  fentebb prezentált 
iskolai költségvetés alapján. A hierarchiában ezt követi az állami elemi iskola (az 
állami elemi iskola görög katolikus tanulóinak 77,9%-a nem tanult tovább), és az 

14  BAZML VI. 503b, 16. 743/1897 és 885/1897.
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egyik római katolikus elemi iskolát választó görög katolikus tanulók az egész táb-
lában az egyik legmagasabb továbbtanulási arányt mutatják (mindössze 44,4%-uk 
nem tanult tovább). A görög katolikusok példája jól illusztrálja a tudatos iskolavá-
lasztás eredményét: a saját felekezeti iskolánál fontosabb volt az iskola minősége 
és a római katolikus elemi iskola még megfelelő kompromisszumot jelenthetett 
az iskolai tőkét fontosnak tartó szülők számára. Természetesen a magasabb társa-
dalmi státusz és a római katolikus elemi iskola előnyben részesítése átfedéseket 

6. táblázat: Beiratkozási arányok a sátoraljaújhelyi középfokú iskolákba 
a sátoraljaújhelyi elemi iskolák és felekezet szerint, 1898–1916

Nem 
iratkozott be 

középfokú 
iskolába

Beiratkozott 
a polgári vagy 
felső kereske-

delmi iskolába

Beiratkozott 
a piarista 

gimnáziumba

Mindkét 
iskolába 

beiratkozott

Össze-
sen

N

Római katolikus
Több elemi iskola 67,2 17,2 12,5 3,1 100 64
Állami elemi iskola 71,5 6,5 19,8 2,2 100 414
Római katolikus 
elemi iskola

59,9 9,2 25,5 5,4 100 643

Görög katolikus
Több elemi iskola 70,4 14,8 14,8 0 100 27
Állami elemi iskola 77,9 5,3 14,5 2,3 100 131
Római katolikus 
elemi iskola

44,4 11,1 40,7 3,7 100 54

Görög katolikus 
elemi iskola

87,2 1,1 10,6 1,1 100 180

Református 
Több elemi iskola 76,9 7,7 7,7 7,7 100 13
Állami elemi iskola 65,8 7,8 23,7 2,7 100 474

Evangélikus
Állami elemi iskola 12,5 8,3 62,5 16,7 100 24

Zsidó
Állami elemi iskola 68,9 13,4 14,7 2,9 100 238
Ortodox zsidó elemi 
iskola

70 24,3 3,8 1,9 100 263

Status Quo Ante 
zsidó elemi iskola

49,5 6,8 38,4 5,3 100 190

Forrás: saját adatbázis
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mutat. Szinte kizárólag a római katolikus elemi iskolában találhatunk az értel-
miségi középosztályhoz tartozó görög katolikus tanulókat: így 2 görög katolikus 
lelkész, a görög katolikus megyei írnok, a törvényszéki bíró és egy görög kato-
likus ügyvéd is inkább a  római katolikus elemi iskolába járatta fi ait. A  római 
katolikusok esetében azonban már ellenkező összefüggést találhatunk: a „saját” 
római katolikus elemi iskolába járók magasabb középiskolai beiratkozási ará-
nyokkal rendelkeznek (59,9% nem folytatja tanulmányait), mint az állami 
elemibe járó római katolikusok (71,5% nem folytatja tanulmányait). A két pro-
testáns felekezet esetében kevésbé értelmezhető ez a  táblázat, mert ők szinte 
kizárólag az állami elemi iskolát használják, ami nem meglepő tekintetbe véve, 
hogy a korábbi református elemi iskola megszüntetésével hozták létre az állami 
elemit 1898-ban.

Végül a társadalmi származás, a felekezet és a középiskolai beiskolázás kap-
csolatát fogom elemezni a 7. táblázat adatai alapján. 

7. táblázat: Beiratkozási arányok a sátoraljaújhelyi középfokú iskolákba 
társadalmi származás és felekezet szerint (Sátoraljaújhelyen elemit végzett 

tanulók esetében), 1898–1916
Nem 

iratkozott be 
középfokú 
iskolába

Beiratkozott 
a polgári vagy 
felső kereske-

delmi iskolába

Beiratkozott 
a piarista gim-

náziumba

Mindkét 
iskolába 

beiratkozott

Összesen N

Földművelés
R. katolikus 66,7 9,5 19 4,8 100 21
G. katolikus 81,2 6,2 12,5 0 100 16
Református 81 14,3 4,8 0 100 21

Munkás
R. katolikus 77,2 9,9 11,3 1,6 100 434
G. katolikus 85,9 3,4 9,8 0,9 100 234
Református 80,9 11,1 7 1 100 199
Zsidó 85,1 8,5 6,4 0 100 47

Kisiparos
R. katolikus 69,7 6,7 21 2,5 100 238
G. katolikus 67,6 7 23,9 1,4 100 71
Református 76,1 4,4 17,7 1,8 100 113
Zsidó 81,4 7,1 10 1,4 100 70
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Kiskereskedő
R. katolikus 55,6 11,1 29,6 3,7 100 27
Zsidó 60 22,9 11,4 5,7 100 70

Tisztviselő és értelmiségi
R. katolikus 44,4 10,5 37,2 7,9 100 304
G. katolikus 47,7 9,1 34,1 9,1 100 44
Református 33,3 3,3 55,3 8,1 100 123
Evangélikus 0 0 81,2 18,8 100 16
Zsidó 40 15 40 5 100 40

Magánzó, tőkés, vállalkozó, egyéb
R. katolikus 53,2 2,5 35,4 8,9 100 79
G. katolikus 81,8 9,1 9,1 0 100 11
Református 51,7 13,8 31 3,5 100 29
Zsidó 25 37,5 31,2 6,2 100 16

Forrás: saját adatbázis
Megjegyzés: A zsidó tanulók esetében kizárólag az állami elemi iskola tanulóinak adatait 
tartalmazza a  táblázat. Mivel az ortodox és a status quo zsidó elemi iskolák tanulóinak 
eltérő társadalmi háttere és a 6. táblázat alapján alaposan eltérő beiskolázási arányai van-
nak, a zsidókra vonatkozó itt található arányok csak fenntartásokkal hasonlíthatók össze 
a többi gyülekezet adataival.

Ez a táblázat abban nem mutat újat, hogy a beiratkozási arányokat nagy mér-
tékben befolyásolja a társadalmi származás: az alsóbb osztályok rendelkeznek a leg-
alacsonyabb beiskolázási arányokkal és ahogy haladunk a  társadalmi ranglétrán, 
úgy növekszik a középiskolába beiratkozott tanulók aránya. Ezek az eredmények 
természetesen nem jelentenek lényeges eltérést az országos adatoktól sem.15 A táb-
lázat újítása az, hogy segítségével a társadalmi származás hatását felekezeti bontás-
ban is elemezhetjük. A földműveléssel foglalkozók beiskolázási arányai az alacsony 
elemszám következtében nehezen értelmezhetőek, azonban megállapítható, hogy 
a római katolikusok a többi kategóriához hasonlóan jobb beiskolázási arányokkal 
rendelkeznek, mint a görög katolikusok; az egyetlen kivétel a kisiparosok csoportja, 
erre magyarázat lehet a  fentebb is említett komoly hagyományokkal rendelkező 
görög katolikus, legfőképp csizmadia, kisiparos réteg. A táblázat használhatóságá-
ból sajnos sokat elvesz, hogy a zsidó tanulók esetében csak az állami elemi iskola 

15 Lásd a Magyar Statisztikai Évkönyv bármelyik kötetének az iskolai tanulók társadalmi szárma-
zására vonatkozó részét. 
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tanulói szerepelnek,16 a magasabb beiskolázási arányokkal bíró status quo ante 
zsidó elemi iskola és az ortodox zsidó elemi iskola tanulóit a  táblázat nem 
tartalmazza. Így is megállapítható, hogy például a  kiskereskedők esetében 
a  felekezeti hovatartozás nagy mértékben befolyásolja a  középiskolai típus 
kiválasztását: a római katolikusok 29,6%-a csak a piarista gimnáziumban foly-
tatta tanulmányait, míg a zsidó kiskereskedők gyermekei inkább a polgári és 
felső kereskedelmi iskolai pályát választották (22,9% és 5,7% mind a két isko-
latípusban megfordult).

A „tisztviselő és szabadfoglalkozásúak” esetében hasonló trendeket álla-
píthatunk meg. Nyilvánvaló, hogy esetükben a  család kulturális tőkéjének 
és társadalmi státuszának hatása fontosabb, mint a  felekezeti különbségek. 
Ehhez elég összehasonlítani a  munkások és előbbi kategória gyermekeinek 
általános beiskolázási arányait; a  munkások esetében 80,5% nem folytatta 
tanulmányait az elemi iskolát követően, míg a  „tisztviselők és szabadfoglal-
kozásúak esetében ez az arány csak 38,8%. Ezzel együtt a „tisztviselő és sza-
badfoglalkozásúak” esetében megállapítható, hogy a római és görög katoliku-
sok közel azonos beiskolázási mutatókkal rendelkeznek, de a  két protestáns 
felekezet, valamint a zsidók ettől némileg eltérő adatokat mutatnak. A kate-
góriában található alacsony elemszámú evangélikus közül mindenki folytatta 
tanulmányait valamelyik középiskolában (13 tanuló a piarista gimnáziumban 
és 3 mind a két iskolatípusban), de a reformátusok is magasabb beiskolázási 
arányokat mutatnak, mint a  többi felekezet. Jelentős arányban folytatják 
tanulmányaikat a piarista gimnáziumban (55,3%) és elenyésző arányban irat-
koznak be a polgári vagy a felső kereskedelmi iskolába (3,3%). 8,1%-uk mind 
a két iskolatípusba beiratkozott; mindössze 33,3% azok aránya, akik nem foly-
tatták tanulmányaikat Sátoraljaújhelyen, ami kiemelkedő, figyelembe véve, 
hogy a  reformátusok között lehet a  legmagasabb azok aránya, akik a  szom-
szédos Sárospataki Református Kollégiumban folytatták tanulmányaikat és 
ennek következtében a  tanulmányaikat nem folytatók között szerepelnek az 
adatbázisban. A  kiskereskedőkhöz és a  „magánzók, tőkések, vállalkozók” 
foglalkozási kategóriákhoz hasonlóan a „tisztviselő és szabadfoglalkozásúak” 
között is a  zsidók küldik legnagyobb arányban gyermekeiket a  polgári vagy 
felső kereskedelmi iskolába (15%), azonban hangsúlyozandó, hogy ez az arány 
a két zsidó elemi iskola bevonásával minden bizonnyal tovább nőne.

16 Az ortodox és a status quo ante zsidó elemi iskolák adatbázisa nem tartalmaz adatot a társa-
dalmi származásra, így a két iskola bevonása torzítaná a zsidók beiskolázási adatait, ugyanis 
csak abban az esetben áll rendelkezésre az apa foglalkozása, amennyiben a  két elemi iskola 
tanulói továbbtanultak valamelyik középiskolában.
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IV.

Dolgozatom befejező részében néhány egyedi életutat fogok bemutatni, ame-
lyek jól illusztrálják az iskolázás szerepét a társadalmi státusz újratermelődésé-
ben, illetve a társadalmi mobilitás esetében. Egyben a következő néhány eset-
tanulmány ideáltípusként is felfogható olyan értelemben, hogy tipikus polgári 
középosztályi vagy esetleg tipikus zsidó kereskedői iskolai stratégiákra ismer-
hetünk az itt következő családok 20. század eleji életútjában. Az előző részek 
erősen kvantitatív gondolatmenetének fényében különösen fontos a  konkrét 
esetek tanulmányozása, hiszen a  befejező részben a  családok újratermelődési 
stratégiáit mint egészet vizsgálhatjuk, ami az egyes diákok és családjuk között 
sokkal szorosabb értelmezési kapcsolatot tesz lehetővé mint a statisztikai elem-
zések esetében.

Első példánk egy zsidó nagykereskedő, Alexander Manó esete, akinek a Fő 
utcán volt vaskereskedése („Kubik ásóhoz”) és mint a  legtöbb adót fi zetők 
egyike a Zemplén megyei törvényhatósági bizottságnak is tagja volt.17 Fiai Sán-
dor, Ernő, Dezső, és Ödön az ortodox hitközség elemi iskolájába jártak, később 
pedig mindannyian a sátoraljaújhelyi polgári iskola növendékei voltak 1909 és 
1916 között. Az iskolai anyakönyvi kivonatokból kiderül, hogy Sándor (szül: 
1899) és Dezső (szül: 1902) beiratkozott a felső kereskedelmi iskolába is, Ernő, 
a második fi ú azonban Sátoraljaújhelyen biztosan nem végzett középfokú tanul-
mányokat. A két legidősebb fi ú (Sándor és Ernő) iskolái elvégzése után átvették 
szüleik vaskereskedését: az 1931-es országgyűlési választói névjegyzéken már 
mindketten vaskereskedőként szerepelnek. Ettől eltérő pályát futott be a  két 
kisebbik Alexander fi ú. Dezső a felső kereskedelmi iskola elvégzését követően 
magántisztviselőként, illetve könyvelőként került be a  választói névjegyzékbe 
(1931-ben majd 1939-ben is). Megjegyzendő továbbá, hogy 1931-ben még mind 
a négy fi ú a szülői házba, a Bercsényi u. 8 szám alá volt bejelentve. A legkisebb 
fi ú, Ödön a háború után fejezte be középiskolai tanulmányait, majd a Szegedi 
Tudományegyetemen szerzett jogi diplomát 1933-ban. 1940-ig ügyvédjelöltként 
dolgozott Sátoraljaújhelyen, majd 1942 áprilisáig a magyar Izraeliták Pártfogó 
Irodájának volt a  jogi előadója. Mivel segítséget nyújtott Szlovákiából mene-
kült zsidóknak a  garanyi táborba internálták, 1944-ig rendőri felügyelet alatt 
volt és évente munkaszolgálatot teljesített, majd deportálták. A  háború után 
népügyészként teljesített szolgálatot, 1945-ben az igazoló bizottság igazoltnak 
nyilvánította. Az Alexander család történetéből kiviláglik egy megtervezett 
újratermelődési stratégia; a  család összes fi úgyermeke középfokú szekuláris 
oktatásban részesült (ezzel valószínűleg túlhaladták apjuk legmagasabb iskolai 

17 Az itt bemutatott családtörténetek részben az iskolai anyakönyvek adatai, részben pedig Csorba 
Csaba életrajzi adattára alapján készültek (Csorba 2012).
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végzettségét), amelyet az idősebb fi úk a  családi vállalat továbbvitelében hasz-
nosíthattak, míg a fi atalabb fi úk (öröklött gazdasági tőke hiányában) kulturális 
tőkéjük segítségével haladtak tovább a polgárosodás útján.

Második példám Löwinger Herman (szül: 1876) kocsmáros, vendéglős 
két fi áról, Miklósról (szül: 1901) és Józsefről (szül: 1899) szól. A két fi ú iskolai 
pályája és későbbi karrierje szintén egy eltervezett újratermelődési stratégiáról 
tesznek tanúbizonyságot. Mind a ketten a Kasztenbaum (status quo ante) elemi 
iskolába jártak, majd a polgári és felső kereskedelmi iskola elvégzését követően 
banktisztviselőkké váltak az 1931-es országgyűlési választói névjegyzék alap-
ján. A Löwinger családhoz hasonló stratégiát választott egy másik a status quo 
ante hitközséghez tartozó család is, amelynek családfője, Stark Mátyás (szül: 
1931) szállítóként dolgozott 1931-ben. Többgenerációs kereskedőcsaládról van 
szó, hiszen apja (Stark Lőrinc) már 1878-ban mint iskolázott fűszerkereskedő 
szerepelt a névjegyzékben, azonban Herman fi ai nem folytatták a családi vál-
lalkozást. A Kasztenbaum elemi iskola és a négy polgári elvégzése után, mind 
a három fi a a felső kereskedelmi iskolában folytatta tanulmányait, a legidősebb 
fi ú, László (szül: 1896) később itt is érettségizett. A család nem zárta ki a klasz-
szikus gimnáziumi továbbtanulás esélyét sem, mivel Ernő (szül: 1898) és László 
egyaránt beiratkozott a  piarista gimnázium első osztályába, de gyenge tanul-
mányi teljesítményüket követően mindketten a polgáriban folytatták tanulmá-
nyaikat. Csak Ernő későbbi életpályájáról vannak információk, aki a Löwinger 
fi úkhoz hasonlóan banktisztviselőként dolgozott 1931-ben, ami apjához képest 
mindenképp társadalmi mobilitásnak tekinthető.

A római katolikus Staut János (szül: 1871) a város polgári középosztályához 
tartozott, apja révén nemesi származással is bírt. Aktívan részt vesz Sátoraljaúj-
hely közéletében mint a Hitelszövetkezet igazgatósági, a sátoraljaújhelyi római 
katolikus egyházközség tanács, valamint az egyházi képviselőtestület tagja. 
Tanult emberként sokat fektetett gyermekei iskoláztatásába, két lánya (Éva és 
Rózsa) tanítóképzőt végeztek, míg fi ai a római katolikus elemi iskola elvégzése 
után középfokú tanulmányokat folytattak. József (szül: 1905) a  piarista gim-
názium elvégzése után jogi tanulmányokat végzett. 1935 után önálló ügyvédi 
gyakorlatot folytatott, a hitelszövetkezet, a sátoraljaújhelyi római katolikus egy-
házközség, valamint az Abaúj vm. tb. ügyésze lett. Ödön (szül: 1902) szintén 
a piarista gimnáziumba járt, s pénzügyi számtisztként dolgozott Sátoraljaújhe-
lyen. 1931-ben még mind a két fi ú szüleik házában lakott a Kazinczy utcában.

Alusik György (szül: 1864) római katolikus MÁV mozdonyvezető esete 
a  társadalmi fi xáció példája azzal együtt, hogy a  státusátörökléshez az övénél 
feltehetően magasabb iskolai végzettségre volt szüksége gyermekeinek. Alusik 
György két idősebb fi áról nem sokat tudni, Mihály (szül: 1891) és József (szül: 
1893) a  római katolikus elemi iskola után nem végeztek középfokú tanulmá-
nyokat, és a sátoraljaújhelyi névjegyzékekben sem szerepelnek. Ezzel szemben 
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a legfi atalabb fi ú, András (szül: 1896) elvégezte a piarista gimnázium első osztá-
lyát, de a felsőbb osztályokba már nem iratkozott be. János (szül: 1894) eljutott 
a polgári iskola negyedik osztályáig, ami mindenképpen több kulturális tőkét 
jelent, mint amivel apja rendelkezett. A Staut családhoz hasonlóan a családfő 
mellett 1931-ben Mihály és János is a Th ököly utcai családi rezidencián lakott; 
társadalmi fi xációról annál is inkább beszélhetünk, mivel János MÁV géplaka-
tosként, Mihály pedig MÁV váltókezelőként dolgozott 1931-ben.

Ahhoz, hogy Sátoraljaújhely felekezeti palettáját teljesen lefedjük, nem feled-
kezhetünk el a város görög katolikus lakosságáról sem.18 Mint az a korábbiakból 
kiderült Sátoraljaújhely görög katolikus lakossága alulreprezentált az iskolai pia-
con részben gyenge iskolai infrastruktúrájának, részben a felekezet hátrányos tár-
sadalmi helyzetének köszönhetően. A rendelkezésre álló források alapján sokkal 
nehezebb meghatározni az alsó osztályok tagjainak későbbi életútját, hiszen nem 
feltétlenül szerepelnek a választói névjegyzékekben, vagy egyéb életrajzi adattá-
rakban. Lupis András görög katolikus csizmadia mind a három gyermeke a görög 
katolikus elemi iskolába járt tanköteles korában (ötödik és hatodik osztályba is). 
Feltehetően egyikük sem járt középiskolába, mivel nem szerepelnek sem a polgári 
sem a piarista gimnázium értesítőiben. Egyik fi a, Gyula (szül: 1910) biztosan apja 
mesterségét űzte, hiszen az 1931-es választói névjegyzék és az 1945-ös ipartestületi 
kimutatás szerint csizmadiaként dolgozott és anyjával egy házban élt. Bár a Lupis 
család is a  társadalmi fi xáció egy példája, érdemes kiemelni az iskola nyújtotta 
„kulturális fejlődést,” hiszen az elemi iskolai tanulmányaiknak köszönhetően 
mindegyik Lupis fi ú írástudó volt.

Egy másik görög katolikus család példája társadalmi mobilitás és fi xáció 
együtteseként írható le. Resetár János (szül: 1864) a vármegyeháza hajdú őrmeste-
reként dolgozott korszakunkban, s mind a három fi úgyermeke, János, Pál és And-
rás is az állami elemi iskolába járt. A Resetár fi úkat nem szánták középiskolába, 
mindannyian kijárták az állami elemi iskola felsőbb osztályait (Pál kivételével, aki 
egy évben a római katolikus elemi iskolába járt), ami érthető a piarista gimná-
zium és a polgári iskola tandíjának fényében. Azonban később Pál és János beirat-
koztak a polgári iskolába, előbbi csak a negyedik osztályba, utóbbi pedig az első 
és negyedik osztályba is. Csak ifj abb Resetár János későbbi karrierjéről vannak 
adataink: a polgári iskola elvégzése után a MÁV osztálymérnökségénél volt irodai 
kisegítő, később Zemplén vármegye központi hivatalában irodatiszt, majd iroda-
főtiszt. Bár Pál és András esetében nem mondhatunk semmit későbbi társadalmi 
státuszukról, János esetében a polgári iskolai végzettség és az irodafőtiszti pozíció 
mindenképp társadalmi mobilitásnak tekinthető.

18  Sajnos a felsorolt példákhoz hasonló részletességű református vagy evangélikus családtörténe-
tet egyelőre nem sikerült feltárnom.
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Rébay Magdolna

Gróf Széchényi Dénes (1828–1892) 
gyermekeinek nevelése a családi levelezés 

tükrében*

Gróf Széchényi Dénes a  Széchényi család kevésbé ismert alakja.1 Apja Lajos, gróf 
Széchényi István bátyja volt. Dénes 1828-ban született Horpácson és 1892-ben hunyt 
el Gutensteinben. 29 éves korában nősült meg. Feleségétől, gróf Hoyos Mariette-től 
négy gyermeke született: Imre (Horpács, 1858 – Somogyvár, 1905), Géza (Horpács, 
1866 – Budapest, 1930), Lajos (Budapest, 1865 – Somogyvár, 1889) és Viktor (Pozsony, 
1871 – Budapest, 1945).2 Tanulmányunkban a  családi levelezésén keresztül a  szü-
lők és a gyermekek kapcsolatát, valamint utóbbiak nevelését mutatjuk be. A család 
néhány tagjának (Istvánnak és gyermekeinek, valamint Andornak) a  19. század 
első felében folytatott tanulmányaival Virág Irén foglalkozott: István és fi ai otthon, 
magántanár(ok) irányításával végezték el a  gimnáziumi osztályokat, majd külföldi 
tanulmányúton vettek részt, velük szemben Andor Bécsben végezte el a grammatikai 
osztályokat.3 Az alábbiakban azt vizsgáljuk, vajon Dénes a magán vagy a nyilvános 
iskolai tanulás mellett döntött, mit, mely értékeket és tartalmakat tartott fontosnak 
fi ai nevelését és oktatását illetően.

A családi klíma

Széchényi Dénes és felesége gyakran tartózkodott, mégpedig hónapikon keresztül kül-
földön. 1879 és 1888 közt megfordult Velencén, Nordeney szigetén, Bécsben, London-
ban, Berlinben stb. Ilyenkor az idősebb gyermekeit nem vitte magával, viszont elvárta 
tőlük, hogy rendszeresen számoljanak be életük eseményeiről. Nem elméleti eszme-
futtásokat, irodalmi alkotásokat várt, hanem a mindennapok pontos leírását: milyen 

1 Münchenben volt követségi tanácsos (Vári 2009: 315). A később említésre kerülő, lovaglás 
tanításával foglalkozó könyve és cikkei mellett a Kossuth-kultuszról jelent meg írása (Széchényi 
1891), valamint a parasztság elszegényedéséről cikke (Széchényi 1880). 

2 Gudenus 1998: 36–38.
3 Lásd: Virág 2013: 31; 37; 40–43; 51; 74–75; 86–87.

*  A kutatás az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának köszönhetően valósult meg.
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érzéseik vannak, milyen gondolatok foglalkoztatják őket, milyen tevékenységeket foly-
tatnak.4 Ha egy helyen tartózkodtak, például otthon a somogyvári kastélyban (lásd 1. 
kép), akkor megelégedett közös levéllel.5 A levél elmaradása esetén hol kedvesen, hol 
erélyesen felszólította őket a mielőbbi pótlásra: „[e]z nem nagy munka, ha még annyit 
tanulsz is” – írta 1888. október 13-án Lajosnak.6 A gyermekek magyarul és németül írtak 
apjuknak, jellemzően váltogatták a két nyelvet. Apjuk szintén e két nyelven érintkezett 
velük. Ezzel szemben édesanyjuk kizárólag németül írt, s hozzá is ezen a nyelven intézték 
soraikat.7 A szülők minden bizonnyal szintén a német nyelvet használták egymás közt. 
A  testvérek egymással magyarul leveleztek, ahogy az unokatestvéreikkel is. Néhány 
kivétel akadt csak, például Széchényi Imre grófné, született Andrássy Mária grófnő írta 
Lajosnak: „[a] pici épen most fuj energikusan egy furulyába melyet a multkor a vásárról 
hoztam, - das gehört zu musikalischen Bildung, und ist der Grundstein der zu kom-
menden Virtuosität.”8 Intenzív nyelvtanulási szakaszban olykor néhány idegen (francia 
vagy angol) szót vagy mondatot is belefűztek a soraikba. 

Az apa és a  gyermekek közötti levelek hangneme közvetlen és döntően igen 
meleg. Türelem, empátia tükröződik bennük. (Bár Lajost írásának csúnya külalakja 
miatt vissza-visszatérően megrója.9) Az apa reagál az olvasottakra, együtt érez fi aival, 

4 MNL OL P 623. A sorozat VIII. kötet 14. csomó 49. szám Széchényi Dénes Lajosnak, 1879.09.18; 
1880.04.04; 1880.10.11; 1881.03.08; 1885.03.28; 1885.03.12.

5 MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1880.11.16; 1886.01.04; 1886.02.19.
6 MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1888.10.13.
7 A jelen tanulmányunkban az édesanya, valamint az édesapa saját édesanyjához írt leveleit nem 

elemezzük. 
8 „ez a zenei képzéshez tartozik és az eljövendő virtuozitás alapja.” 1886.19.27. (MNL OL P 623. 

A VIII. 14. 53).
9 MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1880.10.07; 1880.11.29; 1881.03.08; 1883.04.10.

1. kép. A somogyvári kastély
Forrás: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári 
jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.11.058

016 250-265   rebay.indd   251016 250-265   rebay.indd   251 2017.06.08.   13:42:332017.06.08.   13:42:33



Iskola, művelődés, társadalom Rébay Magdolna

252

ha problémával küzdenek. Ennek feltételeként teljes őszinteséget kér tőlük: „[c]sak 
nyisd fel irányomban szívedet Lajcsikám, meghalgatok mindent, s meglátjuk, mi lesz 
az eredménye.”10 Mikor Lajos az egészségi állapotára panaszkodik, aggódva válaszolja, 
vigyázzon magára: „[a] kis előnyt nem fi zeti meg a hosszú kár”.11 Bíztatja gyermekét: 
„[s]zívemből ölelve drukkolva várom a doctorátust.”12 

Az apai levéllel együtt olykor ajándék is érkezett, születés- és névnapra, sikeres 
vizsga miatt.13 Viktor apjának így köszönte meg a küldött 25 Ft-ot: „Ich hätte zwar durch 
koplalni zusammen gesparrt aber wist es natürlich besser.”14 A gyerekek meglehetősen 
nagy szabadságot élveztek, ezt apjuk olykor szükségét is látta tudatosítani: „ritka sze-
rencsés körülmények közt nyöllél fel. Az életnek minden comfortjában, egy családban, 
mellyben béke és jó kedv uralkodik, tehát testileg és lelkileg jól táplálva, és annyi szabad-
ságot élvezvén mint az kevés fi uknak jut kik korodban vagynak” – írta Lajosnak, mikor 
az 14 éves korában az általa választott iskola, a fi umei akadémia elhagyása mellett érvelt.15 
A nagy szabadság legfőbb feltétele volt a jó viselkedés. A név kötelez, egy Széchényinek 
mindig megfelelően kell viselkednie.16 S elvárták a gyermekektől a családi kapcsolatok 
ápolását. Lajosnak európai és afrikai utazásai alatt fel kellett keresnie apja rokonait, bará-
tait, ismerőseit.17 A szabadság egyben azt jelentette, hogy a  gyermekeket önállóságra, 
határozottságra, kötelességtudatra, felelősségteljes életvezetésre szoktatták. Lajosra apja 
a könyvtár igazgatását bízta rá. Többször kérte – ahogy bátyjai is –, kiváltképp mikor Pes-
ten volt, kisebb feladatok elvégzésére. Ezeket Lajos olykor nem vagy csak késedelmesen 
teljesítette. Megbízhatatlansága, lustasága, elmaradó levelei miatt testvérei, főleg Géza, 
mintha elhidegültek volna tőle. Olykor Imre is elvesztette vele szemben a türelmét.18

Nevelési célok

A jelentős politikai pályát befutó gróf Széchényi Aladár (1862–1836) fogalmazta meg 
násznagyként Széchényi Pál (1880–1918) esküvőjén 1908-ban: 

10 MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1880.01.03.
11 MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1888.10.19.
12 MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1888.05.15.
13 MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1884.10.19; 1885.07.15.
14 „Ugyan össze tudtam volna koplalni, de ti természetesen jobban tudjátok.” Weisskirchen, 

1888.08.30. (MNL OL P 623. A VIII. k. 13. cs. 96).
15 MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1879.12.05.
16 MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1879.10.18; 1880.04.04.
17 MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1887.04.11.
18 MNL OL P 623. A VIII. 14. 53. Széchényi Dénes Lajosnak, 1880.11.29; 1882.06.29; 1882.04.12; 1885.02.05; 

1885.03.23. MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi Géza Lajosnak, 1882.06.24; 1885.05.24; 1886.01.28; 
1886.02.04; 1886.04.01. MNL OL P 623. A VIII. 14. 51. Széchényi Imre Lajosnak, 1884.02.10; 1884.03.02; 
[1885.], [1885.]03.24; 1885.05.05; 1885.10.27; 1886.01.29; 1887.02.20; 1887.10.04; 1887.12.12; 1889.01.18.
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„[m]a olyan időket élünk…, hogy mindenkinek, még a  legnagyobb úrnak is kell, hogy 
komoly foglalkozása legyen. Azok fölött a léha urak fölött, akik csak mulatni tudnak, vagy 
akik a legjobb esetben csak saját önző érdekeiket szorgalmazzák, a korszellem hamaro-
san napirendre fog térni. Ezeknek a példáját tehát ne kövesd! Bárhová helyezzen téged 
a Gondviselés keze, élj tevékeny, munkás, szorgalmas életet, hogy azoknak a kisebb embe-
reknek, akik körülötted élnek, követendő például szolgálhass… Nemzetünkről soha egy 
pillanatra se feledkezzél meg és tudjad meg, hogy legszebb kötelességünk közé tartozik 
a nálunknál csekélyebb vagyoni erővel rendelkező felebarátunkat oktatni, felvilágosítani, 
vezetni és érdekeiket előmozdítani. […] Vallás és haza tehát azok a magasztos eszmények, 
amelyek kell, hogy benneteket áthassanak.”19

A hazafi ság Széchényi Dénes fi ainak a neveltetésében is fontos szerepet játszott: 
„jó derék és hasznos magyarember váljon” belőled, mert „szüksége van e hazának 
böcsületes erőkre” – írta apja a 15 éves Lajosnak.20 A család belső köreihez tartozott 
a  helyi lelkész, Tiszti, akit többször is említenek a  levelekben. Viszont a  katolikus 
neveltetésről vagy általában a vallásról csak két alkalommal esik szó ezekben.21 A val-
lás tehát vagy nem volt fontos, vagy magától értetődően részét alkotta a nevelésnek. 
Mindazonáltal a két idősebb fi ú (Imre ekkor 22, Géza 20 éves) neveltetése kapcsán 
sem említi apjuk a vallásosságot, sokkal inkább a derűs kedélyt, a  jó magaviseletet, 
a társasági élet szokásaiban való jártasságot, a szorgalommal végzett komoly tanulmá-
nyokat és a jó fi zikumot.22 

A fi úk tanulmányai

Gróf Széchényi Imre és Géza

A két idősebb gyermek neveltetése – mivel két év volt csak közöttük – igen 
hasonlóan zajlott. Az alapfokú képzést minden bizonnyal magánúton, azaz ott-
hon folytatták. A  fi úk mellett ekkor egy fi atal svájci nevelő lehetett.23 1869/70-

19 Szombathelyi újság 1908. 07.26. 14. évf. 30. sz. 2–4. (MNL OL P 623. A VIII. 16. 6).
20 MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1880.10.16. ld. még 1885.10.18.
21 Lajost kéri apja, hogy anyai nagyanyjáért mondjon el egy miatyánkot (MNL OL P 623. A VIII. 

14. 49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1880.06.28). Imre és Géza 1879 Karácsonyán éjféli misére 
akart menni (MNL OL P 623. A VIII. 14. 51. Széchényi Géza Lajosnak, 1879.12.25).

22 „Igen megvoltunk elégedve a  nagy fi úkkal Berlinben. Mindenki szereti őket, minden salonban 
mozogni tudnak és feltűnt mindenhól: mig vigak és jókedvűek a fi atal emberekkel, mégis mindig 
tiszteletteljessen viselik magukat az öregurakkal és a nőkkel, akár szépek, akár nem. […]  E mellett 
szorgalmassan látogatják iskolájukat, és minden komolyabb dolog után érdeklődnek. Egyszersmint jó 
erőben vagynak és izmossak.” (MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1880.06.14). 

23 Széchényi 1871: 14.
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ben Imrét (lásd 2. kép), egy évre rá Gézát beíratták a  magyar királyi pozsonyi 
főgimnázium I. osztályába nyilvános tanulónak.24 A fi úk ugyanabban az évben 
(1874/75.) magántanulók lettek. Ekkor Imre a VI., Géza az V. osztályba járt. Imre 
Pozsonyban érettségizett 1876/77-ben. Diákéveik alatt több alkalommal apjuk 
a Segélyegyleten keresztül – alapító tagként –, illetve azon kívül is támogatta az 
iskola szegény tanulóit, valamint gazdagította a  természetrajzi gyűjteményt. A 
jótékonykodásban idővel a gyermekek is részt vettek: 1872/73-ban Imre az ismerő-
sei körében 67 Ft 20 Kr adományt gyűjtött. Az adakozók közt találjuk édesanyját, 
valamint Géza és Lajos testvérét is. A következő tanévben az említett gyűjtemény 
gyarapításához járult hozzá, erre – olykor testvérével együtt – a későbbiekben is 
sor került (1875/76., 1876/77.). Tanulmányaikat tekintve néhány adat különösebb 
fi gyelmet érdemel: 1. A rendkívüli tárgyak közül (francia, ének és zene) Imre 
1872/73-ban a  két utóbbit tanulta, egy évre rá csak zenét (ekkor Géza is tanult 
zenét). 2. Imre a testgyakorlásban ugyan csak jó érdemjegyet (2) kapott (1873/74.), 
mégis felkérték csoportvezetőnek. 3. Noha korábban tanult görögül, Gézát VI. 
osztályos korában felmentették e nyelvből.25 Apjuk valószínűleg a  tanulmányi 
státusuk megváltozásakor Prasek Józsefet bízta meg tanulmányaik irányításával, 
aki rövid megszakítással – közben a csáktornyai tanítóképzőben (is?) működött26 
– mind a négy gyermek nevelője volt. 

A két fi ú a  berlini gazdasági akadémián folytatta tanulmányait,27 ahogy 
fentebb láthattuk, nagy szorgalommal, komoly munkát végezve apjuk megelé-
gedésre. Géza Párizsban is végzett gazdasági képzést.28 Franciául Imre is tudott. 
Imre sokoldalúságára következtethetünk abból, hogy rövid ideig – valószínűleg 
érdeklődésből – asszisztenskedett Molnár doktor berlini rendelőjében.29 

A lovaglás gyermekkoruktól jelen volt a  két idősebb Széchényi fi ú életében. 
Apjuk a lovaglás tanításáról írt úttörő művében, amely az első magyar nyelvű könyv 
volt ebben a témában, említést tesz fi ai tanításáról. Ennek kezdete 6–7 éves korukra 
tehető. Apjuk saját maga foglalkozott gyermekeivel.30 A lovak szeretetét Dénes átp-
lántálta utódaiba. Imre és Géza lóversenyeken is részt vett belföldön és külföldön 

24 1870-től a család néhány évig [?] Pozsonyban élt (Széchényi 1871: 16). 
25 Értesítő, Pozsony 1869/70. 24, 25, 37; 1870/71. 38, 43, 57–58; 1871/72. 48, 61–62; 1872/73. 25–26, 29, 

39, 41; 1873/74. 32, 36, 45–46; 1874/75. 28, 43–44; 1875/76. 31, 41–42; 1876/77. 34, 42.
26 Prasek magyar nyelv és természetrajz tanárként egy évig dolgozott az ekkor felállított állami 

tanítóképzőben. Saját elmondása szerint itt nem volt boldog, nem ez volt a célja (Samu 1890: 63; 
MNL OL P 623. A VIII. 14. 35. Prasek József Lajosnak, 1879.10.19). 

27 MNL OL P 623. A VIII. 14. 53. Széchényi Imre Lajosnak, [1879].
28 Bártfai Szabó 1926: 582–583. 
29 Dr. Molnár Ignác a család háziorvosa volt (MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi Dénes 

Lajosnak, 1884.02.21).
30 Széchényi 1871: 47. Viktor 8 évesen már jól lovagolt (MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi 

Dénes Lajosnak, 1879.11.19).
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egyaránt.31 Viktorról pedig Zsigmond fi a, a híres 
vadász írta visszaemlékezésében: „a lovat min-
dig előbbre tartotta a puskánál”.32 A vadászat is 
gyermekkortól jelen lehetett az életükben. Való-
színűleg vadászbalesetben veszhette el Géza 
egyik szemét 1877-ben.33 

1881-ben a  két idősebb Széchényi fi ú gr. 
Andrássy Gyula, gr. Hoyos Ernő (Ernst) és 
br. Gabriel Gudenus társaságában Rudolf 
Hermann Meyer német közgazdász vezetésé-
vel Amerikába indult, ahol márciustól decem-
berig maradt.34 Imre édesapjának unokatest-
vére unokatestvére, Pál kérésére, aki 1882 és 
1889 földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
miniszter volt,35 a tapasztalatairól tudósításokat 
küldött a  Magyar Föld c. lapnak,36 amelyeket 
1883-ban a  szerkesztőség bíztatására önálló 
kötetben is megjelentetett. Utazásuk célját 
ebben így jelölte meg: 

„közvetlenül tanulmányozhassuk a »minden versenyek hazáját«, hogy különösen az 
Unióban szerezhessük – idővel talán értékesithető – nemzetgazdászati és mezőgaz-
dasági tapasztalatokat, és hogy a mennyire az aránylag rövid idő, az érdekesebbnél 
érdekesebb látnivalók sokfélesége megengedi, a rettegett »amerikai verseny« okainak 
megfi gyelésével is foglalkozunk.”37

A magyar és osztrák társaság beutazta egész Amerikát: az út New Yorkban 
kezdődött és Chicagóban ért végett. Megfordultak a  főváros mellett a nyugati 
parton (San Francisco), s több déli és középső államban is (Florida, Loui-
siana, Texas, Új Mexikó, Kansas, Utah), sőt átmentek Kanadába (Winnipeg) 

31 MNL OL P 623. A VIII. 13. 85. Széchényi Géza Dénesnek, 1879.05.24; MNL OL P 623. VIII. 13. 89. 
Széchényi Imre Dénesnek, é. n.; MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1887.03.24.

32 Széchenyi 2014: 15, 24. 
33 MNL OL P 623. A VIII. 13. 81. Széchényi Béla Dénesnek, 1877.05.24.
34 Széchényi Imre gróf † 1858–1905. Köztelek XV. évf. 94. sz. 1905. nov. 19. 1–2. (MNL OL P 623. 

A VII. kötet 16. 6.) Vári szerint az út több mint egy évig tartott (1881/82.), azonban az „Amerikai 
levelek” szerint karácsonyra a  Széchényi ifj ak hazaérkeztek Somogyvárra (Vári 2009: 223; 
Széchényi 1883: 75).

35 Gudenus 1998: 49.
36 MNL OL P 623. A VIII. 18. 58. Széchényi Pál Imrének, 1881.01.25.
37 Széchényi 1883: 1.

2. kép. Gróf Széchényi Imre
Forrás: http://www.sulinet.hu/
oroksegtar/data/telepulesek_
ertekei/100_falu/Somogyvar/
pages/017fuggelek.htm.
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is. Széchényi Imrét elsősorban agrárkérdések, 
ezzel kapcsolatban a birtokviszonyok, valamint 
az infrastruktúra és a  bevándorlás foglalkoz-
tatta. Az európai versenyképesség tekintetében 
rámutatott a nevelés, az oktatás és az innováció 
fontosságára.38 Amerikai utazásai alatt Imre 
Floridában egy aligátort (alligator lucius) ejtett. 
Ennek bőrét egykori iskolája természetrajzi 
gyűjteményének ajándékozta.39 

Imre még 1882-ben közgazdasági előadó 
lett a  FIKM-ben.40 Bekapcsolódott a  kibonta-
kozó agrárius mozgalomba, s annak egyik sokat 
publikáló vezéralakjává vált. Részt vett Somogy 
vármegye politikai és főként gazdasági életében, 
több esztendőn keresztül a megye közgazdasági 
előadója volt. Később az országos politikára 
koncentrált. 1887-ben a Főrendiház élethosszig-
lan tagjává választotta.41 Gróf Bethlen András 
földművelésügyi miniszter 1890-ben [?] homok-
szőlő-telepítési kormánybiztossá nevezte ki. 
Tagja volt az Országos Magyar Gazdasági Egye-

sületnek, választmányi tagja az Magyar Gazdák Szövetségének42 és számos egyéb 
gazdasági és társadalmi egyesületnek.43 

Széchényi Géza (lásd 3. kép) az 1896-ban lett a  Főrendiház örökös tagja.44 
Ezt megelőzően számos hosszabb külföldi utazást tett: járt Afrikában és az Indi-
ákon.45 Később a visonta-csokonyai birtokán gazdálkodott, s főként a regionális 
gazdasági közéletben fejtett ki aktív tevékenységet.46

38 Széchényi 1883: 1–131.
39 Értesítő, Pozsony 1881/82. 23.
40 MNL OL P 623. A VIII. 18. 58. Széchényi Pál Imrének, 1882.10.10, 1882.11.07; MNL OL P 623. 

A VIII. 14. 49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1887.03.26.
41 Sturm (szerk.) 1892: 137; Széchényi Imre, gróf. é. n.
42 Széchényi Imre szerepét nem részletezzük, arról lásd: Vári 2009: 223–224, 270–272, 293–303, 

394–395, 487, 496, 503–504. Vári szerint reformkonzervatív nézeteit a  széles családja csak 
fönntartással fogadta (Vári 2009: 425–426). 

43 Fabro–Ujlaki 1905: 141–142.
44 Sturm 1897: 105.
45 Sturm 1901: 110.
46 Vásárhelyi 1910: 83.

3. kép. Gróf Széchényi Géza 
(Ligeti Miklós alkotása, 1901)
Forrás: https://www.kozterkep.
hu/~/18562/grof_szechenyi_
geza_csokonyavisonta_ligeti_
miklos_1901.html
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Gróf Széchényi Lajos

Lajos a  család harmadik gyermeke volt. Gézánál 5 évvel volt fi atalabb, Viktornál 
pedig 6 esztendővel idősebb, ezért nem nevelhették együtt egyik testvérével sem. 
Lajossal több magántanár is foglakozott: dr. Bernd [Berm?] – későbbi kremsi tanár 
– Gutensteinben és Somogyvárt, Párkányi József, akik utóbb az Esterházy családnál 
dolgozott, és a  fentebb már említett Prasek József.47 Lajos a gimnázium első osz-
tályát (1875/76.) magántanulóként abban az iskolában végezte el, ahol bátyjai több 
éven át tanultak: a pozsonyi királyi katolikus főgimnáziumban.48 Hogy hol folytatta 
a tanulmányait, nem ismert. Az 1879/80. tanévet a fi umei tengerészeti akadémián 
kezdte meg – saját kérésére. Arisztokrata körökben ez szokatlan választás volt, eltö-
költségét, a  tervéhez fűződő kitartó ragaszkodását látva a  szülei végül elfogadták 
a döntését. Apja úgy vélte, ez az egyik „legnemesebb, legszebb, legférfi asabb pálya”, 
így elvi akadályokat nem támaszthat.49 Túlsúlya miatt testvére azonban froszlizta: 
vajon hogyan fog felmászni az árboc tetejére – kérdezte?50 

A felvételihez a  szülei a  kapcsolataikat is mozgósították. A nehéz, több 
fordulós vizsgát végül Lajos teljesítette. Lajos gyorsan kiábrándult az isko-
lából, már néhány hét után a  számára túlzott rendre és fegyelemre panasz-
kodva arra kérte apját, hogy vegye ki. Ennek az egyik oka a rossz matematikai 
eredményeiben kereshető. Lassan dolgozott, „múlt századi” módszereket 
alkalmazott. A család ezért szemrehányó levelet küldött Prasek Józsefnek 
Csáktornyára. Prasek elismerte, hogy nem ment jól Lajosnak az algebra, de rá 
hárította a felelősséget: ő akart a saját elképzelései szerint tanulni.51 Ráadásul 
diáktársai céltáblája lett, ellopták például a  papírjait.52 Az ősz és a  tél folya-
mán elég sokszor volt „beteg”.53 Mikor apja a  távozásra vonatkozó kérését 

47 MNL OL P 623. A VIII. 14. 4. Dr. Bernd Lajosnak, 1879.09.30. Párkányit ugyan Bártfai Szabó 
(1926) egyikükkel kapcsolatban sem említi, viszont egy levélből arra lehet következtetni, hogy 
jól ismerte a családot. MNL OL P 623. A VIII. 14. 32. Párkányi Lajosnak, 1887.10.19.

48 Értesítő, Pozsony 1875/76. 48.
49 MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1880.01.03.
50 MNL OL P 623. A VIII. 14. 51. Széchényi Géza Lajosnak, 1879.09.10.
51 MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1879.09.11, 1879.09.14, 1879.09.30; 

MNL OL P 623. A VIII. 14. 35. Prasek József Lajosnak, 1879.10.19.
52 Diáktársai jóindulatát bátyjaitól kért dalokkal (kuplékkal) akarta megnyerni. Ezek közül 

néhányat ugyan elküldtek neki, de óva intették, nehogy a feljebbvalói kezébe kerüljenek. Bátyjai 
kitartásra biztatták, így Imre: „[m]utasd meg azoknak az embereknek, hogy akár van, akár 
nincs kedved az egész dologhoz, mégis betudod bizonyítani hogy magyar ember vagy, és nem 
hiába Széchényi a neved.” (MNL OL P 623. A VIII. 14. 53. Széchényi Géza Lajosnak, 1879.09.10. 
MNL OL P 623. A VIII. 14. 51; Széchényi Imre Lajosnak, 1879.10.15).

53 MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1879.10.31. Érdekes, hogy apja nem 
a csalás miatt szúrja le, hanem azért, mert nem írja le világosan a magatartása okát (MNL OL P 
623. A VIII. 14. 49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1880.02.07).
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határozottan visszautasította, egy másik katonai iskolába történő áthelyezését 
kezdeményezte. Apja ennek semmi értelmét nem látta, s igen hosszú leve-
lekben próbált lelkére hatni. Emlékeztette: az eddig élvezett nagy szabadsá-
gának korlátai vannak, fenntartja magának a  jogot, hogy a  pályaválasztását 
illetően természete, tehetsége és hajlama tanulmányozása után döntést hoz-
zon. Kilépni nem engedi, legalább egy évig ki kell tartania! Az államnak és 
a  családnak is problémát okozna a  kilépéssel. Egy Széchényi ugyanis nem 
adhatja fel, amit elkezdett, azt be kell fejeznie – hisz mindenki tudott a tenge-
részeti iránti elkötelezettségéről –, s nem is akárhogy, a nevéhez méltóan: jól 
viselkedjen, legyen kedves, s minél kevesebb büntetést kapjon. A környezete 
nem sejtheti meg, hogy nehézségekkel küzd. Az ekkor 14 éves fiát észérvekkel 
próbálta meggyőzni. Szerinte a  tengerészeti iskola már eddig is az előnyére 
vált: levetkőzte a gyerekes szokásait, fegyelemre és pontosságra nevelte, lehe-
tővé teszi, hogy megismerje más társadalmi rétegek életkörülményeit, tanul-
mányai pedig bármely pályán hasznosak lesznek.54 Lajosnak tehát nem volt 
más választása, a  tanévet végig kellett csinálnia. Szülei amiben csak tudták, 
segítették. Pénzt, hazulról pedig ennivalót küldettek neki,55 elintézték, hogy 
meglátogathassa őket Velencében.56 Megkérték a gróf Szapáry családot, hogy 
a szabadidejében vendégeskedhessen náluk. A karácsonyt is náluk töltötte.57

Lajos a  tanév végeztével hazautazott Somogyvárra.58 Talán a  Prasekkel tör-
ténő konfl iktus miatt – ő időközben visszatért a családhoz – a következő évek-
ben önállóan végezte tanulmányait rendszeres beszámolási kötelezettség mellett. 
Amikor renyheségen érte, apja alapos fejmosásban részesítette. Felrótta neki, 
hogy visszaél azzal a  szabadsággal, amit élvezhet, s megfenyegette, ha nem vál-
toztat magatartásán, szigorú iskolába küldi.59 Lajos 1881/82-ben a  pozsonyi kir. 

54 MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1879.09.30, 1879.10.01, 1879.10.06, 
1879.10.18, 1879.12.04, 1879.12.05, 1879.12.20, 1880.01.03, 1880.02.07, 1880.04.04.

55 MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1879.10.22, 1879.11.19,1880.01.03, 
1880.02.07, 1880.02.23, 1880.02.07.

56 A látogatást meglehetősen nehezen szervezték meg, arra ugyanis engedélyt nem lehetett kapni. 
Az esetből is nyilvánvaló, mennyire fontos volt a családnak a látszat (MNL OL P 623. A VIII. 14. 
49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1880.03.07, 1880.03.08). Édesanyja pedig még 1879 novemberében 
felkereste Fiuméban (MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1879.11.05).

57 Gróf Szapáry Géza 1872 és 1882 között fi umei kormányzó volt. (Zsigmond é. n.) MNL OL P 623. 
A VIII. 14. 51. Széchényi Dénes Lajosnak, 1879.11.05. MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi 
Géza Lajosnak, 1879.09.10.

58 Eredményei nem ismertek, az iskolának ekkortájt nem jelent meg értesítője. Apja júniusban 
biztatta a  tengerész pálya folytatására, szerinte a  tudományokkal tengerésztisztként is tud 
foglalkozni. Lajosnak felkínálta a választás lehetőségét: ha nem marad, gimnáziumban, majd 
egyetemen kell folytatnia tanulmányait (MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi Dénes 
Lajosnak, 1880. 06.04).

59 MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1881.03.08.
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katolikus gimnáziumban az V. és a  VI. osztály anyagából tett magánvizsgát.60 
Tanulmányait a budapesti piarista gimnáziumban folytatta.61

1883-ban lábszársérülést szenvedett, amely igen nehezen gyógyult, s ez ott-
honához kötötte.62 Apja próbálta gyermeke ambícióját felkelteni, s olyan elfog-
laltságot keresni számára, amelyhez tehetsége van. Ezért szorgalmazta művészeti 
tanulmányait, hogy vegyen órákat Benczúr Gyulától vagy az általa javasolt tanár-
tól. Apja egyébként maga is festett, rajzolt: főleg az istállóban dolgozott szívesen.63 

Az érettségit követően Lajos a  jogi képzés mellett döntött. Talán Berlinben 
kezdte meg tanulmányait, majd a  budapesti tudományegyetemen folytatta.64 
Két év alatt szerzett diplomát (1886/87–1887/88.). A pesti ügyeit, így az egyetemi 
beiratkozást dr. Hoff mann József intézte.65 Hoff mann Dénes unokatestvérét 
(1866–1934)66 is segítette. Hoff mann kifi zette a beiratkozási díjat, s próbálta megy-
győzni Lajost, néha jöjjön fel a fővárosba: 

„Nem bánom, ha Kegyed, édes Lajosom nem is jön személyesen beiratkozni, de meg-
vallom, nagyon óhajtanám, pro 1-o mivel szeretném viszontlátni és a jövő működését 
illetőleg tanakodni, pro 2-o, talán jó volna egyik másik tanárnak magát személyesen ha 
nem is be, de legalább megmutatni, minthogy ez mindig jó hatást tesz némely tanárra.”67

Lajos a „mezei jogászok” korban szokásos életét élte, ezt erősíti meg barátja, 
gróf Szapáry László levele is:

„Beszéltem ma reggel Kerkápolyval, ki e napokban absentiaval ajándékozott meg 
téged. Azzal mentettelek, hogy öcséd ragályos kiutésben lévén atyád falura küldet. Az 
öreg ezt mondta erre nekem: Jóvan de majd mikor vége lesz a bajnak excusalja magát 
személyesen mert hat ez nem tart egy egesz semester-ig.”68

60 Értesítő, Pozsony 1881/82. 38, 40.
61 Értesítő, Budapest 1883/84. 73.
62 MNL OL P 623. A VIII. 14. Molnár Ignác levelei Lajosnak, 1883.08.15, 1883.09.13, 1885?
63 MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1885.03.1, 1885.10.11, 1886.01.07, 

1886.02.19. (Tehetségére már korábban felfi gyeltek, lásd: apja 1881.03.08-án kelt levele.)
64 Szabónál a sorrend fordított (Bártfai Szabó 1926: 586), a levelek dátumából az derül ki, hogy 

1888/89-ben nem volt Berlinben, októberben még a vizsgáira készült Pesten (MNL OL P 623. A 
VIII. 14. 49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1888.10.19, 1889.01.20).

65 MNL OL P 623. A VIII. 14. 12. Hoff mann József Lajosnak, 1886.06.28, 1886.12.13, 1887.09.04, 
1887.06.15, 1887.08.16, 1887.09.05, 1888. Szaniszló napja [ápr.11?].

66 Dénesnek a nevelője Albrecht János volt. A soproni főgimnáziumban érettségizett 1884-ben. 
Budapesten, Louvainben és Berlinben folytatott egyetemi tanulmányokat (Gudenus 1998: 34; 
Bártfai Szabó 1926: 580).

67 MNL OL P 623. A VIII. 14. 12. Hoff mann József Lajosnak, 1887.08.16.
68 MNL OL P 623. A VIII. 14. 45. Szapáry László Lajosnak, [ráírva: 1885. nov. táján].

016 250-265   rebay.indd   259016 250-265   rebay.indd   259 2017.06.08.   13:42:342017.06.08.   13:42:34



Iskola, művelődés, társadalom Rébay Magdolna

260

Hoff mann könyveket, törvények szövegét küldte el Lajosnak, hogy így segítse 
a vizsgára történő felkészülését. Átnézte a doktori értekezését. A család hálája jeléül 
többször meghívta Somogyvárra. Miután ezeket a meghívásokat a magán tanulmá-
nyaira hivatkozva elutasította, 1888 nyarán mégis meglátogatta a családot, akinek 
a tagjaival bensőséges viszonyt ápolt. Többször vadhúst is kapott Somogyvárról.69

Lajos tanulmányai hivatalos megszakítása nélkül 1887-ben féléves európai és 
észak-afrikai tanulmányútra ment barátjával, Vay Péter gróff al, későbbi misszioná-
riussal. Költségeit a havi ellátmányából, illetve Gézától nyert összegből fedezte.70 

Hoff mannt a két unokatestvér megkérte, hogy készítse fel őket a  szigorlatra és 
a doktorálásra, aki a munkát fejenként 1200 Ft-tért vállalta el.71 Dénes a felkészülés 
kezdetét a  lehető legkésőbbi időpontra akarta tenni. Hoff mann ezért meglehetősen 
elmarasztalóan írt róla Lajosnak: „[h]a Dénes nem volna gróf, azt mondanám, hogy 
jó lett volna agrimensornak [földmérőnek], mert ha munkáról van szó mindig 
a minimum és a maximum lebeg a szeme előtt, a szerint a mint a fáradságot vagy 
annak gyümölcseit érti. Szóval calculal, ergo cogitat.”72 A közös munka kezdete Lajos 
esetén is meglehetősen kitolódott. Hoff mann még 1888. április 8-án is sürgette Lajost: 
„Várlak, várlak, de hiába várlak/Nem adsz hírt te Somogyi várlak!”73 Lajos egyébként 
már az év végén Pestre akart költözni, kiadó lakást keresett, s anyagi okokból azt 
közösen akarta kivenni a dorogi Széchényi Lajos gróff al (1868–1919),74 unokatestvére 
fi ával. A bérlésben Lajos Hoff mann segítségére is támaszkodott. Sikerült azonban egy 
igen rossz színvonalú lakást kivennie, amit az ifj abb Lajos erősen nehezményezett, s 
valószínűleg nem is költöztek be ebbe a lakásba soha, s a dorogi Lajos inkább otthon 
készült a vizsgáira.75 A szigorlatot végül Lajos „bámulatos eredménnyel” letette.76

69 MNL OL P 623. A VIII. 14. 12. Hoff mann József Lajosnak, 1887.06.15, 1887.09.05, 1887.12.03, 
1888.07.03, 1888. Szaniszló napja, 1889.02.10.

70 Úgy tűnik, a család pénzügyeit ekkor már Géza kezelte. Géza utazásai alatt többször sürgette, 
hogy jöjjön haza. Ennek részint anyagi okai voltak, másrészt pedig lovassági népfölkelői tiszti 
vizsgára felkészítő tanfolyamok indultak, s arra buzdította, hogy ezt Lajos is végezze el. (Géza 
1887-ben letette a vizsgát.) (MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1887.07.22; 
MNL OL P 623. A VIII. 14. 51. Széchényi Géza Lajosnak, 1887.01.23, 1887.03.07, 1887.03.06, 
1887.03.24, 1887.03.27, 1888.02.22). Apjuk, Dénes egyébként annyira eladósodott, hogy 
a somogyvári birtokot 1889 végén el kellett adnia az ekkor már nős Imre fi ának. (Somogyvár 
jelesei é.n.) 

71 MNL OL P 623. A VIII. 14. 12. Hoff mann József Lajosnak, 1887.09.05, 1887.12.03.
72 MNL OL P 623. A VIII. 14. 12. Hoff mann József Lajosnak, 1887.06.15.
73 MNL OL P 623. A VIII. 14. 12. Hoff mann József Lajosnak, 1888.04.08.
74 Lajos diplomata lett. Bécsben és Pozsonyban járt gimnáziumba, jogot korábban Berlinben 

hallgatott (Bártfai Szabó 1926: 585–586; Gudenus 1998: 33).
75 MNL OL P 623. A VIII. 14. 54. Széchényi Lajos Lajosnak, 1887.10.15, 1887.12.11, 1887.12.21, 

1887.12.30, 1888.02.27, 1888.05.27.
76 MNL OL P 623. A VIII. 14. 20. Menyhárt Sándor Lajosnak, 1888.11.08.
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Lajos pesti tartózkodása alatt részt vett az egyetemi ifj úság társadalmi életé-
ben, a  Szent Imre Egylet alelnöke volt.77 A doktorátust 1888-ban sikerült meg-
szereznie – ahogy Dénesnek is. Fentebb láthattuk, apja hogy szorított a sikeréért. 
1887 novemberében pedig az egyéniségére hivatkozva azt tanácsolta neki: „a te 
individualitásodhoz a bíró jobban illik mint az administrativ hivatalnok”.78 S egy-
ben örömmel vette a feltámadó ambícióját és hogy komolyan szeretne a vizsgákra 
felkészülni.79 E szándék Lajos 1889 nyarán bekövetkezett halála miatt nem való-
sulhatott meg.

Gróf Széchényi Viktor80

A család legkisebb gyermekének (lásd 4. kép) első nevelője Mentzel Géza volt. 3 évig 
foglakozott vele, Viktor nem kedvelte.81 Ennek okait apja így írta le:

„Én most többször elmentem Victor leczkéihez, mert sokszor könnyekben láttam. Szegény 
kicsike, ist voll eifer [igen buzgó], már sokat tud, és jóakaratából mindent átugrik t. i. egy-
szerre mindent meg akarna mondani, Mentzel meg egy kicsit pedáns és mindent egészen 
a sorrend szerint szeretne hallani, und dieser [... Art?] der Form [ez a mód], olly élénk eszű 
kis fi únak nehezzen esik.”82

Mentzel tehát 1879 telén, 1880 tavaszán a családdal Velencén volt. Ez idő alatt nem 
javult a tanár és a tanítvány viszonya:

„A tanulásnál is mindig baj van. Ő nem elégszik meg soha, ha Viczy [?], még olly jól tudja 
a leczkét, mindent szórul szóra kiván, és ha Victor csak egy fél perczig gondol, már harag-
szik és megzavarja. Roppant pedans. Közbe meg minden csekélységről hosszú bőbeszédű 
magyarázatokat tart, mellyek engem untattak ha jelen voltam, hát még szegény élénk 
Viczy [?], nem is képes követni azon szép szóval tartott hosszu dissertatiokat mellyek csak 
keveset mondanak.”83

77 Az egylet elnöke, gróf Pálff y Sándor szemére veti, hogy a szigorlat után váratlanul eltűnt nem 
gondolva a kötelezettségeire (MNL OL P 623. A VIII. 14. 31. Pálff y Sándor levelei Lajosnak, 
1888.06.19. és 1888.08?. 13).

78 MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1887.11.18.
79 Bártfai Szabó is azt említi, hogy bírónak készült (Bártfai Szabó 1926: 586).
80 A levelekben Victorként, Viczyként [?] emlegetik, felnőtt korában nevét Viktornak írja.
81 MNL OL P 623. A VIII. 18. 41. Mentzel Géza Széchényi Imrének [Megjegyzés a  levél 

hátoldalán].
 82 MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1879.12.20.
83 MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1880.03.07.
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8 éves korában Viktor már tudott lovagolni, 
ekkor vette az első rajzleckéket, s tanult meg 
úszni.84 Viktor tanulmányainak az irányítását 
Mentzeltől85 Prasek József vette át 1880 nyarán.86 
Az első gimnáziumi osztályt magántanulóként 
(1881/82.) a  pozsonyi királyi katolikus főgim-
náziumban végezte el.87 Később (III–V. osztály) 
a budapesti piarista gimnázium nyilvános tanu-
lója volt.88 Viktor nevelése Lajos és apja között 
is szóba került. Apja Lajost arra bíztatta, hogy 
– mivel jóval idősebb – nyugodtan mondja meg 
a nevelőjének, ha Viktor szemtelen, ez nem áru-
lás, sőt ha szükséges, egyszer meg is verheti – de 

ne haraggal, hanem hideg fejjel. S megjegyezte, a bátyjai ugyanúgy panaszkodtak az 
ő restségére, mint ő most Viktoréra. Majd hozzátette: ne egyen annyit, s mozogjon 
többet!89 

Viktor otthon nemcsak a  gimnáziumi tárgyakat tanulta, hanem az elő idegen 
nyelveket is. A francia mesterrel kapcsolatos elvárásokat apja így fogalmazta meg:

„Ha igazán mellőzi a gramaticát és abból csak alkalmilag magyaráz, anknüpfend an dem 
betreff enden Gegenstand [az illető tárgyhoz kapcsolódva], állatván hogy 4 gramatica ugy 
is sok, egy ifj u fejnek, és ha továbbá érdekessé és mulatságossá teheti a leczkét olly olvas-
mányokat választván mellyek az érdeket ébresztik, akkor én igen nagyon orulnek, und so 
ist mein Mami [ahogy a Mama is].”90

14 éves korában a szülei az angoloktatását is meg akarták kezdeni:

„Mama és én azt végeztük, hogy nem bánnánk, ha Victor a vacatiók alkalmával az első 
angol gyakorlásokat kezdené el. Azért tudakolj mesterednél, hogy nem tudna-e valamely 
angolt nevezni, ki tisztességes és egyszersmint vacatiót élvezni kiván, és ki kevés költségért 

84 MNL OL P 623. A VIII. 14. 57. Széchényi Viktor Lajosnak, [1879/80], 1880.06.06.
85 Mentzel később megyei árvaszéki elnök lett, állását részint Széchényi Imrének köszönhette 

(MNL OL P 623. A VIII. 18. 41. Mentzel Géza Széchényi Imrének).
86 MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1880.03.07, 1880.10.11, 1880.11.29.
87 Értesítő, Pozsony 1881/82. 49. 
88 Végváry–Zimmer 1910: 124–125; Értesítő, Budapest 1883/84. 83, 1884/85. 69, 1885/86. 87. Prasek 

gimnáziumi tanulmányai alatt Viktor nevelője maradt (MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi 
Dénes Lajosnak, 1881.03.08, 1882.03.14, 1884.02.21. 1885.03.24).

89 MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1880.12.03.
90 MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1884.09.20.

4. kép. Gróf Széchényi Viktor
Forrás: http://2013.szekesfehervar.
hu/grof_szechenyi_viktor
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ezen időt nálunk töltené. Az első olvasási leczkéket magam is adhatom, azért nem szük-
séges a dolgot forcirozni hanem csak ha jó alkalom nyílik. […] Neked is hasznos volna.”91

Az 1886/87-es tanévben Viktort Bécsben találjuk. Itt készült fel Friesz őrnagy 
magániskolájában a morva-fehértemplomi lovassági hadapródiskolai felvételi vizsgá-
ra.92 Az iskolát nagy lelkesedéssel végezte el, annak ellenére, hogy eleinte betegeske-
dett.93 1888 telén tette le a tizedesi vizsgáját igen jó eredménnyel.94 Tanulmányai során 
főleg a lovaglást élvezte, tudását tekintve bátyjai nyomdokaiba akart lépni. Alig várta, 
hogy a 3. osztályba léphessen, mert ott már szerepelt a lovaglás a tananyagban.95 Apjá-
nak büszkén írta, hogy az iskolát meglátogató osztrák vezérőrnagy ismerte a lovaglás 
tanításáról írt könyvét.96 Néhány magyar könyvet is kért bátyjától ezzel az indoklással: 
„[n]em bánnám, ha a csomagba néhány magyar regényt is tétetnél, mert már egészen 
eltanultam az anyanyelvemet.”97 

Az iskola elvégzését követően egészen 1901-ig Viktor katonai szolgálatban állt, 
főhadnagyi rangig jutott. Ezután átvette Sárpenteléten és Kőröshegyen fekvő birto-
kai kezelését. 1904-ben országgyűlési képviselővé választották, 1905-től a Főrendiház 
tagja volt.98 Az első világháború alatt ismét katonai szolgálatot teljesített. Az 1922 és 
1926 között Nemzetgyűlés, 1939–44-ig a  Főrendiház tagjává vált. Két alkalommal 
is Fejér vármegye és Székesfehérvár főispánjává (1906–1917, 1926–1939) nevezték 
ki.99 Érdeklődött a  történelem iránt, megíratta a  család múltját és összeállította 
arcképcsarnokát.100

Viktornak és felségének, gróf Ledebur-Wichelin Karolinának öt gyermeke lett: 
Zsigmond, Sarolta, Irma, Márta és Antal. (Utóbbi mindössze két évet élt.)101 Zsig-
mond „aranyszívű szülő”-ként említi, aki „derűs, zavartalan gyermekkor”-t biztosí-
tott számára.102 Valószínű ahhoz hasonlót, amilyennek ő volt részese. Mind a három 
testvér népes családot alapított. Imrének gróf Andrássy Máriától öt gyermeke 

91 MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1885.05.04.
92 Gimnáziumban tanult nyilvános tanulóként (Bártfai Szabó 1926: 588; MNL OL P 623. A VIII. 

14. 57. Széchényi Viktor Lajosnak, [1879/80], 1886.09.25, 1886.10.02; Cs. Lengyel 1991: 176).
93 MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1887.03.24, 1888.03.03. Sőt már 1886/87-

ben is (MNL OL P 623. A VIII. 14. 57. Széchényi Viktor Lajosnak, 1886.12.01, 1887.02.01, 1887.03.25).
94 MNL OL P 623. A VIII. 14. 57. Széchényi Viktor Lajosnak, 1888.12.20.
95 MNL OL P 623. A VIII. 14. 49. Széchényi Dénes Lajosnak, 1887.03.17.
96 MNL OL P 623. A VIII. 13. 96. Széchényi Viktor Dénesnek, 1888.05.20.
97 MNL OL P 623. A VIII. 14. 57. Széchényi Viktor Lajosnak, 1888.05.02.
98 Végváry–Zimmer 1910: 124–125.
99 Bártfai Szabó 1926: 588; A magyar társadalom lexikonja 1930: 534; Haeffl  er 1940: 386.
100 Bártfai Szabó 1926: 588–590.
101 Gudenus 1998: 38–39.
102 Széchényi 2014: 24.
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született. Géza gróf Hoyos Teréziát vette feleségül, négy gyermekük lett: az elsőt 
Lajosnak, a negyediket Dénesnek hívták.103

* * *

A Széchényi család története bizonyítja, hogy arisztokrata körökben, a  dualizmus 
korában is jelen volt a kétnyelvűség. Ugyan Viktor anyanyelveként a magyart jelölte 
meg, a fi úk német nyelven is tökéletesen beszéltek. A dualizmus korában a magyar 
nyelv térhódítása a politika, a gazdasági, társadalmi és kulturális téren azt eredmé-
nyezte, hogy a második generáció – azaz a 4 fi útestvér és unokatestvéreik – már egy-
más közt magyar nyelven kommunikált. A magyar és a német mellett a francia és az 
angol nyelv ismerete is részét képezte a főrangú ifj ak műveltségének. A külföldi utazá-
soknak köszönhetően a világot is jól ismerték, külföldön is otthon érezték magukat, s 
emellett elkötelezetten munkálkodtak a haza javára.

Széchényi Dénes családjában kimondottan meleg, barátságos, közvetlen légkör 
uralkodott. A gyermekeket apjuk szinte partnerként kezelte. Nem parancsolt, hanem 
észérvekkel akarta meggyőzni gyermekeit. Voltak azonban olyan elvárásai, amelyek-
hez rendületlenül ragaszkodott: a gyermekek mindig a család képviselőiként jelentek 
meg, ezért az örökséghez méltóan kellett viselkedniük. Követniük kellett a társadalmi 
normákat, szorgalommal és becsülettel kellett végezniük munkájukat. Az új idők 
jelének tekinthetjük, hogy az ifj ak nem kizárólag magántanulóként végezték el isko-
lájukat. A földbirtokosi mellé választott foglalkozásuk döntően szokványos: politikusi 
(Imre, Viktor) és katonai (Viktor), bár Imre agrárszakértői szerepe már túlmutat ezen. 
Lajos tengerésztiszti tervei számítanak szokatlannak, de végül ő is a jogi egyetemre 
váltott, viszont bíró akart lenni. 
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103 Gudenus 1998: 36–38.
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Bódán Zsolt

„Magadat hasznos emberré képezd!”
Nevelés és iskoláztatás a 19. század végén 

egy gyulai polgárcsaládban

A következő sorok Ladics György gyulai ügyvéd feleségéhez írt, 1883 júniusában 
Püspökfürdőn keltezett leveléből1 származnak:

„Kedélytelen vagyok, s Püspökfürdő tarka-barka sokasága sem tudja lemosni lelkem-
ről otthoni utolsó napjaimnak szívrendítőleg szomorú lefolyását. Ha nem oly forrón 
szeretném gyermekeimet, ha annyira lelkemen és szívemen nem feküdnék azok sorsa, 
ha nem volna azon ambitzióm, gyermekeimet a  lehetőleg legtökéletesebbnek tudni, 
ösmerni, akkor talán könnyebben tudnám venni a helyzetet, könnyebben tenném túl 
magamat mostani szomorú érzelmeimen is; de így hiába a fürdői lárma, hiába a szó-
rakoztató sokaság, hiába az árnyékos sétányok, és csevegő madár dala:...”2

Mi lehetett az a  rendkívüli esemény, amely Ladics Györgyöt ilyen kiábrán-
dult lelkiállapotba hozta? Bár az életét több családi tragédia is megkeserítette 
– elég csak arra utalnunk, hogy három gyermekét is elveszítette az évek során 
– az 1883-as esztendőhöz semmilyen rendkívüli esemény nem kapcsolódott. 
Sőt! Ladics György a  pályája csúcsán lévő, köztiszteletben álló vagyonos pol-
gár volt, sikeres ember. Magánügyvédi praxisát feladva néhány évvel korábban 
a Wenckheim és Almássy grófi  birtokok uradalmi ügyvédje lett, mely tekintélyes 

1 Az országosan is egyedülálló Ladics hagyaték 1978-ban került életjáradék-szerződés keretében 
Gyula városához s magában foglalja a Ladics család egykori lakóházát, annak teljes berendezésével, 
a családtagok használati és személyes tárgyait, valamint a gazdag családi könyvtárat és irattárat. 
A tárgyak valamint a dokumentumok és könyvek egy része az Erkel Ferenc Múzeumhoz került és 
alapját képezte a Ladics ház néven a család egykori lakóházában kialakított polgári lakáskultúrát 
bemutató kiállításnak, az iratok további része a Békés Megyei Levéltár, míg a könyvek a Mogyórósy 
János Városi Könyvtár gyűjteményébe kerültek. A tanulmányunk alapját képező levelek és 
dokumentumok a  Ladics házhoz kapcsolódó irategyüttes részét képezik. A hagyatékkal illetve 
a Ladics családdal kapcsolatban lásd: Bódán 2010; Héjja–Erdész 2010; Erdész 2011.

2 LGY-LGYNÉ.1883.06. (Ltszn.) Az idézetek jegyzetei elől a  levélíró nevének, a  kötőjel után 
a címzett nevének rövidítését, majd a levél dátumát tartalmazzák. Ahol már leltározott levélből 
származik az idézet, ott zárójelben megadtuk a múzeumi leltári számot Ltsz.: rövidítés után, egyéb 
esetben pedig a leltári szám nélkül rövidítése (Ltszn.) szerepel a jegyzetben.
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és biztos jövedelmet jelentett számára. Ehhez kapcsolódtak az ármentesítő tár-
sulatokban, helyi takarékpénztáraknál bírt vezető pozícióiból származó további 
juttatások valamint a jó házassága révén szerzett 200 holdat meghaladó birtoká-
nak bevételei, melynek eredményeképpen magánvagyona évről évre látványosan 
gyarapodott. Aktív közéleti szerepet vállalva vette ki a  részét úgy a  megyei és 
a városi bizottságok munkájából, mint a helyben működő egyesületek életéből. 
Társadalmi presztízsét jelzi, hogy az 1880-as évek jórészében ő volt a békésmegyei 
elitet tömörítő gyulai úri kaszinó elnöke. A magánéletében is rendben mentek 
a dolgok: szép családja volt, öt gyermek büszke édesapjának mondhatta magát.3

Ezek a gondolatok az idézett levélrészlet első olvasása közben fogalmazódtak meg 
bennem, sokáig azonban nem kellett várnom a  válaszra, a  levél folytatása ugyanis 
tartalmazta azt a  különleges eseményt, amely ennyire kibillentette lelki békéjéből 
a Ladics család tekintélyes fejét: „az én lelkem visszatér sebéhez, vissza ama megren-
dítő tudathoz, hogy az én fi am, az én lelkem, szemem fénye, büszkeségem hitvány 
bitang módjára megbukott. Soha sem hittem, hogy ez annyira fájni fog.”

Elsőre talán meglepőnek, és kissé jelentéktelennek tűnik ez az esemény, ahhoz 
képest legalábbis is, amit a  levél elkeseredett hangvétele alapján várhatnánk. 
Ha azonban alaposabban megvizsgáljuk Ladics György életútját, személyiségét, 
valamint ehhez kapcsolódóan a nevelésről és iskoláztatásról vallott elveit, illetve 
ezek gyakorlati megvalósítását, már koránt sem tetszik annyira abszurdnak ez az 
iskolai rossz eredmény fölötti végtelen elkeseredés.

Ladics György a mai szóhasználattal élve úgynevezett „első generációs értel-
miségi” volt. Egy egyszerű szarvasi iparoscsaládból származott. Apja fésűsmester-
ként fi a felemelkedésének zálogát abban látta, hogy beíratta a helyi gimnáziumba. 
Korán árvaságra jutott, így jelentős családi támogatás nélkül önerőből kellet 
érvényesülnie. Érettségi után Pesten jogot végzett, majd az 1850-es évek végén 
a  vármegyénél vállalt hivatalt, majd néhány évvel később, az ügyvédi vizsgája 
letétele után magán ügyvédi praxisba kezdett, s aktív közéleti szerepet is vállalva 
futott be sikeres pályát. Személyes, és alapvető élettapasztalata volt az iskola, és az 
ott megszerezhető tudás fontossága. Gyakorlatilag felívelő karrierútjának, érvé-
nyesülésének egyik legfontosabb pillérét jelentette, így egyáltalán nem meglepő, 
hogy a számára a felemelkedést biztosító tanulást illetve iskoláztatást a gyermekei 
esetében is követendő életmód stratégiának tekintette.

Szemlélete alapjaiban igazodott ahhoz az általános képhez, mely szerint 
középosztálybeli családokban nagy hangsúlyt fektettek a gyerekek oktatására, azt 
a későbbi életpálya, a jövőbeni boldogulás feltételének tekintették. Az elemi iskola 
után az érettségivel záruló gimnázium, majd legtöbbször a kiválasztott hivatás-
hoz kapcsolódó diplomát adó felsőbb iskola következett.4 Természetesen a fi úk 

3 Bódán 2010: 140–142.
4 Gyáni–Kövér 2006: 171–186; Mazsu 2010.
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esetében, hiszen a nemek közötti különbség itt is érvényesült. A lányoknál a neve-
lés illetve iskoláztatás elsődleges célja a jó feleség, ügyes gazdasszony és odaadó 
anya szerepére való felkészítés volt. Érettségit adó leánygimnáziumok csak a szá-
zadfordulótól jelentek meg, és ritka kivételnek számított, ha a lányok közül valaki 
tovább tanult és diplomát szerzett.5

Ladics György gyermekeinek iskoláztatása is ennek a  középosztálybeli 
mintának megfelelően alakult. Fiai közül az elsőszülött, és tehetségesebbnek 
tartott László a szarvasi, nagyszebeni és soproni középiskolai évek után apjá-
hoz hasonlóan a  pesti egyetem hallgatója lett, és szerzett jogi végzettséget, 
testvére Gyula szintén soproni majd a körmöcbányai középiskola növendéke 
volt, és az érettségi vizsga sikeres letétele után a  Budapesti Kereskedelmi 
Akadémia egyéves tanfolyamát elvégezve kapott banki állást a  fővárosban. 
Az intézményes oktatás keretei mellett természetesen magánórák is segítették 
a Ladics gyerekek életre való alaposabb felkészítését. Mindenekelőtt az általá-
nos műveltségük szélesítését célzó német és francia nyelvórák, illetve a művé-
szeti tárgyak, mint a  rajz és zongora oktatása jelentek meg ilyen formában 
már a  gimnáziumi, majd az egyetemi évek órái-előadásai mellett is a  forrá-
sokban. A leányok oktatásának a helyi magániskolák mellett az intézményes 
kereteit a zárdák jelentették. Ladics György mindhárom lánya hosszabb-rövi-
debb ideig a  „Miasszonyunkról” elnevezett iskolanővérek lippai intézetének 
növendéke volt. Neveltetésüket a gyulai tartózkodásuk idején a háznál tartott 
magánórák, illetve egyes években kisasszony (nevelő-, társalkodó nő) alkal-
mazása tette teljessé.6

Az eddigiekben döntően a  családtörténeti adatok által megrajzolt, vázlatos 
képet árnyalhatjuk tovább a családi levelezésben fellehető, kifejezetten a nevelés 
elveit megfogalmazó részletek elemzése által. Ehhez elsősorban Ladics György 
gyermekeivel folytatott levelezésére támaszkodunk, melynek rendszeresen visz-
szatérő, mondhatni állandó részét jelentették a markánsan megfogalmazott atyai 
intelmek. Ezek alapján kijelenthető, hogy a  Ladics családban a  szülő gyermek 
viszonylatában az alapot a szülők iránti feltétlen tisztelet jelentette. A jó gyermek 
engedelmességgel tartozott szüleinek, s legfőbb célja az volt, hogy számukra tet-
teivel, viselkedésével örömet okozzon, s ezzel meghálálja mindazt az áldozatot és 
jóságot, mellyel szülei iránta viseltettek. Ennek, a szülők iránti feltétlen engedel-
messég elvének szemléletes megfogalmazásával találkozhatunk Ladics György 
egyik levelében, melynek apropóját fi ának rosszul sikerült visszautazása adta 
a szarvasi gimnáziumba:

5 A kérdés Békés megyei vonatkozásairól lásd: Héjja 2011.
6 A gyermek helyzetéről a Ladics családban, valamint a nevelés elveiről és gyakorlatáról bővebben 

lásd: Bódán 2015.
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„Nem kívánlak téged okolni ez út kellemetlenségeiért, habár Gyulán megígérted, hogy 
téged semmi körülmény sem fog visszatartani attól, hogy a  rendes időben Szarvason 
legyél. Vedd ez utat minden kellemetlenségeivel első intőjel gyanánt arra, hogy ez az első 
eset, midőn atyád akaratát, parancsát nem teljesítetted, vagy nem teljesíthetted, s jegyezd 
meg magadnak, hogy atyád akaratának első megszegése is oly rosszul ütött ki.”7

Más alkalommal pedig így biztatta gyermekeit a tanulásra és helyes maga viseletre: 

„Nekem sok, komoly, s néha ingerültséggel járó foglalkozásim mellett az volna a legkivá-
lóbb öröm, ha ti megfelelnétek hivatástoknak, vagyis minden irányban kifogástalan gyer-
mekek és tanulók volnátok.”8 „Isten veled, élj boldogul, igyekezz, szorgalmasan tanulj és 
légy mindenirányban komoly és illedelmes. Nagy szükségét érzem annak, hogy gyerme-
keim részéről örömet is élvezzek.”9

A szülei örömét kereső jó gyermek képéhez, a helyes magaviselet, engedelmesség 
és szorgalom mellett a hála is szorosan hozzátartozott. Ladics György nemegyszer 
intette fi ait egy-egy elmulasztott köszönő levél kapcsán a hála fontosságára a gyerme-
kek és szülők közötti kapcsolatban. 1879-ben például, mikor fi a nem köszönte meg 
a  születésnapjára küldött csomagot, szigorú dorgálásban részesítette, a  következő 
sorokkal alátámasztva véleményét: „Azt hiszem, hogy értelmi képességed fejlődött 
már addig, miszerint tudjad, hogy a gyermekeknek bizonyos kötelességeik vannak 
szülőik iránt, s hogy a tisztelet és hálának a legalapvetőbb dolgokban is elmaradnia 
nem szabad.”10

Ha közelebbről a taníttatás, oktatás-nevelés kérdéseit, illetve az azok hátterében 
meghúzódó elveket vizsgáljuk meg, a kiindulási alapot ezen a téren mindenképpen 
a Ladics család fejének személyes élettapasztalatai adták, mint arra már korábban is 
utaltunk. Ezekre gyakran konkrétan hivatkozott is leveleiben: a mélyről való indulás 
és a felemelkedés, a később befutott ragyogó karrier tanulás általi megalapozásának 
közvetlen tapasztalata döntően befolyásolták a  tanulásáról magáról, és általában az 
oktatásról és iskolákról alkotott véleményét. Ez alapján a  tanulást általában a  jövő 
zálogának tekintette, az iskolás éveket pedig az életpálya döntő fontosságú szakaszá-
nak. Olyan időszaknak, amelyben az ember szorgalommal, kitartással és becsületes 
munkával megalapozhatja az egész előtte álló életét. És fordítva: a tanulmányok elha-
nyagolása által olyan hátrányra tehet szert, melyet a későbbiekben csak nagyon nehe-
zen orvosolhat. 1880-ban a még gimnazista fi át, Lászlót a következő szavakkal bíztatta 
a tanulásra Ladics György:

7 LGY–LL.1879.01.29 (Ltsz.: 2009.1383.1.)
8 LGY–LGYU.1882.11.02. (Ltsz.: 2009.803.1.)
9 LGY–LGYU.1885.09.26. (Ltsz.: 2009.816.1.)
10 LGY–LL.1879.03.05. (Ltsz.: 2009.1384.1.)
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„Tanulj fi am, tanulj, mert amit sokszor mondtam, most is ismétlem: hogy magadnak 
tanulsz, és soha semmit nem fogsz inkább megbánni, mint ifj úkori hibáid és mulasztásaid. 
És ha mulasztasz, és ha a kenyérkereső gyakorlati életbe lépsz, hányszor jön veled szembe, 
hogy milyen jó lett volna ezt vagy amazt megtanulni akkor midőn más gondoskodott 
rólam, s aminek megtanulására most nincs időm, mert kenyeret, mert mindennapi szük-
ségleteimet kell kielégítenem.”11

És hogy a tanulásnak, és önmagunk képzésének mi is az igazi, végső célja, egy 
későbbi levélben arra is fény derül:

„Sokszor intettelek, fi gyelmeztettelek, hogy emberré lenni ma már másképp nem lehet, 
ha csak ifj ú korodban nem használod fel a módot és alkalmat arra, hogy magadat saját 
magad érdekében hasznos emberré képezd. Én a módról és az alkalomról gondoskodom, 
tehát joggal elvárom ama elkerülhetetlen kötelességed teljesítését, hogy tanulj, mégpedig 
szorgalmasan tanulj.”12

Tanulni, a  tanulás által felkészülni a  jövőre, és hasznos emberré lenni, a  saját 
javunkra és a  társadalom javára. Tökéletesen illeszkedik ez a gondolat a  19. század 
nevelésről alkotott elveihez, és általában igazodik a korszak eszmevilágához.

Ladics György világképében, ahol a  tanulásnak és az iskolának kiemelt szerep 
jutott, nem meglepő módon a tanárok is előkelő helyen állottak, a gyermek életében 
közvetlenül a szülő mögött kaptak helyet, s őket, mint a gyermekek nevelőit a szülők 
utáni legnagyobb tisztelet és hála illette meg. Egy a soproni gimnáziumban a tanár és 
a diákok között lezajlott incidens kapcsán – melyről fi a számolt be levelében – hossza-
san fejtegette véleményét a tanárok iránti tisztelet fontosságáról fi a okulására, szemé-
lyes tapasztalataira is hivatkozva a téma kapcsán:

„Vannak a tanárok közt hibás, vannak gyenge emberek. De mennyivel több ilyen a tanuló 
közt, s ha a tanteremben botrányok növik ki magukat, bátran el lehet mondani, hogy 100 
eset közül 99-nek rendesen a rakonczátlan, türelmetlen, tudatlan és tudatlanságában is 
elbizakodott tanulók az okai. […] Az én deákkoromban is voltak a  tietekhez hasonló 
scenák, mi is mindannyiszor a  tanárral makacskodók, kötekedők részén állottunk, 
s a tanárban kerestük a hibát, később, s érett ésszel azonban mindenkor meg kellett győ-
ződnöm arról, hogy a hibás események alapja a tanulókra, magunk magunkra volt vissza-
vezethető. Kerüld az eff éle diákos stickliket s ne feledd, hogy a tanárok azok, akik szüle-
ink után legtöbbet küszködnek velünk, s akiknek az életben legtöbbet köszönhetjük. 
[…] Becsüljétek a tanítókat!”13

11 LGY–LL.1880.03.30. (Ltsz.: 2009.1393.1.)
12 LGY–LGYU.1882.11.02. (Ltsz.: 2009.803.1.)
13 LGY–LL.1880.02.18. (Ltsz.: 2009.1391.1.)
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Az intézményes keretek nyújtotta lehetőségeken túl Ladics György arra is 
nagy hangsúlyt fektetett, hogy gyermekei ismereteit, műveltségét akár további 
áldozatok árán is gazdagítsa. Ennek legszembeötlőbb formáit a  különböző 
magánórák jelentették. Ladics László például gimnáziumi évei alatt német és 
francia nyelvből, valamint rajzból és zongorából sőt 1878-ban még vívásból 
is vett magánórákat, melyekre apjától rendszeresen külön pénzt kapott, és 
persze előrehaladásáról időről-időre be kellett számolnia leveleiben. A beszá-
molók esetleges elmaradását menetrend szerint követte a szülői számonkérés, 
mint az alábbi esetben is: „Arról, hogy rajzolni tanulsz-e, még ma sem tudok 
semmit, s hogy vagy egyéb magánóráiddal? Miként haladsz a német és fran-
cia nyelvekkel, s mennyire vagy a  zongorával? Mindezekről leíró s kimerítő 
értesítésedet elvárom.”14

A gyermekek iskoláztatása során kétség kívül a nyelvtanulásnak volt az egyik 
leghangsúlyosabb szerepe úgy a  fi úk, mint a  leányok esetében. A monarchia 
keretei között, az érvényesüléshez elengedhetetlenül szükséges német mellett, 
a 19. század folyamán mindvégig a művelt, intelligens ember ethoszához hozzá-
tartozó francia nyelv elsajátításának igénye jelent még meg markánsan a Ladics 
család nevelési gyakorlatában. Így írt erről Ladics Mária jogászhallgató bátyjának 
1883-ban: 

„Tata pedig azt [tanácsolja], hogy tanulj sokat, járj rendesen az egyetemre, s hogy 
tanulj meg németül és franciául, mert amint mondja, ha csak egy nyelvet beszélsz, 
nem lehet belőled a mostani időkben már semmi. Aztán meg olyan csúnyának talá-
lom, ha valaki nem beszél legalább is két vagy három nyelvet.”15 

A nyelvtudás fontosságának felismeréséből fakadóan Ladics György mindent 
meg is tett annak érdekében, hogy gyermekei minél több nyelvet elsajátíthassa-
nak. A már említett magán órák mellett például Ladics Lászlót kifejezetten azzal 
a  céllal járatta egy évig a  nagyszebeni gimnáziumba, hogy ott német nyelvre 
szokjon. Nem rajta múlott, hogy a  tanév végéhez közeledve csalódottan kellett 
konstatálnia a  várt eredmény elmaradását, minek következtében Ladics László 
a következő tanévben már a soproni líceum növendéke lett.16 Kisebbik fi át pedig 
egy egészen sajátos, és komoly szülői érdeklődést tanúsító módszerrel igyekezett 
a nyelvek tanulására bírni: „Levelemben meghagytam, hogy naponként két német 
és egy francia szót tanulj, s a betanult szavak jegyzékét nekem minden hó végé-
vel küld el.”17 Sőt, egy későbbi levelében még azt is hangsúlyozta, hogy a listákat 

14 LGY–LL.1879.10.21. (Ltsz.: 2009.1388.1.)
15 LM–LL.1883.01.03. (Ltsz.: 2009.1734.1.)
16 LGY–LL.1880.03.30. (Ltsz.: 2009.1393.1.)
17 LGY–LGYU.1882.10.08. (Ltsz.: 2009.801.1.)
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külön lapon küldje, hogy össze lehessen gyűjteni, így mikor hazaérkezik, a szava-
kat ki tudják majd kérdezni tőle.18

A leányok nyelvtanulását a magánórák mellett a német és francia kisasszo-
nyok alkalmazásával, valamint német és francia folyóiratok járatásával támogatta 
a család. Egyik levelében Ladics Mária például arról tájékoztatta bátyját, hogy az 
egész város a nyelvtanulás lázában ég, érdekes korrajzát adva a századvég Magyar-
országán uralkodó nyelvtanulás divatjának:

„Egy pár év múlva Gyula a legműveltebb közönség városa lesz. Már minden gyermek 
tanul franciául, meg zongorázni. Meg nem csak a gyermekek, de Khiratovilné, Czin-
gulszkyné és leányai, a Keller gyerekek Mariskától kezdve Rózsiig, és végre még Teré-
nyi Lajos, a kisasszonytól. Na, aztán a Jancsovits leányok, Uzonnétól olaszul és fran-
ciául és egy mérnöktől angolul. Most jó dolguk van a tanítóknak, a porosz kisasszony 
reggel nyolc órától este későig, néha nyolc-kilenc óráig el van foglalva. Gondolhatod, 
hogy most a nagyok nagyon szorgalmasak, hogy tökéletesen megtanulják egy év alatt 
a francia nyelvet, s így mi is, hogy utol ne érjenek.”19

A Ladics gyerekek általános műveltségének, a világról szerzett ismereteinek 
bővítését célzó törekvése volt Ladics Györgynek utazásaik támogatása is. Ebbe 
egyaránt beletartozhattak az iskolai kirándulások, a Ladics fi úk szünidőben tett 
külön utazásai csak úgy, mint a család közös utazásai, fürdőlátogatásai. Nagysze-
beni diáksága idején Ladics László például a  következő intéseket kapta apjától 
a közelgő szünetre vonatkozóan:

„Közeledik a húsvét, a vacatiot hasznosan kéne eltölteni! Nem volna ellenemre, ha a hús-
véti vacatio alatt Brassót és környékét, esetleg Bukarestet látogatnátok meg, de csak úgy, 
ha arra alkalmas úti társaságtok akadna, vagy ha ez valamely tanár vezetése alatt, talán 
ösmeret gyűjtés czím alatt tehetnétek meg. Bizonytalan társaságban, s korhelykedési 
czímmel, vagy czím nélkül, de tényleg korhelykedve nem volnék barátja az útnak.”20

Végül az időközben a  nyári vakáció elejére csúsztatott út elmaradt, mert 
családi okokból kifolyólag Ladics György hazarendelte fi át, de egyúttal a lelkére 
kötötte, hogy útközben feltétlenül álljon meg egy-két napra Kolozsváron, majd 
Nagyváradon is és alaposan nézze meg a városokat.21 Néhány évvel később pedig 
a  már Pesten jogászhallgató, s költekezési miatt gyakran dorgált fi ának még 
külön pénzt is felajánlott Ladics György arra az estre, ha a húsvéti szünidőben 

18 LGY–LGYU.1882.10.30. (Ltsz.: 2009.802.1.)
19 LM–LL.1882.ősz. (Ltsz.: 2009.1760.1.)
20 LGY–LL.1880.02.23. (Ltsz.: 2009.1392.1.)
21 LGY–LL.1880.06.11. (Ltsz.: 2009.1395.1.)
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egy fi umei úton részt kívánna venni, és netán a  tervezett három napnál tovább 
maradna. Ezért cserébe elvárta viszont, hogy fi a naplót vezessen úti élményeiről.22 
Kiemelkedett az utazások közül az országos szervezésű 1889-évi Turin–Párizs 
utazás, melyen Ladics György mindkét fi ával részt vett. Az utazás fő célja a pári-
zsi világkiállítás megtekintése volt, az utazók azonban útközben meglátogatták 
Turinban Kossuth Lajost is.23 Az eddig említett utazások mellett valamennyi 
családtag, így a lányok számára is a rendszeres, szinte minden évben ismétlődő 
fürdőlátogatások jelentették az utazás és világlátás elsődleges lehetőségét.

Ladics György, mint a már leírtakból is kitűnik, komoly anyagi áldozatok 
meghozatalára is kész volt gyermekei neveltetése érdekében. Fiainak tanul-
mányaik idején havi rendszerességgel küldte a  költségek fedezetére szolgáló 
pénzt, melyről később pontos elszámolást várt el. 1882-ben a soproni gimná-
ziumban tanuló Ladics Gyula havi 30, míg a Pesten joghallgató László havi 50 
forintot kapott. Mindkettőjüknek ebből kellett fedezniük a  tanuláshoz kap-
csolódó költségeket (pl. könyv, papír, tinta stb.) valamint a kosztot és egyéb 
apróbb kiadásokat, míg a ruhára és a magánórákra külön kérhettek apjuktól, 
de azt előre be kellett jelenteniük.24 Persze a  havi pénz soha nem bizonyult 
elégnek, s a  fiúk mindig valamilyen ürüggyel újabb és újabb küldeményeket 
sürgettek, kiváltva ezáltal atyjuk haragját. Kezdetben Ladics László tűnt ki 
túlzott költekezéseivel, már gimnáziumi évei alatt is rendszeresen a költségei 
visszafogására kellett intenie apjának, aki az egyetemi évek végéhez közeledve 
már kifejezetten aggasztónak találta a helyzetet:

„Nem akarok veled vesződni, nem akarom a sokszor elmondott és megírt dolgo-
kat ismételni, mert van nekem egész lelkem elkeserítéséig vesződni valóm elég, 
de komolyan figyelmeztetlek, hogy ne erőszakolj, vagy helyesebben ne affectálj 
oly módot, oly irányt és helyzetet, mely körülményeiddel homlok egyenest ellen-
kezik. Mert a  jövőben, midőn a  reális térre, midőn a  mindennapi szükségletek-
nek a komoly és izzasztó munka általi megkereshetési útjára kell lépned; midőn 
tapasztalni fogod, hogy az elkerülhetetlenül szükségesek megszerzése is mennyi 
fáradtság és mily nehézségekkel jár: akkor a kiábrándulás nagyon keserű lesz, s 
az edzetlen test és lélek könnyen megtörik alattok. Gondold meg csak, hogy mily 
felületes, mily könnyelmű és mennyire úrhatnám irány jellemzi azon kalkulatio-
dat is, hogy eddig csak 380 frt-ot költöttél, s így talán a semestris végéig a hátralé-
vővel ki fogsz jönni. Meggondoltad te azt, hogy ezen összeget november, február 
és mart, tehát három hónap alatt költötted el? S meggondoltad azt, hogy ha ilyen 
irányba menne, menyit költenél egy év alatt? A te ily felfogásod egy szerencsétlen, 

22 LI–LL.1886.03.12. (Ltsz.: 2009.1663.1.)
23 Az 1889-es Turin–Párizs utazás emlékei. (Ltszn) Ladics hagyaték.
24 LGY–LGYU.1882.10.08. (Ltsz.: 2009.801.1.); LGY–LL.1882.10.06. (Ltsz.: 2009.1397.1.)
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hiú és önző ember jellemére mutat, aki még a megkímélhetőkkel is saját nyegle-
ségét dédelgeti ahelyett, hogy tisztességes gyermek létére – legalább az elkerülhe-
tőkkel – szülőit megkímélni igyekezzék.”25

Az évek előrehaladtával Ladics Gyula is csatlakozott költekezésben a bátyjá-
hoz. Egyik alkalommal apja a következő sorok kíséretében küldte számára a kért 
pénzösszeget:

„Meg kell azonban jegyeznem, hogy te az idén nagyon szabad szárnyakat kezdesz 
a  költekezés terén ereszteni, s úgy látszik korod haladtával Laczi bátyádtól nem 
kívánsz elmaradni. Még alig volt egy hónapod, melyben a  részedre meghatározott 
illetményt pótolni ne kellett volna. Az ily dolgoknak a havi pénz megtakarításából kell 
kikerülnie. Jól tudod, hogy én nem stuczczerokat, hanem komoly irányban fejlődő, s 
az élet viszontagságaival saját képességük és saját erejükből megküzdeni tudó embe-
reket akarok nevelni belőletek.”26

A nevelés költségei mindenesetre valóban tetemes összegre rúghattak. Ladics 
László feljegyzéseket készített egyetemi évei alatti kiadásairól 1882–1886 között, s 
ezek alapján a szóban forgó négy évben, igaz úgy hogy közben az egyéves önkén-
tes katonai szolgálatát is letöltötte, 4439,27 forintot költött, ami több mint 1100 
forint per éves átlagnak felel meg. Évenként megnézve a  kiadásait, valamivel 
árnyaltabbá válik a kép: 1882-ben 256,06 Ft, 1883-ban 800,04 Ft, 1884. júliusig 559, 
12 Ft, 1884/85-ben 2107,76 Ft, 1886-ban 686,29 Ft.27 Láthatjuk, hogy az 1884/85-
ös önkéntes év a négy év kiadásainak majdnem a felét jelentette, így a maradék 
három iskolai évre átlagban mintegy 800 forintra jön ki. Ez még mindig megle-
hetősen magas összeg, különösen, ha fi gyelembe vesszük, hogy ugyanebben az 
időben Ladics Gyula is gimnáziumi éveit töltötte, tehát szintén szülői támoga-
tásra szorult. Ennek ellenére Ladics György, ha folyamatos panaszkodva is, de 
mindvégig fedezte fi ai iskoláztatási költségeit.

* * *

A Ladics család értékrendjében a munka becsülete, a mértékletes, takarékos élet-
vitel, a harmonikus családi élet mellett az alapos képzettségen és tudáson alapuló 
az ún. műveltségi tőke, mint önálló érték jelentkezett. Ez elsősorban a gyerme-
kek kiskortól meginduló gondos neveltetésében, majd későbbi iskoláztatásában 
mutatkozott meg. A családi tekintélyt megalapozó első generációs értelmiségi, 

25 LGY–LL.1886.03.26. (Ltsz.: 2009.1417.1.)
26 LGY–LGYU.1886.05.27. (Ltsz.: 2009.818.1.)
27 Ladics László kiadási naplója. 1880–1886. (Id.ltsz.: 4738) Ladics László iratai. Ladics hagyaték
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Ladics György számára a  felemelkedést biztosító tanulás a  gyermekei esetében 
is követendő életmód stratégiának bizonyult. A Ladics fi úk legalább érettségiig, 
még inkább diplomáig tartó képeztetése, a  számos magánórával, utazásokkal 
szélesített alapműveltség, alapos nyelvismerettel megerősítve voltak hivatottak 
a  családfő által kivívott családi presztízs utódok általi fenntartását biztosítani. 
A lányok esetében, bár más hangsúlyokkal és célokkal a  neveltetésnek szintén 
kiemelt szerep jutott. A zárda mellett a  magánórák és a  nevelőnő az általános 
műveltségen túl elsősorban a  hagyományos női szerepekre készítették fel őket. 
Számukra a jó házasság, s az általa keletkező kapcsolati tőke jelenthette a család 
pozícióinak erősítését.

FORRÁSOK

Gyulai Erkel Ferenc Múzeum
Ladics hagyaték

A forrásoknál szereplő rövidítések

KF = Kliment Ferenc (1870–1922)
KM = Ladics Lászlóné Kliment Margit (1869–1949)
LGY = Ladics György (1834–1906)
LGYNÉ = Ladics Györgyné Sztojanovits Krisztina (1843–1911)
LGYU = Ladics Gyula (1868–1928)
LI = Ébner Lajosné Ladics Irén (1865–1945)
LM = Ladics Mária (1866–1888)
LL = Ladics László (1864–1924)

Ltsz.: leltári szám
Ltszn.: leltári szám nélkül
Id. Ltsz.: ideiglenes leltári szám.
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Magos Gergely

„Végre is arra a pályára léptem, amelyre sohasem 
éreztem hajlandóságot”

Gyógyszerészképzés a személyes dokumentumok tükrében

„Se akaratomnak nem tudtam érvényt szerezni, se tehetségemet 
kihasználni. Hiába tudtam, hogy író akarok lenni, apám patikus volt, 
s ahhoz ragaszkodott, hogy én is az legyek. S még ez se volt neki elég! 
Arra vágyott, hogy több legyek nála, s amikor patikus lettem, még egy-
szer egyetemre küldött, hogy vegyészmérnök is legyek. Újra várhattam 
négy és fél évig, amíg szívvel-lélekkel az írásnak szentelhetem magam.”1 

Örkény István száműzetésként megélt tanulmányi évei ráirányítják a fi gyelmet arra 
a kínzó élményre, amit egy fi atalnak jelentett a polgári „iskoláztatási stratégia”. A jól 
megfontolt, tudatos, a gyermek jövőbeli karrierjét vagy éppen a családi vállalkozás 
érdekeit szem előtt tartó pályaválasztás mögött nagyon gyakran kizárólag a  szülők 
szempontjai érvényesültek, amely nem feltétlenül esett egybe a gyermekek ambíció-
ival, érdeklődésével, tehetségével. A személyes dokumentumok tükrében az az érzés 
alakulhat ki bennünk, hogy a gyógyszerészi karrier sok esetben kényszerpálya volt, 
mind a család, mind a gyógyszerésznek álló gyermek számára. 

Számba venni is nehéz lenne a  gyógyszerész dinasztiák és családok történetét 
bemutató publikációkat.2 Ezeknek – a gyakran gyógyszerészek által írt tanulmányok-
nak – nem titkolt célja a hivatás nagyjai előtti tiszteletadás vagy éppen a jövő gene-
rációknak címzett példamutatás.3 Ritkán teszik fel azonban a kérdést, hogy milyen 
társadalmi, gazdasági vagy jogi körülményeknek köszönhető a dinasztiák létrejötte 
és fennmaradása. Tanulmányom első részében – vizsgálataimat a  dualizmus és 
a  két világháború közötti korszakra korlátozva – bemutatom azokat a  strukturális 
tényezőket, azt a  gazdasági, jogi és társadalmi környezetet, amelyeknek köszönhe-
tően a  hivatás családon belüli átörökítése jellemzővé válhatott a  gyógyszerészeten 
belül. A  tanulmány második részében pedig egy gyógyszerészdinasztia példáján 

1 Réz (szerk.) 2004: 11.
2 Csak néhány példa a témával foglalkozó tanulmányokra: Varga 1981; Németi 1999; Zalai 2001; 

Hintz–Zalai 2002; Katona 2003; Bratner 2006a; Bratner 2006b, Bratner 2006c; Péter 2012.
3 Pócsik 2013.
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keresztül mutatom be, hogyan élték meg a gyógyszerészek a kényszerű pályaválasz-
tást, milyen nehézségekkel találkoztak a képzés során.

A pályaválasztást meghatározó tényezők

Természetesen nem a gyógyszerészet az egyetlen polgári foglalkozás, amelyre jellemző 
a dinasztikusság. Számos orvos,4 mérnök5 vagy éppen ügyvéd dinasztiát tart számon 
a történelemtudomány. Nehéz lenne megítélni, hogy az egyes hivatásoknál mekkora 
arányban öröklődik a  foglalkozás generációról generációra. A  gyógyszerészet ese-
tén azonban szembetűnő jelenség az önrekrutáció, vagyis amikor a gyógyszerészek 
maguk is gyógyszerészcsaládból származnak. A  Horthy-korszakra vonatkozóan 
számszerűsíteni is tudjuk az önrekrutáció mértékét. A 1920-as években a budapesti 
egyetemre beiratkozott gyógyszerészhallgatóknak 22%-a származott gyógyszerész-
családból, az 1940-es években viszont ez az arány 34%-ra emelkedett.6 A  szegedi 
egyetemre beiratkozott hallgatók 20%-a származott gyógyszerészcsaládból, és szintén 
emelkedő tendencia fi gyelhető meg a korszakban.7 Nagyságrendileg tehát a két világ-
háború között minden negyedik gyógyszerészhallgató továbbvitte szüleinek a foglal-
kozását. Mielőtt rátérnénk a  jelenség mögött álló okokra vizsgáljuk meg a korabeli 
tanácsadókat és a személyes dokumentumokat a pályaválasztás szempontjából.

A pályaválasztás előtt fi atalok számára készített „pályamutatók” a  gyógy-
szerészet kapcsán előnyként említik a jó kereseti lehetőséget, hátrányként pedig 
a patikák alacsony számát, és a patikanyitáshoz szükséges tőkét. 

„Ezt a pályát a legjobbak közé kell sorolnunk, mert anyagi és erkölcsi függetlenséget 
teljesen biztosítja. […] A gyógyszerészi pályának legfőbb nehézsége az, hogy önálló 
gyógyszerész-üzlet nyitáshoz jelentékeny összeg szükséges, másik nehézség, hogy 
a  gyógyszertárjogok száma aránylag kevés: az egész országban 1605 önálló gyógy-
szerész van. A gyógyszerésznek szép és biztos jövedelme van. Nagyobb városokban 
a gyógyszerészsegédek is igen tisztességes javadalmazásban részesülnek.”8 

A nők számára készített pályamutatók is elsősorban a pálya előnyeit hangsú-
lyozzák.9 „A gyógyszerészeti pálya nagyon ajánlatos a nőknek: nem túlzsúfolt és 

4 Kapronczay 1997a; Kapronczay 1997b; Szállási 1973.
5 Major 2009.
6 Magos 2012b.
7 Köszönöm Vajda Tamásnak, a  Szegedi Tudományegyetem Levéltára munkatársának, hogy 

a rendelkezésemre bocsájtotta a gyógyszerészhallgatók adatait.
8 Gömbösné é. n.: 299.
9 A gyógyszerészi pályát viszonylag korán, már 1895-ben megnyitották a nők előtt a vallás- és 

közoktatásügyi miniszter 1895. évi 65.719. sz. rendeletével.
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szép megélhetést biztosít. Szabatos és megbízható munkásságukért minden pati-
kában szívesen látják a  nőket. Magyarországon több nő önállóan vezet patikát, 
három pedig gyógyszertárnyitásra is kapott már jogot.”10

Az első generációs gyógyszerészek kapcsán szembe kell néznünk a forráshi-
ány problémájával. Ez idáig nem találtam olyan visszaemlékezést, naplót vagy 
levelezést, mely segítene megérteni a pályaválasztás mögött álló személyes moti-
vációkat. Ebben az is szerepet játszik, hogy nagyon kevés gyógyszerésztől szár-
mazó visszaemlékezést vagy naplót publikáltak. Ehelyütt egy irodalmi példával 
tudok szolgálni. Putnoky István 1942-ben publikálta Gyógyszertár az Isten Szemé-
hez című regényét. Az irodalmi alkotás forrásértékét növeli, hogy maga a szerző 
is gyógyszerész volt, a  kötet pedig számos önéletrajzi motívumot tartalmaz. 
A történet a nem létező Székelygárdonyban játszódik a századforduló környékén. 
A történet főhőse a szegény családból származó Füsti Pál, akinek édesapja hirte-
len elhalálozik. Az özvegynek nincs pénze a rendkívüli tehetséges, papi pályára 
készülő fi út taníttatni, így tanácsért a helyi paphoz fordul, aki így vélekedik: 

„A leghelyesebb megoldás egy olyan pályaválasztás lenne, mely megélhetést, segítségi 
lehetőséget is ad, amellett a továbbtanulást sem gátolja. Van nekem egy régi iskolatár-
sam. Gyógyszerész. Kissé különös ember, de jóindulatú. Elmégy oda Pali gyakornoknak, 
s a három évi patikai idő alatt magánúton leteszed az érettségit. Kosztod, lakásod meg-
lesz, és némi pénzt is kaphatsz havonként, amivel az itthoniakat segítheted. A vizsgadí-
jakat az érettségiig én majd elintézem Kolozsváron, küldetek neked könyveket is.”11 

Putnoky elbeszélése alapján tehát a  gyógyszerészet egy olyan értelmiségi 
pálya volt, amely hamar megélhetési lehetőséghez juttatta a  fi atalokat. Az iro-
dalmi elbeszélés érvényességét erősíti, hogy a  félárva gyerekek gyógyszerészi 
pályára küldésével gyakran találkozunk. Brantner Antal és Ottó gyógyszerészek 
pályaválasztásáról előbbi gyermeke ekképpen vallott: 

„Édesapám »jobb híján« lett gyógyszerész, akkor még érettségi nélkül mehetett 
a pályára. Apja Ypszilanti herceg Somogy megyei birtokán volt tiszttartó, 1905-ben 
fi atalon hunyt el. Özvegye (nagyanyám) öt gyermekével a pusztáról Kaposvárra köl-
tözött, ahol magántanulóként végezték gyermekei az elemi iskolát, majd a hat gimná-
ziumot. A család jóban volt Babocsay Kálmán kaposvári gyógyszertár-tulajdonossal, 
aki felajánlotta nagyanyámnak, hogy Ottó, majd Antal fi át gyógyszertárába felveszi 
gyakornoknak. Közben Brantner Majdát nőül vette Koncz Miklós szentlőrinci szol-
gabíró, a mohácsi ügyvéd fi a.”12 

10  Hollósné 1910: 51.
11  Putnoky 1942: 9.
12  Brantner 2006a: 429.
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A későbbi kecskeméti gyógyszerész, Katona Zsigmond hároméves korában 
árván maradt. Ráadásul mivel özvegy édesanyja is megőrült, a rokonok gondos-
kodtak róla, akik nem részletezett okokból kifolyólag gyógyszerésznek küldték. 
Fia, Katona József elbeszélése szerint Katona Zsigmond „talán édesatyja iránti 
kegyeletből ő is papnak készült, de mégis rokonai tanácsára a  gyógyszerészi 
pályára lépett Nagybányán.”13 Katona Zsigmond levelezéséből ráadásul újabb 
félárván maradt gyógyszerészek sorsa rajzolódik ki előttünk. Tudunk egy bizo-
nyos özv. Tóthfalusi Károlyné fi áról, Ödönről, aki 1860 körül dolgozott gyakor-
nokként majd segédként Katonáék patikájában.14 A  Lánchidat tervező Clark 
Ádám fi a, Clark Simon is szolgált Katona patikájában az 1870-es évek elején. Clark 
mostohaapja Székely Ferenc főügyész helyettes volt, aki Katona Zsigmond fi ától 
és egyben kollégájától, Katona Bélától értesült róla, hogy nem okleveles segédet 
keresnek a kecskeméti patikába. Székely tehát a személyes ismertség okán aján-
lotta mostohafi át Katonáék fi gyelmébe.15 1886-ban újabb félárva gyakornokra hív-
ták fel Katona fi gyelmét. A két évvel korábban elhunyt Egressy Rezső budapesti 
gyógyszerész fi át Kellner János igyekezett protezsálni: „a fi ú csak 5 gymnáziumi 
osztályt végzett és nem akar tovább tanulni, a  gyógyszerészi pályát választotta. 
Apja korán halt el, a fi únak pedig szüksége van egy gondos, de szigorú vezetés-
re.”16 A  félárván maradt fi úk sorsa úgy tűnik tipikusnak tekinthető az első-, sőt 
a többgenerációs gyógyszerészek között is.17

Más értelmiségi pályákkal összevetve a gyógyszerészek képzése valóban rövid 
időt vett igénybe. A gyógyszerészek végzettségének állami szabályozására 1770-
ben került sor. Ekkor lépet életbe a Generale Normativum in Re Sanitatis, mely 
előírta, hogy a gyógyszerésznek készülő ifj ú a régi céhes szokás szerinti „szakmá-
ban általános tanulóidőt”, vagyis a gyakornoki éveket töltse ki, ezt követően pedig 

13 Magos 2005: 26.
14 MNL BKML XIII.6.b.5.
15 MNL BKML XIII.6.b.5.
16 MNL BKML XIII.6.b.5.
17 A konferencia óta eltelt időben Budaházy István publikálta Somogyi László nagyváradi 

gyógyszerész visszaemlékezését, amely alátámasztja, hogy az első generációs gyógyszerészek 
esetén a pályaválasztást a nehéz anyagi helyzet nagyban meghatározta. Somogyinak hét testvére 
volt, ezért olyan pályát kellett választania, amely hamar fi zetéshez segítette, de lehetővé tette az 
egyetemi tanulmányokat is: „A gimnázium elvégzése után gondot okozott, hogy milyen pályára 
lépjek. Összeült a családi kupaktanács, s mivel az esetleges egyetemi költségeket szüleim nem 
tudták volna viselni, így olyan pályát kellett választanom, ahol minimális költséggel megúszom. 
Így esett a választás a gyógyszerészi pályára, annál is inkább, mivel a belényesi sógorom egyik 
rokonánál (az unokanővére férjénél), Balázs Ferenc gyógyszerésznél, akinek abban az időben 
Balmazújvároson volt patikája, egy gyakornok részére üresedés volt. […] Így már 1910. 
augusztus 1-jén beléptem hozzá szerződésileg, lekötve magam a  gyakornoki időre. Az első 
három hónapban csak teljes ellátást, de fi zetést nem adtak, majd fél éven át 20, majd 30 korona 
havi zsebpénzt kaptam.” (Budaházy István 2016: 30–32).
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vizsgálja meg alkalmasságát az egyetem is.18 A képzés ekkortól kezdve a régi céhes 
képzés (gyakorlat), és az egyetemi képzés (tudomány) kettősségére épült. 1851-től 
a  gyógyszerészeknek 4 gimnáziumi osztályt kellett elvégezniük, továbbá 3 évet 
gyakornokként, 2 évet segédként is el kellett tölteniük egy patikában. Az egyetemi 
kurzus 2 évet vett igénybe.19 Ez azt jelentette, hogy ideális esetben 21-22 évesen 
már teljes jogú gyógyszerész lehetett valaki, közben pedig – gyakornokként és 
segédként – némi jövedelemre is szert tehetett. 1888-ban már 6 gimnáziumi 
osztály elvégzését követelték meg, viszont a  segédi éveket az egyetem elvégzése 
után is ki lehetett tölteni.20 1912-től már az érettségi vizsgát is megkövetelték 
a gyógyszerészektől, amit további 2 év gyakornoki idő és 3 év segédi idő köve-
tett.21 Az egyetemi tanfolyam továbbra is két évet vett igénybe, ami azt jelentette, 
hogy ideális esetben 25 éves korára válhatott valakiből teljes jogú gyógyszerész. 
Ez azonban szintén azzal a megszorítással állja meg a helyét, hogy gyakornoki és 
segédi évei alatt már képes volt jövedelemszerző tevékenységet folytatni. Füsti Pál 
pályaválasztását tehát ez az oktatási rendszerből adódó sajátosság – nevezetesen 
a korai kereseti lehetőség – nagyban meghatározta.

Másod- vagy harmadgenerációs gyógyszerészek esetén valamivel több forrás 
áll rendelkezésünkre, hogy elemezzük a  gyógyszerészi önrekrutáció jelenségét. 
Legkorábbi és egyik legismertebb visszaemlékezőnk, Csontváry Kosztka Tivadar 
leginkább a természet szeretetét emeli ki a pályaválasztás kapcsán. Bár apja szin-
tén gyógyszerész volt, ami természetesen szerepet játszott a pályaválasztásában, 
kényszerről, vagy családi döntésről azonban mégsem tesz említést: 

„Kb. 17 éves koromban egyszerre csak azon vettem magam észre, hogy egy sejtelem 
fejlődött ki bennem, amely azt súgta nekem, hogy a kereskedelmi pályán nincs mit 
keresnem. Közbejött az önkéntesség kérdése is, mely a kereskedőknél három évet vett 
igénybe, de közbejött, hogy atyám a szerednyei állapotot megelégelte, gyógyszertárat 
vett s átköltözött Szabolcs-megyébe. Ebben a gyógyszertárban töltöttem el a gyakor-
noki éveimet, a  kereskedelmi tapasztalataimat itt értékesítettem. De értékesítettem 
a Kis-szebeni természettudományaimat is, mert azok a tapasztalatok, amelyeket ott 
szereztem, még ma is élnek bennem. A  Tisza mentén a  szikes talajon ott találtam 
kocsiszámra az illatos székfűvirágot, ott találtam a fehér mályvát, az ökörfarkkórót, 
a pipacsot, az ezerjófüvet és a pemetefüvet, s ott volt a kőrisfákon a sok kőrisbogár. 

18 „Patika tartása senki másnak nem engedélyezhető, csakis annak, aki országaink és 
tartományaink valamely egyetemén, amelyen orvosi kar is működik, a  szokásos vizsgának 
(amelyre bárki csakis a szakmában általános tanulóidő elteltével bocsátható) alávetette magát, 
és annak tanúsága szerint alkalmasnak tartatott.” (Balázs 2004: 145–158).

19 Rádóczy 1987: 43.
20 35.985/1892. VKM sz. rendelet, lásd: Chyzer (szerk.) 1894: 669–672.
21 Kampis (szerk.) 1913: 715–719.
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Ezeket már gyermekkoromból ismertem. Itt összegyűjtve lényegesen szaporítottam 
atyám gyógyszertárának jövedelmét, sőt lehetővé tettem, hogy az 1873-iki bécsi világ-
kiállítást is megtekinthettem.”22

A többi visszaemlékező esetén viszont már megjelenik a  családi akarat 
a  pályaválasztásban. A  bevezetőben már említettem Örkény István esetét, akit 
írói ambíciói ellenére apja gyógyszerésznek, majd vegyészmérnöknek küldött.23 
A nagyváradi gyógyszerész, Urszinyi Zoltán – aki egyetemi tanulmányait 1940-
ben kezdte – szintén családi döntés eredményeképpen vált gyógyszerésszé: „A 
családban sok gyógyszerész működött, apai nagyapám, dédapám és szépapám is, 
és engem is erre a pályára irányítottak. Az édesapám volt a sorban a kakukktojás. 
Ő mint törvényszéki elnök dolgozott, majd ítélőtáblai tanácsosi címet is kapott.”24 
A második generációs ifj . Váncza József – jóllehet gépészmérnök szeretett volna 
lenni – szintén a gyógyszerészti pályát választotta „édesapja kérésére”, akinek az 
volt a terve „mint minden patikusé, hogy fi a vigye tovább a patikát”.25

A pályaválasztás mögött álló családi akarat ugyan kitapintható mind Örkény, 
mind Urszinyi visszaemlékezésében, de egyikőjük sem árulja el, hogy mi állt 
a  szülői akarat mögött. Nyíltan beszél viszont erről Dénes Lajos, aki nem tipi-
kusan másodikgenerációs gyógyszerész, de családi kötelékei miatt mégis gyógy-
szerész dinasztiához sorolhatjuk. A  tanulmányait 1936-ban kezdő gyógyszerész 
a pályaválasztását meghatározó családi körülményeiről így vall: 

„Eredetileg építészmérnöknek készültem, mivel édesapám is, nagyapám is építészek voltak. 
[…] Szüleim halála (15 és 16 éves koromban) az akkori viszonyok között családi érdekből 
pályamódosításra kényszerített. Érettségi előtt két héttel levelet kaptam Tóth Pál parádfür-
dői gyógyszerésztől és feleségétől (édesapám húgától), hogy van-e kedvem a gyógyszeré-
szi pályához. Pozitív válaszom esetén biztosítva lenne jövőm, mivel két patikájuk van, de 
gyermekük nincs. Jogutódjuk leszek, ezzel az ő örökségük is biztosítva van.”26 

A pályaválasztást meghatározó családi körülmények itt nem jelentettek kény-
szert, sokkal inkább lehetőségként jelentek meg. Annál inkább beszélhetünk 
viszont kényszerről Katona József esetén, aki fél évszázaddal korábban iratkozott 
be az egyetemre. Visszaemlékezése szerint a pályaválasztásba sok be leszólása nem 
volt, a döntést apja, Katona Zsigmond hozta meg helyette: „Végre is arra a pályára 
léptem, amelyre sohasem éreztem hajlandóságot. De édesatyám lebeszélt 

22  Csontváry Kosztka 2003.
23  Réz (szerk.) 2004: 11.
24  Budaházy 2014: 109.
25  Verrasztó 2007: 164–173.
26  Homok–Mohr–Dobson (szerk.) 2004: 82–83.
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a  gazdasági pályáról, mert nem lesz földem, s kifejtette az okokat, melyek csa-
ládi körülményeink folytán kívánatossá tették, hogy gyógyszerész legyek.”27 Bár 
Katona József nem fejti ki, melyek azok a körülmények, amik meghatározták apja 
döntését, más forrásból azonban következtethetünk rá, hogy mi állhatott az erős 
szülői akarat mögött. Katona Zsigmond két fi át, Józsefet és Zsigát is a gyógysze-
részi pályára küldte. Ennek hátterében vélhetően a  patika átörökítésének szán-
déka állhatott. Katona József egyik levele árulkodik róla, hogy az idős és beteg 
Katona Zsigmond – felkészülve saját halálára – gyorsan át akarta adni a patikát 
gyermekeinek: 

„Annak idején, amikor édesatyám súlyos beteg volt, ő maga sürgette a gyógytár ügy 
rendezését, s bár szegény atyámat szinte idegessé, türelmetlenné tette az indolenti-
ával,28 hetekig a  fülit sem mozgatta Zs[iga]. Attól tartott ugyanis édesatyám, hogy 
megtalál halni az elrendezés előtt, s a patika kiesik a család kezéből.”29 

És ezzel el is érkeztünk oda, hogy megválaszoljuk az eredeti kérdést, vagyis 
hogy milyen tényezőnek köszönhető a  gyógyszerészi önrekrutáció. Számos 
tényező játszhat szerepet egy dinasztia kialakulásában. Kifejezetten előnyös pél-
dául a vállalkozás számára, hogy gyermek munkaerőként is bevonható, de szá-
mításba vehetjük azt is, hogy a tudás átadása olcsón és praktikusan megoldható 
családi köteléken belül. A gyógyszerészek esetén azonban a legfontosabb tényező 
a gyógyszertárak sajátos jogi helyzete, és az örökség biztosítása volt. Hogy meg-
értsük a  szülők motivációját, át kell tekintenünk röviden a gyógyszertári jogok 
rendszerét, mely a  19. század közepétől egészen patikák 1950-ben bekövetkező 
államosításáig meghatározta a gyógyszerészet rendszerét.

Az 1850-es években rendezték a  gyógyszertári jogosítványokat,30 megkülön-
böztetve az ún. személyes jogú és reáljogú patikákat. Elrendelték továbbá, hogy 
a  jövőben csak személyes jogú patikákat engedélyezhetnek. Reáljogúnak ismertek 
el minden 1851 előtt alapított gyógyszertárat, amennyiben az alapítást engedélyező 
okirat elveszett, vagy rendelkezésre állt, de nem tartalmazott olyan kitételt, hogy 
a  gyógyszertárat személyes jogként adományozták. Gyógyszertár nyitását ugyanis 
a Helytartótanácson keresztül csak az uralkodó, később pedig a belügyminisztérium 
engedélyezhette. A  közegészségügy rendezéséről szóló 1876. évi XIV. törvénycikk, 
valamint a gyógyszerészet ügyét szabályozó 22.370/1883. BM sz. rendelet31 meghagyta 

27 MNL BKML XIII.6.b.12. Katona József visszaemlékezése elektronikus könyv formájában is 
elérhető: Magos (szerk.) 2015.

28 Indolentia/indolencia: közöny, nemtörődömség, hanyagság.
29 MNL BKML XIII.6.b.17.
30 Sztankai 1935: 45.
31 Chyzer (szerk.) 1894: 272–276.
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a gyógyszertári jogok kettősségét, és ez a rendszer egészen 1950-ig, a gyógyszertárak 
államosításáig meg is maradt. A reáljogú gyógyszertár teljes jogú magántulajdon volt, 
vagyis a gyógyszertári jogosítvány szabadon értékesíthető és szabadon örökíthető volt. 
A személyes jogú gyógyszertár viszont – ahogyan arra neve is utal – a gyógyszerész 
személyéhez kötődött. Jóllehet a személyes jogú patikát nem lehetett eladni, annyit 
sikerült elérniük a  gyógyszerészeknek, hogy belügyminisztériumi jóváhagyással 
„átruházható” – voltaképpen mégiscsak eladható – legyen. Az igazi problémát azon-
ban az jelentette a személyes jogú patikák kapcsán, hogy amennyiben a gyógyszerész 
elhalálozott, akkor az özvegy és az árvák megkapták ugyan a patika haszonélvezeti 
jogát, a patikát ugyanakkor nem ruházhatták át senkire. A haszonélvezeti jog meg-
szűnése esetén (pl. az özvegy újra megházasodik, vagy az árvák nagykorúak lesznek) 
a személyes üzleti jog visszaszállt az államra, és az örökösök kizárólag a gyógyszertár 
felszerelését értékesíthették. A patika igazi értékét azonban nem a  felszerelés jelen-
tette, hanem maga a személyes üzleti jog, amelynek értékét az éves forgalom alapján 
számolták ki.32 Tehát a gyógyszerész halála előtt belügyminisztériumi jóváhagyással 
könnyedén átruházhatta a patikáját, de halála esetén a jog visszaszállt az államra kel-
lemetlen és bizonytalan helyzetet teremtve a család számára. Egy 1885. évi körrendelet 
külön kitér a gyógyszerészek hagyatéki eljárása során követendő eljárásra: 

„a jogosítvány maga csakis reál jogú gyógyszertárnál tudható be a hagyaték állagába, 
a gyógyszertár személyes üzleti joga azonban a jogosítvánnyal bíró gyógyszerésznek 
személyéhez van kötve: az 1876. XIV. tc. 131§-a értelmében el nem adható, nem 
hagyományozható, a gyógyszerész elhunytával tehát megszűnik – és a 132§-a értel-
mében csakis a gyógyszertár haszonélvezete száll az özvegyre illetve a gyermekekre 
ezek nagykorúságáig. Ezeknél fogva a  személyes jogosítvány az örökösöktől, mint-
hogy ilyennel tényleg nem bírnak – 1883. 22370. számú itteni szabályzat 13§-a szerint 
másra át nem ruházható, hanem haszonélvezeti idő megszűnte után, csakis a gyógy-
szertár felszerelvénye és berendezése felett rendelkezhetnek.”33 

Nem véletlen tehát, hogy a gyógyszerészek egyik legfőbb törekvése volt, hogy 
biztosítsák az özvegyek és árvák számára a  személyes jogú gyógyszertár üzleti 

32 Az 1860-as években Gyuricza Sándor makói reáljogú gyógyszertárát 24 000 forintért árulta. 
Patikájának forgalma évenként az alábbiak szerint alakult: 1859 – 5667 forint; 1860 – 7350 
forint; 1861 – 9367 forint; 1862 – 7759 forint; 1863 – 6108 forint; vagyis öt év alatt 36 246 forint. 
Gyuricza elárulja, hogy a patika értékét mi alapján számította ki: „Ami az árat illeti, hiszem, 
hogy drága, kivált, ha öt évi forgalmat számít – de én úgy tudom, hogy három évi forgalmat 
összeadva a kijövendő összeg szokott az ára lenni.” Gyuricza megfogalmazása szerint „szokott”, 
vagyis a forgalom és a patika forgalmi értéke ennyire direkt összefüggést mutatott akkoriban. 
A forgalomnak a háromszoros árát azonban inkább csak a reáljogú patikák esetén kérhették 
meg. Személyes jogú patikák esetén 2–2,5-szeres szorzóval számoltak (MNL BKML XIII.6.b.6).

33 GYH 1885. (24.) 50. 799–800.
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jogának átruházását. 1892-ben küldöttség kereste fel az uralkodót, hogy elérjék 
ezen törekvésüket. A küldöttség kérvényét a korabeli sajtó is közölte: 

„Az 1876. XIV. tc. a személyes jogú gyógyszertárakra nézve kimondja, hogy a tulajdonos 
halála után a haszonélvezetben megmarad az özvegy, míg ismét férjhez nem megy, vagy 
míg él; a kiskorú gyermek pedig míg nagykorúságát el nem éri. A jog ezután pályázat 
útján másnak adatik, ki köteles ugyan a felszerelés becsértékét a családnak megtéríteni. 
Minthogy azonban nem a berendezés értéke, hanem a gyógyszertár forgalma állapítja 
meg annak értékét, mely gyakran a nő hozománya, vagy a család összetett fi lléreiből 
szereztetett meg – mint a család törzsvagyona elvész –, s így a gyermekek további exis-
tentiájuktól megfosztatnak, s a  jogot idegen élvezi, az örökösök pedig, mint már sok 
példa mutatja, koldusbotra jutottak.”34 

Változást azonban nem sikerült elérniük a  gyógyszerészeknek. Ez a  sajátos 
gyógyszertári jog volt tehát az oka annak, hogy Katona Zsigmond igyekezett 
betegségében patikáját gyorsan átruházni fi aira. De innen érthető meg az árván 
maradt Dénes Lajos története is, akit örökös nélküli nagynénje örökbe fogadott, 
és gyógyszerésznek küldött, ezáltal biztosítva a  patika átörökítését. A  kérdés 
jelentőségét mutatja, hogy a Gyógyszerészek Zsebnaptára adatai szerint 1900-ban 
a 409 reáljogú, és 1031 személyes jogú gyógyszertár volt Magyarországon.35 1937-
ben viszont a 168 reáljogú gyógyszertárra már 1174 személyes jogú jutott.36

A gyógyszerészek képzése a személyes 
dokumentumok tükrében
Tudatos pályaválasztást, vagy társadalomtörténeti műszóval élve az „iskoláztatási 
stratégiát” fontos polgári erényként mutatják be a történészek.37 Kevés fi gyelmet 

34 GYH 1892. (31.) 26. 402.
35 Schédy–Varságh (szerk.) 1900: 168.
36 Réthelyi (szerk.) 1937: 420.
37 Csekő Ernő például a Leopold család kapcsán az iskoláztatási stratégiáról szólva ezt írja: „Leopold 

Sándor, de bátyja, Károly is a  kor (kisvárosi) színvonalán felüli iskoláztatásban, nyugodtan 
kijelenthetjük, elitképzésben részesítették gyermekeiket. Ugyanekkor az is elmondható, hogy 
ameddig az adott szintű oktatási intézmény Szekszárdon rendelkezésre állt, addig gyerekeiket 
kivétel nélkül a tolnai megyeszékhely intézményeibe járatták. Az, hogy valamennyi gyerek a helyi 
zsidó elemi iskolába járt – a  fi úk négy osztályt, a  leányok hatot –, természetesen betudható 
hitközségi vezető szerepüknek, Leopold Sándor iskolabizottsági elnöki tisztségének. Ellenben az, 
hogy ezt követően mindegyikük a szekszárdi polgári fi úiskolába, leányok a  felső leányiskolába 
tanultak tovább, egyfajta felelősségalapú, lokálpatriotizmussal átitatott polgárerényről is 
tanúskodik” (Csekő 2007: 428).
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szentelnek ugyanakkor annak a kérdésnek, hogy a gyermekek hogyan élték meg 
a szülői döntést. Ez a kérdés még élesebben vetődik fel a gyógyszerész dinasztiák 
esetén, ahol a pályaválasztást nagyban meghatározta az a kényszer, hogy a patikát 
a gyermeknek át kellett örökíteni. A  szülői akarat ugyanis – ahogy azt Örkény 
István esetében is láthattuk – nem mindig találkozott a gyermekek törekvéseivel. 
A következő részben egy gyógyszerész dinasztia, a kecskeméti Katona család pél-
dáján keresztül mutatom be, hogyan élték meg a gyermekek a polgári „iskolázta-
tási stratégiát”, hogyan birkóztak meg a kényszerű pályaválasztással, és a polgári 
családokban szintén gyakori szigorú nevelési elvekkel. Ez a  szigorúság részben 
abból adódott, hogy a polgárcsaládok esetén a neveltetésnek a gyermek jövőbeli 
boldogulása és karrierje szempontjából tétje volt. Az arisztokrácia esetén – ahol 
ez a kényszer kisebb volt – inkább fi gyelembe tudták venni a gyermekek egyéni-
ségét, igényeit és érdeklődését.38

A háromgenerációs Katona dinasztiához négy gyógyszerész tartozott. Katona 
Zsigmond (1828–1902), két fi a, ifj . Katona Zsigmond, becenevén Zsiga (1862–
1919) és Katona József (1869–1945). A harmadik generációt ifj . Katona Zsigmond 
leánya, Katona Margit jelentette. Forrásadottságok miatt a  második generáció 
történelmét mutatom be a családi levelezések,39 valamint Katona József visszaem-
lékezése alapján.40 Katona József saját pályaválasztásáról már korábban ejtettünk 
szót. Gazdálkodó szeretett volna lenni, de atyja a patika megőrzésének érdekében 
gyógyszerésznek küldte. József visszaemlékezésének egyik központi eleme éppen 
a  szülő–gyermek kapcsolat. Katona Zsigmond szigorú nevelési elveket valló, 
karakán természetű ember volt, ami mély nyomokat hagyott fi ában. József saját 
nevelési elveit sok szempontból apjával szemben határozta meg. Saját bevallása 
szerint következetes, de szeretetteljes nevelést biztosított 16 éves korában elhunyt 
kislányának, Klárikának. Visszaemlékezésben rendszeresen felemlegeti az atyai 
szigor ránézve káros következményeit: 

„Az én koromban még nem voltak divatban a gyermekek, és ha lettek volna is, mi 
bajosan lettünk volna, elsősorban, mert ahhoz sokan voltunk, de meg szüleim nem 
gyermekkultuszt, hanem messzebb törekvő czélt iparkodtak elérni a nevelésben. A mi 
időnkben akkor szólhatott a  gyermek, ha kérdezték, s nem mutogatták be a  tudo-
mányunkat. Én igen szerény, szinte félénk gyermek voltam. […] Csendes, zárkózott 
életet éltem, amit még fokozott édesatyám vasfegyelme. Ha kissé több szabadságot 
kapok, talán én is elmentem volna a többi gyermekekkel együtt a város alá labdázni, 
vagy fi úknak való más játékot űzni, s ez esetben talán bátrabb, biztosabb fellépésű 
fi ú lettem volna. De mert 2 lépést sem szabad volt tenni, nem is kértem rá engedel-

38  Rébay 2016.
39  MNL BKML XIII.6.
40  Magos (szerk.) 2015.
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met, s inkább otthon ültem. Mikor ezeket híven a valósághoz leírom, még gondola-
tomban sincsen szemrehányás, mert tudom, hogy mindig csak jót akartak szüleim, s 
a javunkra remélt legjobbért törekedtek. S még ha talán hibáztak volna is, arra is azt 
mondanám, hogy olyan nagy dolog a gyermeknevelés, hogy szinte lehetetlen némi 
tévedés nélkül elvégezni.”41 

Hiába hangsúlyozza Katona József, hogy nem neheztel atyjára, mégis rend-
szeresen visszatér erre a kérdésre: 

„A gyakornoki korszak volt életem legkeservesebb ideje. Ezt – ismét nem nehezteléssel 
írom – határozottan elhibázta édesatyám. Bármi panasza, elégedetlensége volt a gyógy-
tárban, ha tudta is, hogy nem én vagyok a hibás, mindenért engem vett felelősségre 
[…]. Az életem meg volt keserítve. Bármennyire igyekeztem, nem volt elismerve, s ezért 
elcsüggedtem, elvesztettem egészen önbizalmamat. […] Én nem úgy voltam nevelve, 
hogy a sérelmek miatt panaszkodhattam volna, mert atyám szigorúságához tartozott, 
hogy a panaszt gyengeségnek, gyávaságnak vette volna. Így hát tűrnöm kellett a sokszor 
tűrhetetlen helyzetet.”42 

Persze nem kizárólag a  szigor volt az, ami miatt keservesen teltek Katona 
József ifj ú évei. Sokkal inkább az atyai elismerés hiányzott neki: 

„1888 júniusban készültem a  gyakornoki tanfolyamra,43 bizony nem nagy önbiza-
lommal, tekintve, hogy kevés elismerésben, inkább korholó lekicsinylésben volt 
részem. Elkeseredve panaszkodtam édesanyámnak, s ekkor árulta el Mariska,44 
hogy édesatyám éppen azon panaszkodott, nem tudja, mit csinál, ha elmegyek, én 
tartom a patikában a lelket. Kissé megvigasztalódtam, de nem értettem meg, miért 
nem lehet ezt szemtűl szemben elismerni, mikor az elismerés növeli a fi atalember 
ambitióját.”45

Katona Zsigmond gyermekeihez írott levelei mindenesetre alátámasztani 
látszanak Katona József szavait. Elsőszülött fi át, Katona Bélát (1855–1904), akit 
az 1860-as években Debrecenbe küldött tanulni, igyekezett távolról is szorosan 
felügyelni: 

41 Magos (szerk.) 2015: 31.
42 Magos (szerk.) 2015: 41.
43 A gyakornoki tanfolyam egy szabadon választható kurzus volt, melynek az volt a célja, hogy 

segítse a gyakornoki vizsgára történő felkészülést. A gyakornoki éveket követően ugyanis egy 
egyetemi vizsgálóbizottság előtt kellett vizsgát tenniük a gyógyszerésznek készülő ifj aknak.

44 Katona József testvére, Katona Mária (1871–1924).
45 Magos (szerk.) 2015: 42.
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„Ez első leveledben édes Bélám több szabályt, tisztaságot és rendet találok, mint a múlt 
éviekben, el fogom minden leveledet tenni, hogy a később küldendőkkel összemérlegel-
hessem, hogy előmeneteledet ez által biztosabban tudjam. Annál fogva igyekezz, mert 
ha szorgalmadat tanúsítandod, ezáltal szeretetünket fogod magad számára biztosítani.” 

Későbbi levelében is hasonlóan fogalmaz: „Leveledet vettem, minthogy édes 
fi am szünidőben írtad, azt hittem volna, hogy időd engedvén igyekezni fogsz szeb-
ben írni, mint máskor, azonban csalódtam. Úgy volt utolsó leveled írva, mint mikor 
valaki restel valamit tenni.” Máshol: „[…] meghagyom neked, hogy sehová se járkálj 
[…]. Kedves nagyanyádhoz elmehetsz ünnepnap délután. Mikor tanulási idő van, 
el ne feledd, hazulról oskolába, oskolából haza járj, más helyre menni idővesztege-
tés végett se szabad. Van veled otthon könyved, olvass, ott a két francia gramatica, 
van abból mit tanulnod.”46 Katona Zsigmond kétségtelenül gondos nevelést adott 
gyermekeinek. Legnagyobb karriert elsőszülött fi a, az előbb említett Béla futotta be, 
aki 49 éves korában bekövetkezett halála idején koronaügyész helyettes volt. De két 
gyógyszerész fi a, Zsiga és József neveltetése is alapos volt. Mindkettőjüket másik 
városba, Oravicára küldte apjuk „német szót” tanulni, de – tekintettel a  jövőbeli 
karrierre és előmeneteli lehetőségre – a gyógyszerészgyakornoki és segédi éveiket 
is más nagyvárosok gyógyszertáraiban kellett kitölteniük. Az éppen Debrecenben 
dolgozó Katona József például hiába szeretett volna a kecskeméti családi patikába 
hazatérni, apja erről igyekezett lebeszélni: 

„Én azt hiszem fi am, bármennyire óhajtasz is köztünk [lenni], az én örömöm meg-
nyugvásom nagyobb lenne, mint a  tied. Ha te itthon lehetnél, nagy szolgálatot ten-
nél nekem, mert bizalmam nem lenne olykor megingatva, de ez neked lenne legke-
vésbé hasznodra jövődre nézve. Mert te fi am nem bírhatsz még annyi tapasztalással, 
amennyi az önállósság nagy küzdelmében messze jövődben szükséges leend. Az én 
és a mi gyógyszertáraink itt a magyar alföldön nem képeznek oly gyakorlati iskolát, 
mely elég lenne egy véletlenül világtapasztalt ember collegáddali versenyedben. Ez 
áll Zsiga bátyádra is, akinek korán hazakerülése olyan volt, mint azon méhé, amely 
nem tért vissza elég mézzel köpűjébe. […] Ha te hazajössz télire, nem bánom, de 
ajánlom magam hátrányára ugyan, de a te elengedhetlen érdekedben, hogy tavaszra 
ismét conditióba47 menj, mégpedig Budapestre. Szerettem volna, ha conditióztál 
volna Aradon, Pécsett, Pozsonyba, Temesváron vagy Kassán fél-fél évig, azután utaz-
tál volna Németországba tapasztalásszerzés végett, hogy midőn végképp hazakerül-
tél volna, tapasztalásod súlyával emelted volna magad iránt az elismerést. Szerettem 
volna, különösen most kezdetben, hogy midőn 2 évi segédeskedésedet igazolod, ne az 
én gyógyszertáramból, hanem más helyekről nyert bizonyítványokkal igazoltad volna 

46  MNL BKML XIII.6.b.8.
47  Conditio: állás, munka.
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munkásságodat. Mert az atya bizonyítványát kellőnek alig tekintik, szeretik gyanúsan 
tekinteni, hátha nem is segédeskedés volt az, mint inkább csak időzés.”48 

Később József Pozsonyban vállalt munkát, azonban innen is hamar távozni 
akart. Apja ebben sem támogatta: 

„Kapván leveledet, sajnálom, hogy marasztalásának nem engedtél, mert 3 hónapos bizo-
nyítvány egy segédnek sohase válik előnyére. Akkor van ennek árnyoldala, ha valahova 
concurrál.49 Azért ajánlom fi am, ha főnököd még segédet nem kapott, mond meg, hogy 
atyád óhajtaná (legalább még 3 hóig) ottmaradásodat, ennélfogva kívánságának engedsz. 
Tény, hogy még conditióskodnod kell, tény, hogy ezen 3 hóról való bizonyítvány minő-
sítvényeden ront inkább, mint javít. Tény, hogy ha innen tőlem ajánlkozol valahova, azt 
mondják, az atyjához szorult vissza. Ez nem lesz minősítvényednek előnyére.”50 

Érezhető tehát, hogy József komoly honvággyal küszködött, de nem ez volt az 
egyetlen probléma a gyakorlati képzés során. Katona József már az egyetemi évek 
alatt adósságot halmozott fel: 

„Gyógyszerészbálra készültünk, s nekem mint a segélyegylet elnökének illett, hogy azon 
részt vegyek a rendezőségben. Eddig még nem volt frakkom, most kellett tehát róla gon-
doskodni. Édesatyám drágállotta az árát, s én beláttam, hogy mennyi terhe van, végre is 
megcsináltattam, s az árkülönbözetet, meg egy új ruha árát, melyre nélkülözhetetlen szük-
ségem volt, de nem vallottam be, conditióskodásom alatt törlesztgettem. Sokan a segédi 
fi zetés mellett is adósságot csinálnak, én pedig kezdtem az önállóságomat teherrel, de nem 
volt lelkem az édesatyámat pumpolni. Pedig ez a teher, szinte azt mondhatom, hogy egész 
életemre is kihatott, mert nemcsak, hogy soha el nem apadt, de mindig küzködvén anya-
giakkal, fellépésemet is megnehezítette. Ilyen a szegény ember sorsa!”51 

Visszaemlékezésének némileg ellentmond egyik levele, melyben a  szüleitől 
kapott kölcsön törlesztésének elmaradása miatt kényszerül magyarázkodni: „Ne 
haragudjék kedves anyám, hogy még mindig nem törlesztettem adósságom, oly 
solid életet élek, de igen sok kiadásom van: szabónak örökösen küldeni részletet, 
itt két pár czipőt kellett csináltatnom, a bálok rengetegbe kerültek stb.”52 Testvére, 
Zsiga szintén magyarázkodni kényszerült, amiért nem küldött haza pénzt: „igen 

48  Magos (szerk.) 2015: 53.
49  Concurrál: versenyez; itt: gyógyszertári jogért folyamodik.
50  Magos (szerk.) 2015: 66.
51  Magos (szerk.) 2015: 46.
52  MNL BKML XIII.6.b.6.
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elkedvetlenített, […] hogy engem otthon pazarlónak tartanak. […] igaz lélekkel 
mondhatom, hogy sem korhelykedni, sem kártyázni, sem inni nem szoktam.”53

Komoly konfl iktusforrás volt a gyógyszertártulajdonosok, valamint a gyakor-
nokok és segédek viszonya is. Az ifj ú gyógyszerészek és a  gyógyszertártulajdo-
nosok közötti patriarchális viszonyra utal az 1878. évben az országos gyógysze-
részegylet közgyűlése által elfogadott Gyógyszerészi üzlet és házszabályzat című 
rendelkezés: 

„Kimondjuk azt hogy a  segédet nem tekintjük fi zetett cselédnek, de el nem ismer-
jük üzlettársunknak sem; hanem igenis – becsüljük benne segítségünket és üzletünk 
virágzásának előmozdítóját, s mint ilyet családunk tagjának tekintjük, akitől az üzlet 
és rend érdekében ezen szabályzat pontos megtartását követeljük.” 

De talán ennél is beszédesebb a Gyógyszerészi Hetilapban 1890-ben megje-
lent cikksorozat, amelynek célja a főnöki–segédi viszony tekintetében támponto-
kat nyújtani. Ebben felhívják a  főnökök fi gyelmét, hogy bánjanak becsületesen, 
humánusan segédeikkel, „kik segédmunkásaid, kik számodra dolgoznak, veled 
egy födél alatt laknak, közös asztalnál étkeznek, és nem egy titokban tartott sze-
szélyedet vagy gyöngédet ismerik.”54 A segédeknek viszont azt tanácsolták, hogy 
főnökükkel ne feleseljenek, hibáira ne hívják fel a fi gyelmét, és viseljék türelem-
mel rossz természetét: 

„Ha főnök elégedetlenségének ád kifejezést, a hallgatás a legjobb eszköz a béke hely-
reállításra. Soha se fedezze fel annak hibáit, kinek kenyerét eszi […] Ha az elővigyá-
zatosság dacára mégis oly szerencsétlen, hogy igaztalan főnököt kénytelen szolgálni, 
akkor tűrje békével és duzzogás nélkül a meg nem érdemelt bánásmódot.”55

A Katona fi úk viszonya sem volt mindig konfl iktusmentes az éppen aktuális 
főnökkel. Zsiga 1881 augusztusától egy éven keresztül Székesfehérváron dolgo-
zott Dieballa György gyógyszerésznél, akit ekképpen jellemzett: „Általában véve 
a főnök úr igen jó, de végtelen szeszélyes és indulatos ember. S gyakran egész nap 
rossz kedve van minden látható ok nélkül.”56 Nem véletlen, hogy Dieballa és Zsiga 
viszonya hamarosan megromlott. Zsiga – gyógyszerészeknél valóban súlyos hibát 
elkövetve – az ügyfelek névazonossága miatt rossz gyógyszert szolgáltatott ki. 
A hibát azonnal jelezte Dieballának, „aki műveletlenségének fényes tanújelét adva 
oly páratlan gorombasággal támadott meg melynek párját a kecskeméti piaczon 

53  MNL BKML XIII.6.b.4.
54  GYH 1890. (29.) 6. 81–83.
55  GYH 1890. (29.) 7. 97–98.
56  MNL BKML XIII.6.b.4.
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álldogáló léhűtők közt sem hallhatni.”57 A durva bánásmód által szült dac hevé-
ben Zsiga alig burkolt célozgatásokat tett Dieballa alacsonyabb rendű származá-
sára: „meguntam már minden tekintetet mellőző bánásmódját s gorombaságát. 
Nekem ugyan nem volt semmi bajom vele, de azért mégis minden pillanatban 
kimutatja azt, hogy kovácsmester volt az apja. Én sem szeretek oly ember körében 
élni s annak engedelmeskedni, kit tisztelni nem tudok.”58 Katona József sem kizá-
rólag a honvágy miatt váltogatta olyan gyakran a gyógyszertárakat: 

„pozsonyi conditióm minden kritikán aluli volt Raditz Róbert kapzsi, piszkos zsidónál. 
[…] az a  kapzsiság förtelmes volt, a  piszok pedig, ami szintén a  kapzsiságban gyö-
kerezett, undorító. Egyszer megmondtam a  jeles úrnak, hogy én eddig patikákban 
voltam, nem putikában, ezt ő kikérte magának […]. Hat heti conditióskodás után 
megelégelve a  helyzetet, felmondtam. […] Édesatyám folyton maradásra buzdított, 
mert nagyon helytelenítette a három hónapos conditiót, s nem tudott belenyugodni 
eljövetelembe. Persze nem sejtette, hogy mi volt ott.”59

A gyakornokok és segédek lakhatási- és munkakörülményei is hagytak 
maguk után kívánnivalót. Az alkalmazottakat egyszerre gyötörte az intimitás 
hiánya, máskor viszont éppen az izoláltság. Kolozsváron segédeskedve írja Zsiga 
édesanyjának: 

„Az inspectió60 hetenként felváltva van a másik segéddel. Aki nem inspectiós, kinn 
hál a segédszobában, s egy órával tovább alszik. Ugyanaz megy föl ebéd és vacsorára 
is a többiekkel, az inspectiós azután egymaga eszik. Ez eleinte igen kellemetlen volt, 
mindég úgy képzeltem, mint a menageriákban61 az etetést, mikor a publikum összeül, 
s nézi, hogy eszik az ember egymaga.”62 

Józsefnek is lett volna igénye arra, hogy néha elvonulhasson mások elől: 

„Hogy mi volt a régi conditióskodás a maihoz képest, elég csak annyit felemlíteni, hogy 
sehol sem volt valamire való segédszobám, ahol nyugodtan egyedül tartózkodhattam 
volna, olvasva vagy másként magamnak élve. Debreczenben is a  gyógytár melletti 
kamara volt a segédszoba is, ahol megállni sem lehetett, s így nekem, bár nem volt 
természetem, rossz időben egész időmet is kávéházban kellett eltöltenem, s így kény-

57  MNL BKML XIII.6.b.4.
58  MNL BKML XIII.6.b.4.
59  Magos (szerk.) 2015: 61.
60  Inspectió: gyógyszertári ügyelet.
61  Menageria/menazséria: állatkert.
62  MNL BKML XIII.6.b.6.

018 277-294   magos.indd   291018 277-294   magos.indd   291 2017.06.08.   13:41:512017.06.08.   13:41:51



Iskola, művelődés, társadalom Magos Gergely

292

telen voltam keresetemet kelletlenül elkölteni. […] De, főleg a csalódásom,63 mégiscsak 
elkényszerített Debreczenből, s hazavágytam.”64 

A visszaemlékezés és a  levelezés érthetővé teszi, hogy az 1890-es években 
induló alkalmazotti mozgalom – a nyitva tartás, az éjszakai ügyelet, a szabadság 
és a  fi zetések mellett – miért éppen a  lakhatási körülmények rendezését tűzte 
zászlajára. Követelték, hogy biztosítsanak „tiszta, világos, jól szellőztethető s 
egészségügyi szempontból kifogástalan” lakást az alkalmazottaknak.65

* * *

Tanulmányomban a  gyógyszerészek pályaválasztására és a  képzés gyakorlati 
oldalára, a gyakornoki és segédi időszakra helyeztem a hangsúlyt. Célom mégis 
az volt, hogy általánosságban mutassam be, hogy a polgári családból származó 
gyermekek számára az „iskoláztatási stratégia” sokszor kényszerpályát jelentett, 
a szigorú nevelési elvek pedig gyakran életre szóló nyomot hagytak.
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Golnhofer Erzsébet – Szabolcs Éva

Egy elfelejtett forrás 1947–48-ból 
Ankét az iskoláról

Egy megtal ált forrás és egy félbemaradt kutatás
Ritkán kerülnek olyan kedvező helyzetbe pedagógiatörténeti kutatók, hogy kéz-
hez kapjanak egy őket érdeklő és neveléstörténeti szempontból jelentős történeti 
forrást. Velünk ez történt.

1947–1948-ban Prohászka Lajos kezdeményezésre a Pázmány Péter Tudomány-
egyetem Pedagógiai Intézete több mint száz, többségében akkor ismert személyi-
séghez fordult, arra kérve őket, hogy emlékezzenek vissza iskolai tanulmányaikra. 
A nagy tisztelettel övezett pedagógia professzor felkérésére 117-en válaszoltak 1948 
őszéig. Sajnos a  felmérés, korabeli szóhasználattal ankét1, anyagának feldolgozására 
nem került sor, hiszen 1948 őszére Prohászka helyzete megrendült, nézetei a kommu-
nista párt által meghirdetett és vezetett ideológiai harc célpontjává váltak, s számára 
1949 a kényszerű visszavonulás éve lett. A Magyar Tudományos Akadémia „államosí-
tásában” végrehajtó szerepet játszó Magyar Tudományos Tanács döntése értelmében 
megfosztották akadémiai tagságától, 1949 végén a vallás- és közoktatásügyi miniszter, 
Ortutay Gyula felmentette egyetemi tanári szolgálata alól és intézkedett nyugdíjazta-
tása ügyében is. 1950-re Prohászka Lajos teljes létbizonytalanságba került.2 A kutatás 
félbemaradt. Feltételezhetjük, hogy 1949-re az ankét készítői számára egyértelművé 
vált, hogy a múlttal való teljes szakításra törekvő politika szempontjából a felkérő sze-
mélye, a válaszolók nagy része és a téma is érdektelennek, sőt veszélyesnek bizonyult. 
Vermes Stefánia, Prohászka professzor tanársegédje, aki alapvető szerepet játszott az 
ankét szervezésében, 1950 márciusától ugyancsak „elhagyta” az egyetemi pályát, de az 
ankét anyagát megőrizte a rendszerváltásig.3

A személyes kapcsolaton keresztül birtokunkba kerülő források több szempont-
ból is felkeltették érdeklődésünket. A válaszok a 19. század végének és a 20. század első 
felének iskoláiról nyújtanak információkat, így lehetőség nyílik arra, hogy a személyes 
jellegű mikroelemzésekkel árnyaljuk a történeti és a neveléstörténeti szakirodalomban 

1 A pedagógiai kutatásokban ekkor az ankét az írásbeli vagy a  szóbeli kikérdezés módszerét 
jelentette.

2 Lásd: Golnhofer 2004; Szabolcs 2006.
3 Ez úton is köszönjük az azóta elhunyt dr. Vermes Stefániának, hogy megőrizte az ankét anyagát 

és lehetőséget adott arra, hogy foglalkozzunk ezzel az értékes forrással.
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kibontakozó, döntően makroszintű elemzéseket, megállapításokat. A mából visszate-
kintve fi gyelmet fordíthatunk a válaszolók saját korának társadalomtörténeti, politi-
kai, pedagógiai sajátosságaira, illetve mindezeknek a válaszokat befolyásoló hatására. 
A források elemzése során kutatásmódszertani megfontolások is felmerülhetnek, 
például a társadalomtörténet-írás és a történetírás viszonya, a makro- és a mikro szint 
kezelése, az idő értelmezése, a múlt és a korabeli jelen a történeti kutatásokban, az 
emlékezet és a történeti elemzések, a narratív paradigma a pedagógiatörténet-írásban. 
E sokféle lehetőség késztetett bennünket arra, hogy vállalkozzunk az ankét anyagának 
rögzítésére, rendezésére és közzétételére.

Kutatásunk során első lépésként tisztáztuk a felmérés körülményeit és azono-
sítottuk a rendelkezésünkre álló forrásokat:

– a Pázmány Péter Tudományegyetem Pedagógiai Intézetének felkérő levele;
– a válaszolókról egy gépelt névsor;
– a 117 válasz kézirata.
A válaszok alapján feltehető, hogy 1947 decemberétől 1948 közepéig küldtek 

ki felkérő leveleket, amelyeknek a tartalma azonos volt. A levél bevezető szaka-
szában megjelölték a felkérők szándékait, a felkért válaszolók körét: „Az Egyetemi 
Pedagógiai Intézet tagjai azzal a  kérdéssel foglalkoznak, milyen volt az utolsó 
félévszázad iskolája, milyennek látják azok, akik ma hosszabb-rövidebb idő után 
visszatekintenek rá. A probléma megvilágításának céljából ankétot rendezünk, 
ennek anyaga esetleg kiadásra kerül. Ankétunkon szellemi életünk vezetőit sze-
retnénk megszólítani, azért igen megtisztelő volna számunkra, ha ezen Ön is 
részt venne s alábbi kérdéseinkre válaszolna.”4

Az írásbeli kikérdezést megadott szempontokkal próbálták irányítani, befo-
lyásolni. A fő kérdések a következők voltak:

– hogyan gondol vissza iskolai tanulmányaira, tanítóira, tanáraira, a  velük 
való viszonyára, az önállóságra nevelésre, a közösségi szellemre;

– milyen szerepet töltött be az osztályában; 
– iskolájában volt-e társadalmi rétegződés, milyen volt az iskola és az otthon 

kapcsolata;
– milyen hatással volt az iskola a világnézeti, szellemi, a vallási és az erkölcsi 

fejlődésére;
– hogyan vélekedik iskoláinak egész életére kiható pozitív és negatív 

hatásairól?
Az empirikus vizsgálatoknak a korban egyik kiemelt kritériumára, a szubjek-

tivitás csökkentésére irányult a felkérő levél záró mondata: „Ankétunk sikeréhez 
nagyon hozzájárulna, ha kérdéseinkre őszinte és tárgyilagos választ kapnánk.”5

4 A Pázmány Péter Tudományegyetem felkérő levele. Golnhofer–Szabolcs 2009: 391.
5 Golnhofer–Szabolcs 2009: 391.
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Az ankét anyagát, a válaszolók fellelhető életrajzát és a forráskiadványt kísérő 
tanulmányt már 2009-ben publikáltuk.6 Ebben a tanulmányban arra teszünk kísér-
letet, hogy részben az említett felkérő levélben szereplő „szellemi elit” értelmezé-
séhez közelebb jussunk, részben pedig bemutassuk a válaszokban, az emlékekben 
megjelenő iskolák sajátosságait néhány, az ankét által is felvetett szempont mentén.

A válaszolók: a szellemi élet vezetői

A mintaválasztás módjáról nincsenek információink, csak azt tudhatjuk, hogy 
a kutatók, a felkérő levél szerint, a szellemi élet vezetőihez fordultak. A rendelke-
zésre álló forrásokból azonban nem egyértelmű, hogy mit értettek a kutatók ezen 
a kategórián.  A válaszolók személyes adatainak áttekintéséből arra lehet következ-
tetni, hogy a szellemi élet értelmezésében az 1933–1934-ben kiadott Magyar Peda-
gógiai Lexikonban röviden leírt szellemi tudományok tág jelentése fedezhető fel, 
amely a lélek, a nyelv, az irodalom, a művészet, a vallás, az erkölcs, a jog és a tudo-
mányok körét foglalta magába.7 Ez a felfogás harmonizál az ankétot kezdeményező 
Prohászka Lajos szellemtudományos megközelítésével is.8 Ezt a  jelentést erősíti 
meg a felmérésben résztvevő Vermes Stefánia által 1992-ben készített lista is, amely-
ben a válaszolókat foglalkozás szerint csoportosította, és ahol a fő csoportokat az 
egyházi személyek, az orvosok, a tanítók, tanárok, egyetemi oktatók és a művészek 
alkották, azaz döntően azok a személyek, akik az előbb felsorolt területeken tevé-
kenykedtek. (Számszerűen: 32 egyetemi oktató, 23 művész, 20 tanító, tanár, 5 orvos, 
4 munkás, 6 tulajdonos, 9 egyéb vagy ismeretlen foglalkozású.) Feltehetően, nem az 
értelmezést, hanem a mintába bekerülők körét kitágította a negyvenes évek végé-
nek politikai kontextusa, ti. négy munkás is bekerült a felmérésbe.

Úgy véljük, hogy a  szellemi élet vezetőit a  két világháború között uralkodó 
megközelítés szerint, kissé leegyszerűsítve, a társadalom legkiválóbb, legértékesebb 
embereivel azonosították, azokkal, akik a szellemi tudományok területén alkotnak, 
vizsgálódnak, akik létrehozzák, közvetítik, terjesztik a kultúrát, mintákat, példákat 
adnak az egyének számára.9 A kiválóság felismerésére, megragadására különböző 
iskolázottsági és szervezeti tényezőket alkalmaztak. A felmérésben résztvevők 
többsége középfokú iskolába járt, majd nagy részük főiskolát, egyetemet végzett és 
doktorált, több mint tíz százalékuk a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. A 
válaszolók számos jelentős tudományos, szakmai szervezetnek voltak tagjai, illetve 

6 Golnhofer–Szabolcs 2009.
7 Dékány István 1933–1934: 679.
8 Szabolcs 2004: 152–158.
9 Lásd: Bibó 1942; Varga 2009. A korszakra vonatkozó jelenlegi elitkutatások közül lásd: pl. 

Kovács I. 2011.
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töltöttek be 1945 előtt és után különféle tisztségeket ezekben, például a következők-
ben: Magyar Filozófi ai Társaság, Magyar Gyermektanulmányi Társaság, Magyar 
Irodalomtörténeti Társaság, Magyar Pedagógiai Társaság, Magyar Pszichológiai 
Társaság, Magyar Történelmi Társulat, Tanítóképző-intézeti Tanárok Országos 
Egyesülete, Szent István Akadémia. Számos szakmai folyóirat alapításában, szer-
kesztésében vettek részt, többségük szakterületének elismert szakírója volt. Sokan 
közülük intézményi vezető tisztséget is viseltek: különböző állami és felekezeti isko-
lákat igazgattak, főiskolák, egyetemek vezetői voltak. 

Végigtekintve a válaszolók névsorán, a ma is ismert nevek mellett, mint például 
Bárczi Géza nyelvész, Bárczi Gusztáv gyógypedagógus, Csapody Vera botanikus, 
Eckhardt Sándor irodalomtörténész, Molnár Antal zenetörténész, Jékely Zoltán 
költő, Ordass Lajos evangélikus püspök, olyan, ma már (részben) elfeledett szellemi 
kiválóságok neveire is felfi gyelhetünk, mint a később Kossuth díjas fi zikus, Novo-
bátzky Károly, a  történeti regények írójaként ismert Passuth László vagy Mándy 
Stefánia költő, művészettörténész. 

Összességében megállapítható tehát, hogy a  szellemi élet vezetőit megszólító 
felkérés többségében a társadalomnak azon alkotó kiválóságait érintette, akik isko-
lázottak voltak, akik megfelelő tudástőkével rendelkeztek, és akik különféle intéz-
mények, szervezetek aktív és egyben vezető pozícióit is elfoglaló személyek voltak. 

A visszaemlékezés sajátosságai: kutatásmódszertani, 
koncepcionális megfontolások
A személyes, írásban rögzített visszaemlékezések sajátos egyéni élmények által 
konstruált egyéni iskolaképet jelenítettek meg, így egyes, a felkérők által megfogal-
mazott kérdések háttérbe szorultak, mások pedig hangsúlyosabb szerephez jutottak. 
Ez a jelenség és az emlékezetkutatás napjainkban megnövekedett jelentősége, illetve 
eredményei arra hívták fel a fi gyelmet, hogy forráselemzésünkkel kapcsolatban is 
foglalkozzunk a visszaemlékezés sajátosságaival.  

A közelmúlt történelmének ismerete iránti igény felértékelte a  szemtanúként 
megélt, elbeszélt múlt szerepét. A történetírás posztmodern diskurzusa pedig – 
szakítva az objektív történeti igazságba vetett hittel – a személyes múlt szóbeli és 
írásbeli narratíváit, akár egymásnak is ellentmondó történeteit emelte be a történeti 
források közé. Számos elméleti munka foglalkozik az emlékezetnek a történetírás-
ban elfoglalt helyével. Maurice Halbswach, Pierre Nora, Jan Assmann neve ma már 
jól ismert a történettudományok ismeretelméleti kérdéseivel foglalkozó szakem-
berek előtt.10

10  Lásd: Assman 1999; Nora 1999.
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Manapság az emlékezet konstruáló szerepét emeli ki a  legtöbb szakember. 
A múltra való refl ektálásnak ez a konstruáló, és nem elsősorban a múltat rekonst-
ruáló szerepe azt jelenti, hogy a visszaemlékezések a jelenből íródnak. Az emlé-
kezet nem a múltbeli valóságot ragadja meg, hanem a visszaemlékezők saját igaz-
ságait mutatja meg.11 Arról kapunk képet, hogy a visszaemlékezés pillanatában az 
emlékezők hogyan látják a korábbi eseményeket, élményeket, milyen refl exiókat 
fűznek hozzá. A történeti kutató számára tehát a visszaemlékezések forrásértéke 
abban rejlik, hogy a  megszülető személyes történetek kitágítják a  múlt képét, 
újabb olvasatot tesznek az eddigiek mellé, máshonnan nem kinyerhető adalékok-
kal szolgálnak. 

Az emlékezők közül kevesen foglalkoztak magával a visszaemlékezés folya-
matával, de az elvi megközelítés után érdekes lehet a  válaszolók által felvetett 
néhány szempont áttekintése. A megélt történelem mutatkozik meg az ankét 
szövegeiben oly módon, hogy a megidézett események lezártsága és folyamatos-
sága egyszerre lesz látható. Az emlékezetnek ez a bonyolult, összetett funkciója, 
konstruáló szerepe, tudatossága, szubjektivitása, az idősíkok egymásra épülése 
együttesen tükröződik az egyik válaszoló, Noszlopi László szavaiban: „Azzal 
a megjegyzéssel kísérelek meg válaszolni, hogy e válaszom elfogulatlanságában és 
előfeltevésektől való mentességében nem lehetek megszorítás nélkül biztos, mert 
magam is elméletileg és gyakorlatilag egyaránt pedagógus vagyok. Az egykori 
diák élményeit a későbbi nevelő álláspontja eltakarja és az emlékezetben esetleg 
öntudatlanul módosítja.”12 

Az emlékezet összetettségére, a múló idő élményeket meghatározó folytonos-
ságára refl ektál a Hermann Imrétől származó idézet is, amelyben a visszatekintés 
és az előretekintés együttjárására találunk utalást: „Az alábbiakat azzal az előzetes 
fi gyelmeztetéssel közlöm, hogy állandóan szem előtt tartandó a többszörös kiegé-
szítés szükségessége. Az iskolai hatások csak más, régebbi és egyidejű élmények-
kel együtt fejthették ki formáló erejüket.”13 

Az emlékezet egymásra rakodó rétegeit mutatja fel Bárczi Géza megfogal-
mazása: „Iskolámra (a zombori áll. főgimn.) mindig jó emlékkel gondoltam és 
gondolok vissza, s tanuló koromban is szerettem az iskolámat.”14

A válaszolók közül kevesen, de voltak olyanok is, akik a  tudatos emlékező 
szerepében vágtak neki emlékeik leírásának. Így tett Baránszky-Jób László is: 
„Sem a szeretetteljes elfogultság, sem a hűvös kritika nem változott meg, amely 
iskolámmal szemben még annak idején kialakult bennem.”15

11 Gyáni 2000: 134–144.
12 Golnhofer–Szabolcs 2009: 173.
13 Golnhofer–Szabolcs 2009: 162.
14 Golnhofer–Szabolcs 2009: 88.
15 Golnhofer–Szabolcs 2009: 85.
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Kutatásunkban a forrásanyag feldolgozása során a narratív elemzési módszert 
alkalmaztuk, amelyben az elemzés egységei minden egyes válasz (történet) és/
vagy azoknak egyes elemei (kategóriái) voltak. Feldolgozásunk szempontjait, 
illetve értelmezési lehetőségeit részben a  felkérő levélben megjelent kérdések 
adták, részben pedig a visszaemlékezők szövegéből tárultak fel. Következőkben 
a kutatás idejében, a kutatók által felvetett szempontok alapján végzett, kategó-
riákba soroláson alapuló elemzés néhány eredményét mutatjuk be alapvetőn 
kvalitatív jelleggel: a  társadalmi rétegződésről, a   iskolában tapasztalható vallási 
toleranciáról és a tanárokról szóló visszaemlékezéseket tárgyaljuk.

Az emlékekben megjelenő iskolák sajátosságai

Az emlékezők iskolaképét befolyásolta, hogy – miként fent már említettük – a fel-
kérők levelükben több kérdést megfogalmaztak, amelyekre választ vártak. E kér-
dések alapján a felkérők számára az iskola következő dimenziói voltak fontosak:

– a tanítás, nevelés szelleme; 
– az önálló gondolkodásra, az önálló munkára nevelés, a képességfejlesztés, 

illetve az életre való felkészítés helyszíne;
– a tanító, a tanár és a növendék viszonya;
– a diákok kapcsolata, a közösségi szellem;
– az iskola és az otthon kapcsolata;
– társadalmi rétegződés az iskolában; iskolai élmények, örömök, fájdalmak;
– pályaválasztás előkészítése;
– világnézeti, erkölcsi, szociális felfogás befolyásolása, jellemnevelés. A vála-

szolók kisebb része reagált strukturált formában a felvetett kérdésekre, többségük 
válogatott a „válaszra érdemes” kérdések közül. 

A válaszok elemzése előtt célszerű áttekinteni, hogy hányféle iskoláról sze-
reztek tapasztalatot a felmérésben résztvevők. A visszaemlékezők több mint 130 
különféle középfokú tanintézménybe, gimnáziumba, reáliskolába, tanítóképzőbe, 
polgáriba, tanonciskolába jártak tanulmányaik során. Az ankétban résztvevők-
nek kb. kétharmada a dualizmus időszakában járt iskolába, csak valamivel több 
mint tíz százalékuk tanult középfokú iskolában 1918 és 1939 között.16 A válaszolók 
középiskoláinak megoszlása a fenntartók szerint az országos arányokhoz közelít. 
A válaszoknak kb. egyharmada egyházi, kétharmada állami középfokú iskolában 
szerzett iskolai tapasztalatokról szól. A dualizmuskori és a két világháború közötti 
elitkutatások adatai azt jelzik, hogy az elitiskoláknak tekintett középiskolák csak-
nem mindegyikéből kerültek be egykori tanulók a válaszolók körébe.17 

16 Az ezzel kapcsolatos összefoglaló leírást lásd: Golnofer–Szabolcs 2009: 396–399.
17 Ferdinády 1995; Kovács–Kende 2001.
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Vélekedések a társadalmi rétegződés 
megjelenéséről az iskolákban
Ötvenhárom válaszoló jelezte, hogy észlelt ezzel kapcsolatos megnyilvánuláso-
kat iskolájában, negyvennégyen viszont nem elevenítettek fel erről semmilyen 
élményt, gondolatot. Fontos tény, hogy a válaszokban ez a szempont jelent meg 
a leggyakrabban, annak ellenére, hogy a felkérő levélben csak a harmadik kérdés-
csoportban szerepelt ezzel kapcsolatban egy kérdés. E probléma gyakori megjele-
nésében valószínűleg szerepet játszott a háború utáni politikai, társadalmi jellegű 
közhangulat, amikor a társadalmi hovatartozás kérdése mindennapi téma lett.  A 
válaszadók többsége társadalmi háttér szempontjából a  középosztályhoz tarto-
zott mind szüleik, mind saját helyzetük alapján, így személyesen ez a probléma 
eredetileg kevésbé érintette őket. A válaszokban a társadalmi rétegződés kapcsán 
különféle nézőpontok jelentek meg:

1. Strukturális megközelítés a társadalmi osztályok, illetve rétegek közötti különb-
ségek konkrét említése. Eckhardt Sándor irodalomtörténész, akadémikus, aki 
1901–1909 közötti aradi középiskolai élményeire emlékezett vissza, a  követke-
zőket rögzítette a  témával kapcsolatban, mintegy tárgyilagos kívül állóként, 
elbeszélőként:

„Iskolánknak társadalmi struktúrája igen jellegzetes volt. Az ún. úri osztály gyerme-
keinek java […] a humanisztikus gimnáziumba járt, mely […] valamennyi egyetemi 
fakultást megnyitotta számára, míg a reálba főleg kiskereskedők, kisiparosok, kistiszt-
viselők gyermekei jártak.”18

2. Néhány esetben az osztályszempontú leírásban az elbeszélő egyben szereplő is, 
s a strukturális megközelítés intenzív érzelemmel, indulattal telítődik. A személyes 
érintettség felidézése tűnik ki Földes Papp Károly írásából is a témával kapcsolat-
ban, aki egy pest megyei református reálgimnázium19 1913 és 1920 közötti tanítvá-
nyaként emocionális átéléssel idézte fel iskolai éveinek ezt a vonatkozását:

„Osztálytagozódás a felsőbb években kezdett kialakulni köztünk. Volt egy kis »úri« tár-
saság papok, tanárok, hivatalnokok és gazdag kereskedők gyerekeiből… fájdalmasan 
éreztük, hogy ezek a  „kiváltságosak” enyhébb bánásmódban részesültek a  feletetés-

18 Golnhofer–Szabolcs 2009: 96.
19 Ebben az időszakban még nem létezett ez az iskolatípus, de a  visszaemlékező nevezte így 

iskoláját: „Egy Pest megyei református reálgimnáziumban diákoskodtam.”
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nél és az osztályozásnál. Volt olyan tanárunk, […] aki rendszeres jövedelmet húzott 
jómódú tanítványai szüleitől.”20 

Az ilyen jellegű történetekben a fenyegetett szociális identitás megjelenésével 
lehet találkozni, azaz a  narratíva szereplője a  történet idején nem rendelkezett 
azokkal a jellemzőkkel, amelyeket a szociális identitás, a középosztályhoz tartozás 
kognitív kritériumai tartalmaznak, így az elbeszélés perspektíváját a szereplő erős 
érzelmei uralják.

3. Olyan nézőpontok is találhatók a  forrásokban, amelyek a  társadalmi mobili-
tást hangsúlyozzák a személyes érintettséget is jelezve. Id. Gyökössy Endre jogász 
1890 és 1898 között a szarvasi gimnázium tanulója volt, és a társadalmi rétegződés 
problematikájáról így írt: „Ha iskoláim bennem a szegény jeles fi út át nem örökí-
tették volna, ha csak azt nézték volna: honnan jöttem, ma én is (apám örökekép-
pen) egy öreg szabómester volnék.”21

A társadalmi tagozódás létét elutasító válaszokban alapvetően csak az egyéni sajá-
tosságok (pl. képességek) mentén kialakuló tagozódásról írtak, esetenként utalva az 
iskolai szintű szelekciónak az osztályok szintjén megvalósuló homogenizáló hatására. 

Tapasztalatok, élmények a vallási toleranciáról

A dualizmuskori felekezeti iskoláztatásról jegyzi meg történeti szociológiai elem-
zésében Karády Viktor:

 „A protestantizmus és a katolicizmus közötti konkurencia talán  semmilyen területen 
nem volt olyan kiélezett, mint a középiskolai rendszerben, amely számára a felekezeti 
elit képzése, vallási kiművelése, identitáshűségének kifejlesztése és megóvása  meg-
annyi stratégiai célfeladatot képezett […]. […] a  felekezeti iskolák […] szelekciós 
politikája […] a más vallásúakat legtöbbször formálisan nem zárta ki, de a saját vallás 
diákjainak felvételét elsődlegesen […] szorgalmazta […].”22

Elemzéseiben azt is megállapítja, hogy a  katolikus tanító rendek közül 
a legnagyobbaknak 

„így a piaristáknak és a cisztereknek messzemenően sikerült megőrizniük a liberaliz-
musnak egy szintjét […] Ezt a liberalizmust legjobban a zsidóság iskolázási lehetősé-

20 Golnhofer–Szabolcs 2009: 193.
21 Golnhofer–Szabolcs 2009: 338.
22 Karády 1997: 36.
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geinek  alakulásában ragadhatjuk meg. Kizárási hajlamot a zsidókkal szemben […] 
lényegében a század elejéig alig találni a felekezeti iskolák esetében.” 23

A statisztikai adatokon alapuló általános következtetések mellett elképzelhetők 
olyan egyedi esetek, amelyek ellentmondanak a trendeknek. Az ankétban résztve-
vők a dualizmus kori iskoláikra visszaemlékezve történeteik többségében a vallási 
türelmet, toleranciát jelenítik meg. Nézzünk meg két példát! Bókay János tanügyi 
előadó, író, a  Fasori Evangélikus Gimnázium 1898 és 1906 közötti tanulója erről 
így írt: „Társadalmi, faji, vallási rétegződés az osztályunkban nem volt, […] barátok 
voltunk valamennyien, s tanári karunk is szabadszellemű volt […].”24 

Borbély Kamill bencés szerzetes, tanár, a  katolikus iskolák szakfelügyelője 1948-ban, 
a győri bencés gimnáziumban 1911–1918 között eltöltött éveire így emlékezett vissza:

„ […] tanáraimtól bizonyos liberális felfogást örököltem – mindig meg kell hallgatni 
az ellenfél véleményét is, mindenki véleményét tisztelni kell, a vallási kérdés lelkiis-
mereti ügy, az nem lehet nyilvános vita tárgya, aki az iskolába beiratkozott, az egyenlő 
rangú társ, stb.”25

A vallási toleranciát kiemelő válaszok rejtett üzenetek is lehetnek egyben, 
ugyanis a válaszok megszületésekor már vagy zajlott az iskolák államosításával kap-
csolatos vita, vagy már megtörtént az iskolák többségének erőszakos államosítása.

Az iskolai múlt főszereplői: a tanárok

A visszaemlékezők az iskola összetett világát idézték meg narratíváikban, a tanárok, 
a diáktársak szerepének taglalása mellett az iskolai légkörhöz, a tanítási módszerek-
hez, a  tankönyvekhez kötődő élmények, megállapítások egyaránt megjelennek az 
írásokban.  Mindezek együttesen alakítják ki az iskolai múltra vonatkozó összképet, 
amely hol pozitív, hol negatív, de több esetben közömbös emlékből bontakozik ki. 
Az iskolai élmények papírra vetésével újrarendeződnek a tanárokhoz, tanulókhoz, 
tanításhoz-tanuláshoz köthető történések és ezek jól példázzák az emlékezés iden-
titásképző szerepét: a személyes tapasztalatok megélése, évtizedeken át megmaradó 
élménye és a visszaemlékezésben történő rögzítése befolyásolja, gazdagítja, gondol-
kodásra, értékelésre, refl ektálásra készteti  a visszaemlékezőt.  

Olvasva a  visszaemlékezéseket úgy tűnik, az iskolai múlt összképének 
kialakításában a  tanárok személye a  legfontosabb elem. A hozzájuk kapcsolódó 

23 Karády 1997: 41.
24 Golnhofer–Szabolcs 2009: 260.
25 Golnhofer–Szabolcs 2009: 185.
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történetek, személyük, szerepük említése a legtöbb visszaemlékezésben úgy jele-
nik meg, mint amely valamilyen szempontból döntő jelentőségű volt.

Maksa Katalin kéziratos szakdolgozatában, amelyet az ankétről készített,26  
megkísérli tanártípusok meghatározását a  visszaemlékezések szövege alapján. 
Tipológiájában kiemeli az általános emberi tulajdonságokat és a pedagógiai kész-
ségeket. Ezek alapján a következő jellemző tanártípusokat különítette el:

– szigorú, erőszakos, tekintélytiszteletet követelő, megközelíthetetlen, erélye-
sen fegyelmező-büntető

– komoly, igazságos, következetes, távolságtartó, jó előadó
– közvetlen, bölcs, barátságos, fegyelemre és önállóságra nevelő 
– szuggesztív, erős egyéniség, nyitott, nevelő hatású.
Elemzése szerint az első típus szélsőséges, gyermekekkel való foglalkozásra 

alkalmatlan tulajdonságai, illetve a negyedik típus gyermekközpontú lénye a feli-
dézett korszakban nem lehettek általánosak. A 19. század végén, 20. század elején 
inkább a tananyagközpontú, fegyelmező tanártípus volt a jellemző, aki a közvetí-
tett tananyag nevelő erejében bízva állított szigorú követelményeket a diákok elé. 
A legtöbb pozitív példát erre nézve találunk a  visszaemlékezésekben. Alszeghy 
Zsolt irodalomtörténész visszaemlékezésében így írt egy ilyen tanáráról: „Azt 
is szívesen elismerem, hogy voltak igazán kiváló tanáraim is. Nem felejtem el, 
hogy a IV. osztályban egy fi atal tanár vette kezébe a természetrajz – akkor még 
így nevezték – tanítását, és már akkor biológiai alapon tanított, olyan érdeklő-
dést keltve, hogy még a leglustább tanulót is megfogta.”27  E tanártípust érdekesen 
idézte meg Noszlopi László pszichológus:

„A tanár olyan volt, mint egy könyv, és nem olyan, mint egy ember. De volt ennek az elszi-
geteltségnek jó oldala is. A tanár igyekezett emberi gyarlóságain felülemelkedni, ha osz-
tályával állt szemben, mert a cél az volt, hogy a gyermek tisztelje tanárát, feltekintsen rá.”28

Ezt a  tanártípust jelenítette meg Újváry Lajos középiskolai tanár is árnyalt, 
a korabeli és későbbi élményeit összeforrasztó visszaemlékezésében:

„Gimnáziumi paptanáraim közül egyre különösen hálásan emlékszem. Rideg, könyör-
telen ember hírében állott. Idős ember volt már, indulatos, ideges. Minden rossz 
felelet dühbe hozta. Ilyenkor dadogott, rikácsolt a katedrán. Röpködtek a szekundák, 
latinból, németből. Harmadiktól hatodikig volt osztályfőnököm. Grammatizálás folyt 
az óráin, semmi más. Minden szöveget ízekre szedtünk, minden szerkezetet felbon-
tottunk, a nyolcféle cum hibátlan ismeretét az érettségire jelentkezhetés elemi feltéte-

26 Maksa 1998.
27 Golnhofer–Szabolcs 2009: 82.
28 Golnhofer–Szabolcs 2009: 174. 
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lének hirdette. Különösnek látszik, s mégis kijött ebből valami. […] Semmi más nem 
számított nála, csak a teljesítmény. Azt azonban patikamérlegen, hajszálpontossággal 
mérlegelte. […] Közben fi gyeltük a  gondos, pontos piros jelzéseket, egybevetettük 
hibáinkat. Nem emlékszem egy esetre sem, amikor ne találtuk volna ki előre a kalku-
lust, s ne találtuk volna azt igazságosnak. A rideg külső alatt egyébként igen meleg szív 
lakott. Utóbb tudtam meg fi atalabb (ma is élő) kollégáitól, mennyire szeretett, meny-
nyire féltett, fi gyelt, szükség esetén védett bennünket. Órán kívül jóformán sohasem 
állt velünk szóba, de minden gondja mi voltunk.”29 

Érdekes további szempont lehet annak a fi gyelembe vétele, hogy a visszaemlé-
kező gyermekként, majd felnőttként hogyan gondolkozott tanárairól. A két néző-
pont különbözőségét, illetve egybeesését a múltra refl ektáló felnőtt gyermekkori 
iskolai tapasztalatain túlnyúló élményei is befolyásolták.

 A gyermekként még csodált tanár felnőttként árnyaltabb megítélés alá esett 
Eckhardt Sándor visszaemlékezéseiben:

„És mégis, hogy a  francia fi lológia művelésére adtam fejem, azt elsősorban egy lel-
kes tanáromnak köszönöm, aki 13 éves korom óta elragadott dinamikus tanításával. 
Mint Párist megjárt, ott sok évet töltött ember nagy prestige-zsel bírt szememben 
és különösen tetszett, mikor kritikával illette nemcsak az általában elterjedt tanítási 
módszereket és a tanítók kiejtését, nyelvtudását, hanem magát a tankönyvet is, mely 
valóban rossz volt (Bartos–Chovancsák). Azt hitette el velünk, hogy ő csalhatatlan 
ritmikai elveket talált – ezt egyik értesítőnkben ismertette is –  holott most utólag 
látom, hogy mind fonetikai elvei mind ejtése is, minden kiválósága ellenére, nem volt 
híján a tévedésektől.”30

Id. Gyökössy Endre visszaemlékezésében is elkülönül a gyermek és a felnőtt 
értékelése: „Tanítóimra is csak hálával és szeretettel gondolok.  Most már hibái-
kat is megértem s tudom, hogy nem is volt hiba, amit gyerek fővel hibának gon-
doltam, vagy éreztem bennük.”31 Moravcsik Gyula klasszika-fi lológus leírásában 
azonban a gyermek és a felnőtt értékítélete nem különbözött:

„Négy évtized távlatából visszatekintvén középiskolai tanulmányaimra, úgy látom, 
hogy lényegében nem változott az a kép, mely tanulókoromban kialakult bennem az 
iskoláról és tanáraimról. Akkor is tudatában voltam annak, amit nyújtott, de hiá-
nyait is éreztem.”32

29 Golnhofer–Szabolcs 2009: 69–70.
30 Golnhofer–Szabolcs 2009: 96.
31 Golnhofer–Szabolcs 2009: 337.
32 Golnhofer–Szabolcs 2009: 107.
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A visszaemlékezők egyharmada nemcsak általánosságokban foglalkozott 
tanítóival, tanáraival, hanem konkrét személyekre is emlékezett, akik negatív vagy 
pozitív értelemben, de fontos személyiségek, sőt jelenségek voltak számukra. Az 
emlékekben megőrzött tanárok közül többen a hazai kommunikációs és kulturá-
lis emlékezés részei, például Domanovszky Sándor, Gyulai Ágost, Lutter János, 
Maywald József, Mikola Sándor, Schütz Antal, Tavassy Mária, Újházy György. 
Alakjuk felidézése az akkori tanári szerepértelmezés árnyaltabb megismerésén túl 
hozzájárulhat számos, a  szellemi életben jelentős szerepet betöltő személy bio-
gráfi ájának gazdagításához is.

* * *

Az ankétról eddig megjelent publikációink csak töredékét tudták felszínre hozni 
a forrásszövegekben rejtőző, fellelhető jelentéseknek. Ahogy már jeleztük, mind 
a történeti, mind a pedagógiatörténeti kutatások szempontjából sokféle elemzési, 
értelmezési lehetőség rejlik az ankét anyagában. A forrásanyag lehetővé teszi 
a  történeti biográfi ai, összehasonlító iskolatörténeti, szaktudomány-történeti 
kutatások mellett a szubjektív történeti források felhasználásának, módszertaná-
nak tanulmányozását is. Ez utóbbi kapcsán a visszaemlékezések szövege a múlt 
– jelen – jövő egymásra hatásának sajátos történeti problematikáját is felveti.  
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Tarafás Imre

A nemzetiségekről közvetített kép a dualizmus 
Magyarországának középiskoláiban*

Írásomban magyarországi nemzeti kisebbségek reprezentációját vizsgálom a dualista 
korszak alatt használatban lévő középiskolás történelemtankönyvekben. Bár tisztában 
vagyok azzal, hogy a  tankönyvek rendkívül összetett viszonyrendszeren keresztül 
gyakorolnak hatást a tanulókra, így a diákok „történelmi tudatáról” sommás megálla-
pításokat nem tehetek, mégis több szempontból érdekesnek tartom ezt a forrástípust.

Első helyen kell megemlíteni, hogy a  korszakban már kiforrott a  középiskolai 
tanítás rendszere: pontos instrukciókat tartalmazó utasítások jelentek meg a tanter-
vek mellé, intézményesült a tankönyvbírálati rendszer, maga a tankönyv pedig köte-
lező jelleggel az oktatás „múlhatatlan” kelléke lett.1 A dualizmus alatt élte fénykorát 
a „nemzeti történelem” is, amelynek feladata volt egy nemzeti kollektíva történeteként 
elbeszélni a múltat, legitimálva ezzel a 19. századi nemzetállamot.2 Hogyan oldották 
meg a  tankönyvszerzők a  nemzetiségek integrálását ebbe a  történetbe? Mit tanult 
„nemzet” és „nemzetiség” fogalmáról az a generáció, amely a két világháború között 
döntéshozóként vagy akár a politikailag aktív középosztály részeként befolyással bírt 
a magyar közéletben?

A kérdésfeltevés azonban nem csupán e meghatározott történelmi körülmények-
ből kifolyólag releváns, hanem azért is, mert a nemzet és nacionalizmus problemati-
kájával foglalkozó irodalom régóta kiemelt fi gyelemben részesíti az oktatást. Ez főleg 
olyan modernista gondolkodókra igaz, mint Karl W. Deutsch,3 Ernest Gellner4 vagy 
Eric J. Hobsbawm.5 Ugyanakkor, amint azt Lajtai L. László közelmúltban megjelent 
munkája is mutatja, az oktatás nemzetépítésben betöltött szerepének vizsgálatához 
nem kell feltétlenül elfogadnunk azt a tételt, amely szerint a nemzet merőben modern 
és konstruált jelenség.6

1 Klamarik 1881: 262.
2 Gyáni 2000: 33.
3 Deutsch 1958.
4 Gellner 1983.
5 Hobsbawm 1983.
6 Lajtai 2013.

*  A tanulmány bővített változata megjelent „A hazánkban lakó különféle nemze ti sé gek” Magyarországi 
nemzeti kisebbségek reprezentációja a dualizmuskori középiskolás tör ténelemtankönyvekben” címmel 
a Sic Itur ad Astra 65. számában. 
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A kutatáshoz huszonöt tankönyvszerző – a  változatlan újranyomásokat most 
nem számolva – negyvenegy tankönyve szolgált fő forrásul. Igyekeztem összegyűjteni 
a korszakban használatos valamennyi középiskolai történelemtankönyvet. Sajnálattal 
kellett azonban tudomásul vennem, hogy a  tankönyvek gyűjtését végző Országos 
Pedagógiai Könyvtár, valamint az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteménye egya-
ránt hiányos. Mindazonáltal ilyen nagy korpusz áttekintése után már feltételezhető, 
hogy a fő tendenciák tekintetében az esetleg kimaradt tankönyvek sem okozhatnak 
nagy meglepetést.

Mindenekelőtt azonban szükséges a kutatás kontextusát is megismertetni. Ezért 
a  tankönyvelemzés előtt nagyon röviden felvázolom a  politikai nemzet, valamint 
a homogén nemzetállam teoretikusainak történelemképét – egy viszonyítási pontot 
adva ezáltal a tankönyvekben tapasztalt narratívák értékelésére, és egy szintén rövid 
áttekintést nyújtok középiskolai történelemoktatásról, valamint a  tankönyvekről 
kialakult korabeli elképzelésekről.

A „politikai nemzet” és az „egységes nemzetállam” 
gondolkodóinak történelemképe
Ismeretes, hogy a 19. században a fi lozófi ai, jogi és politikai diskurzusban meghatáro-
zóak voltak a történelmi érvek. Ez a magyarországi nemzetiségi kérdés esetében sem 
volt másként: mind a magyarok, mint a nemzetiségek képviselői történelmi érvekkel 
éltek igényeik megerősítése érdekében. A magyar félnél a nemzetiségi kérdés keze-
lésével kapcsolatban kialakult két tábor, úgymint a politikai nemzet és az egységes 
nemzetállam képviselői jól elkülöníthető, egymástól jelentősen eltérő történelemér-
telmezéssel éltek. Voltaképpen nem is két táborról, sokkal inkább a politikai nemzet 
különböző értelmezéseiről van szó. 

Az 1868-as nemzetiségi törvény kidolgozásában meghatározó, noha korántsem 
kizárólagos szerepet vállaló Eötvös József és Deák Ferenc elképzelésében a történelmi 
múlt kulcsszerepet játszott. A két államférfi  nemzetkoncepciójában a  közös múlt, 
valamint az ennek jegyében megfogalmazódó jövőbeli célok azonossága biztosították 
a nemzeti egység megteremtését s ezzel a történelmi Magyarország fennmaradását.7 
Az ország múltját az itt lakó valamennyi nép közös történelmének látták, s hittek az 
együtt átélt szenvedések és örömök közösségformáló erejében. E szemléletnek termé-
szetesen a hungarus tudatba nyúltak a gyökerei. 

„A nyugoti civilisatio határaira állitva egész multunk nehéz küzdelmekből áll; és vajjon ha e 
viharos időszakra visszanézünk, az erély, melyet küzdelmeinkben, – a szívósság, melyet, ha 

7 Gyurgyák 2007: 70.
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legyőzeténk, tanúsítánk: nem azon egyetértésnek következése-e, melylyel e hon minden 
lakói a közös veszélyekkel szembeszálltak? – s melynek alapját csak azon meggyőződés-
ben kereshetjük, hogy e hon fennmaradása minden lakóinak egyiránt érdekében fekszik.”8

A Deák Ferenc halála utáni korszakban kezdetét vette a nemzetállami ideológia 
megerősödése, majd dominánssá válása oly mértékben, hogy a korabeli politikai élet 
legjelentősebb törésvonalait is áthidalta.9 A nemzetállamban gondolkodók elképze-
lésében az állam azonos volt a nemzettel, emez pedig a magyar néppel.10 Történe-
lemszemléletük szerint az ország történelme kizárólag a magyarok, azaz az egyetlen 
nemzet történelme. A nemzetiségek, e „nyers tömeg”, passzivitása mellett a magyar 
nemzet hajtott végre minden történelmi tettet. 

A korszakban a  két történelemkoncepció frontálisan is ütközött egymással 
Grünwald Béla és Michal Mudroň vitája során. Grünwald híres-hírhedt művében 
(A Felvidék) a magyarság kiválasztottsága mellett való érvelés során a szerző egyik 
stratégiája annak bizonyításában állt, hogy a  szlovákságnak nincsen történelme: 
„A tótnak nincs külön történelme, nincs nemzeti hagyománya. Neki nincsenek 
nemzeti hősei, nemzeti nagy férfi ai. Az ő hősei a magyar hősök, az ő nagy emberei 
a magyar nemzet kiváló egyéniségei.”11

Michal Mudroň válaszában egyetértett Grünwald azon megállapításával, misze-
rint nincsenek „tót” történelmi hősök, ugyanakkor tagadta, hogy az országban egyet-
len nemzetiség is kisajátíthatna történelmi hősöket, hiszen ezek Magyarország törté-
nelmének nagy alakjai, s nem valamely nemzetiségé. 

„[A] nemzetiségek egyikének sincs külön történelme, külön nemzeti hagyománya, külön 
nemzeti hősei, külön nemzeti nagy kormányférfi ai, mert ezek mind a nemzetiségre való 
tekintet nélkül az ország összes honpolgárainak mint az egységes és oszthatatlan magyar 
nemzetnek közös magyar történelmét […] képezik.”12 

Középiskola és történelemtanítás

Tantervek

Korszakunkban négy tanterv határozta meg a  középiskolai oktatást. Eötvös 
József rövid életű, 1868-as tantervének keretein belül hatosztályos gimnáziumok 

8 Eötvös 1865: 70.
9 Gyurgyák 2007: 82.; Katus 2010: 565.
10 Gyurgyák 2007: 90–91.
11 Grünwald (1878): 30.
12 Mudroň (1878): 138. Vö.: Gyurgyák 2007.
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működtek, melyekben a  diákok a  harmadik és negyedik osztályban foglalkoztak 
a hazai történelemmel, hatodikban pedig a magyar történelemmel összefüggésben 
tanulták a  közép- és újkor legfontosabb eseményeit. Pauler Tivadar 1871-es tan-
terve, mely visszatérést jelentett az eredetileg az Entwurf által bevezetett nyolcosz-
tályos gimnáziumhoz, szó szerint átvette a harmadik és negyedik osztálynak szóló 
történelem anyagát Eötvös tantervéből, a nyolcadik osztályban pedig „oknyomozó” 
történelem oktatását rendelte el.

A korszak két kiemelkedő tanterve (az 1879-es, illetve az 1899-es) ezután készült, 
és mindkettő Kármán Mór nevéhez kötődött. Kármán a  nemzetközi pedagógiatu-
domány eredményeinek felhasználásával alkotta meg e tanterveket.13 A tanterv ren-
delkezése szerint a történelem tanítása az alsóbb osztályokban még csak áttételesen, 
irodalmi életrajzok alapján kezdődött meg. Negyedik osztálytól jelent meg önálló 
tantárgyként, a nemzetközi tendenciákhoz képest kimagasló fi gyelmet szentelve az 
egyetemes történelemnek. Nyolcadik osztályban került sor az egész hazai történe-
lem összefoglaló áttekintésére immár nem elbeszélő, hanem oknyomozó stílusban, 
ami óriási anyagmennyiséget jelentett.14 A tanterv nagy hangsúlyt fektetett a „nem-
zeti” szempontra, ugyanakkor Kármán gondolkodásában a  nemzet nem öncél: 
az egyetemes emberi fejlődés egyik – természetesen nagy becsben tartott – lépcsőfoka. 
E nemzetfelfogás nem változott az 1899-es új tantervben sem, holott ezt a túlterhelés 
csökkentése mellett a nemzeti szempontok megerősítése miatt sürgették.15 A történe-
lem kapcsán a legélénkebb viták a világtörténelem tanításának mértékét érintették.16 
A nemzeti szempont végül úgy érvényesült, hogy a magyar történelem immár har-
madikban és negyedikben is fő tananyaggá vált, a világtörténelmi események tárgya-
lásánál pedig kitüntetett fi gyelemben kellett részesíteni azok magyar történelemre 
gyakorolt hatását. 

Mire jó a történelem?

A történelemoktatás feladatáról különböző, noha nem teljesen ellentmondásos 
vélemények alakultak ki, ugyanakkor nem kerül sor egyértelmű vitára. A gimnázi-
umi tantervek a  történelemoktatásnak mindenekelőtt intellektuális célokat szántak, 
melyek erkölcsi/állampolgári erényekkel párosultak. A jelen megértése központi 
jelentőségű volt: a diákoknak át kellett látni, milyen hatások érvényesülnek, a múltból 
mely események és vívmányok játszanak szerepet koruk művelődésében.17

13 Felkai 2001: 147.
14 Unger 1979: 20–22.
15 Felkai 2001: 156. 
16 A vitáról a kortársak közül bár kissé elfogult, de alapos összefoglalást ad Márki Sándor (Márki 

1902).
17 Kármán 1914: 40.
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Kármán és a neveléstudomány más jelentős alakjai is, mint Fináczy Ernő, a nem-
zeti érzés legfontosabb közvetítőjeként az irodalomra tekintettek, amit a történelem 
fölé is helyeztek.18 A korszak neveléstudományi diskurzusában is domináns a törté-
nelemtanítás intellektuális céljainak hangsúlyozása. Ennek hátterében egy tisztán 
pedagógiai megfontolás is állt, mely szerint a  hazafi úi érzés megalapozása nagyon 
fi atal korban lehetséges, ha ez akkor nem sikerült, a gimnázium felső osztályaiban 
már hiábavaló a fáradozás.19 

Mindazonáltal a korszak történészei más véleményen voltak. A történelemokta-
tás és egyben a történelemtudomány legfontosabb hazai eseménye a dualizmus korá-
ban az 1885-ban rendezett történészkongresszus volt. A korszak egyik legeredetibb 
gondolkodója, Pulszky Ferenc az általa vezetett szekcióban felvetette, hogy „elhanya-
goljuk azon különböző népek históriáját is, melyek mostanáig az ország különböző 
részeiben laknak”,20 gondolatára azonban senki nem reagált. 

Ipolyi Arnold, bevezető beszédében a nyelvi-etnikai magyar nemzet történetével 
azonosította az ország múltját.21 Ipolyi kitért arra is, hogy a kongresszus miért éppen 
ebben a  formában, történelemtudomány és történelemoktatás összekapcsolásával 
került megszervezésre. Az ok nem más, mint az „idegen elemeknek” a nemzet tes-
téhez való idomításának szükségessége. Ipolyi víziójában a  magyar állam egysége 
a nemzeti történelmi tudat meglétén múlik, amit azonban tudományos alapon kell 
művelni, tudomány nélkül ugyanis ez nem több, mint „oktalan magyarkodás”.22 
Az „idegen elemek” jelentette kihívásra választ az iskola adhat, melynek feladata, hogy 
„nemzettörténeti tanításon keresztül”, a „nemzet összefüggő történelmével” a nemzet 
testéhez „idomítsa” az idegeneket.23 Mindennek fényében nem meglepő, hogy Ipolyi 
a történelemtanítást látta a legalkalmasabbnak a nemzeti szellem felébresztésére.24

A tankönyvírók több esetben önrefl exiót is tartalmazó előszavait vizsgálva, a tör-
ténelemoktatás céljainak meghatározásában világosan megfi gyelhető egy időbeli 
tendencia. Míg a  korszak elején az intellektuális cél domináns, néha kizárólagos,25 
az idő előrehaladtával egyenrangúvá válik a  jelen megértése és a hazafi as érzelmek 
keltése, majd a korszak vége felé a patrióta célok kerülnek egyértelmű fölénybe, sőt, 
néha az intellektuális haszon ellenében fogalmazódnak meg.26 Ez azonban nem járt 

18 Kármán 1914: 111.; Fináczy 1896: 111.
19 Bagyary Simon a gimnázium alsóbb osztályaiban még úgy-ahogy lehetségesnek találta a hazafi as 

oktatást, a nyolcadik osztályban viszont már teljesen feleslegesnek (Bagyary 1909: 105–106). 
20 Pulszky 1885: 23.
21 Ipolyi 1885: 9.
22 Ipolyi 1885: 12–13.
23 Ipolyi 1885: 17–19.
24 Ipolyi 1885: 20.
25 „A történelem a  mult idők igaz és fontos eseményeit adván elő, a  multak tapasztalataival 

gazdagít, következőleg a jelen eseményeiről is helyes ítéletet hozni tanít.” (Vaszary 1874: 1).
26 „Különös gondot fordítottam arra, hogy hazánk történelme az ifj úságnak nemcsak értelmére, 
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érdemi változással magukban a narratívákban. Nyilván saját fontosságukat is hang-
súlyozandó, a  tankönyvírók a  történelmet tekintették a  nemzeti érzelem számára 
legfontosabb tantárgynak.

Mire jó a tankönyv?

Korszakunkban a tantervhez tartozó utasítások immár kötelező jelleggel írták elő 
a  tankönyv használatát.27 Ezt, valamint a  tankönyvek központosított elbírálását 
nagyban lehetővé tették a hazai nyomdaiparban bekövetkezett változások. A helyi 
szinten működő kisebb kiadókat üzletileg jövedelmezőbb kiadói koncentrációk 
váltották fel, bár a  helyi kiadás sem szűnt meg teljesen.28 Így a  tankönyvek az 
ország összes iskolája számára könnyen, kellő mennyiségben és viszonylag olcsón 
elérhetők lettek. E központosítással függött össze az is, hogy a  helyi szerzők 
helyett immár országos hírű, neves tankönyvírókkal íratták e munkákat.29

A korszakban több szerző panaszkodott amiatt, hogy a neves tudósok, így 
a történészek is ódzkodnak a tankönyvírástól, mivel ezt méltatlan foglalkozás-
nak tartják,30 ugyanakkor a vizsgált tankönyvek szerzői között, a tankönyvírók 
túlnyomó többségét képző középiskolás történelemtanárok mellett, sokat talá-
lunk a korszak elismert történészeiből.

Csak a  Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium által engedélyezett tankönyv 
kerülhetett forgalomba. Az engedélyezést 1871-től az Országos Közoktatási Tanács, 
majd 1895-től a minisztérium illetékes ügyosztálya végezte.31 A pedagógiai iroda-
lomban a tankönyvvel szemben alapvető elvárás volt, hogy rövid, „tipikus”, köny-
nyen magyarázható, áttekinthető és könnyen tanulható legyen.32 Állandó kifogás-
ként jelent meg a forgalomban lévő munkákkal szemben, hogy hosszúak, sokfélék 
(tehát nem „tipikusak”), túl sok adatot halmoznak fel, stílusuk pedig nehézkes.33

Noha a tankönyvhasználat intenzitását illetően különböző vélemények fogal-
mazódtak meg, a pedagógiai irodalom alapján az összkép azt mutatja, hogy a tan-
könyv általános és elengedhetetlen kelléke volt a tanításnak és a diákok otthoni 
felkészülésének, jelentősége pedig csak nőtt az idő előrehaladásával.

de érzelmére is hasson, megragadja egész erkölcsi mivoltát, mert a történelem csak így nevelhet, 
így formálhat nemzeti jellemet.” (Lémány 1905: III).

27 Klamarik 1881: 262. 
28 Mészáros 1989: 109.
29 Mészáros 1989: 110.
30 Varga 1892: 6; Sebestyén 1895: 207.
31 Mészáros 1989: 111.
32 Fodor 1909: 16; Sebestyén 1893: 159; A gimnáziumi tanítás terve, 1899; Márki 1885: 149.
33 Fest 1917: 138; Vass 1899: 34–36; Bagyary 1909: 110.
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Nemzet és nemzetiség

Mivel az elemzés szorosan kötődik a nemzet problematikájához, így az úgy-
nevezett nem-nemzet nemzetiségek, a  románok, a  szlovákok és a  szerbek 
megjelenítését fogom vizsgálni, amelyek megszervezték az 1895-ös nemzeti-
ségi kongresszust.34 A tanulmányban két történelmi eseményre koncentrálok, 
nevezetesen a  honfoglalásra és a  szabadságharcra, mivel ezek voltak a  leg-
problematikusabbak a nemzetiségek vonatkozásában. Lévén, hogy diskurzu-
sokat elemzek, célom természetesen nem annak eldöntése, hogy mi történt 
„valójában”, hanem bizonyos reprezentációs stratégiákat kívánok beazonosí-
tani és értelmezni.

Fogalomhasználat

A dualista korszak történészei és tankönyvírói összetett nemzet- és nemzeti-
ség-fogalmakat örököltek a megelőző korszakokból. Ugyanakkor a dualizmus 
korára a két fogalom jelentése valamennyire mégis kiforrott és konkretizáló-
dott. Lajtai L. László monográfiájában szemléletesen mutatja be a folyamatot. 
A 18. század vége és 1848 közötti történetírói diskurzusban a  nemzet rendi 
felfogása fokozatosan erodálódott, és megjelent a  nemzet modern fogalma, 
legtisztább formában Horváth Mihály munkáiban.35 A nemzetiség fogalma 
szintén jelentős változáson ment keresztül pár évtized alatt: míg a század ele-
jén a nemzeti tulajdonságokat és sajátosságokat jelentette, a kiegyezésre már 
dominánssá vált – a nemzethez képes alárendelt – töredéknép értelemben vett hasz-
nálata, amelyre az 1868-as nemzetiségi törvény nyújtja a legeklatánsabb példát.36

A tankönyvek narratívái a  nemzet fogalmát egyöntetűen annak modern értel-
mében használják. Ugyanakkor a nemzetiség fogalma több szerzőnél a nemzeti sajá-
tosságokat jelenti miközben – Horváth Mihály kivételével37 – valamennyi szerzőnél 
a nemzetiség szó emellett töredéknép jelentéssel is szerepel.

A két fogalom tankönyvbéli meghatározását közvetlen módon lehet vizsgálni 
több munka alapján. Huszonhárom tankönyvben ugyanis, a tantervi utasítások-
nak megfelelően, függelékeket is találunk a munkák végén, melyekben az ország 
(és gyakran Ausztria) jelenkori állapotára vonatkozó információkat közölnek 
a szerzők. A lakosság nyelvi megoszlásáról szóló bekezdésekben esik szó nemzet-
ről és nemzetiségről. Utóbbiról öt szerző ad explicit defi níciót. Egyik tankönyvíró 

34 A kongresszus jelentőségéről: Hitchins 1983: 172–176.
35 Lajtai 2013: 127–159.
36 Lajtai 2013: 40–44.
37 Horváth 1875. 
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sem köt a  nemzetiség kritériumához közösség-tudati tényezőt, mint Grünwald 
Béla tette Felvidékről szóló munkájában.38 Szádeczky Lajos és a  Kaczogh And-
rás–Takáts György szerzőpáros pusztán nyelvhez köti a  nemzetiséget („más 
nyelvűek”), míg Sebestyén Gyula és Angyal Dávid a közös származást és a nyelvet 
együtt tekintik a  nemzetiség kritériumainak. Török János egyszerűen „a többi 
népek”-et azonosítja a  fogalommal. A kiváló történész, Angyal Dávid az 1868-
as nemzetiségi törvény nemzetkoncepciójának ellentmondva kijelenti, hogy „[h]
azánk népe azonban nem mind egyazon nemzet tagja, vagyis nyelvre és szár-
mazásra nézve nem magyar”.39 Angyalon kívül csak a Gaál–Helmár szerzőpáros 
minősíti nemzeteknek a nemzetiségeket. 

A nemzetet explicit módon defi niáló szerzők, Angyal kivételével, valameny-
nyien a politikai nemzet kritériumai szerint határozzák meg a fogalmat, amely-
nek így a nemzetiségek is részét képezik. Sebestyén Gyula adja a legalaposabban 
felépített defi níciót: 

„A ki a magyar állam területén született, állandóan itt lakik és a magyar törvényeknek van 
alávetve, az a magyar állam polgára. A magyar állam polgárai alkotják a magyar nemzetet 
s alkotmányunk szerint jogokban és kötelességekben egyenlők.”40

A századfordulótól kezdve több szerző41 a  magyar szupremáciára vonat-
kozó kijelentést is tesz a  nemzetdefi níció után, amit gyakran történelmi 
érvekkel erősítenek meg, melyek közt nemcsak az államalapítás tényét hangsú-
lyozzák, hanem az ország ezer éves fenntartását és védelmét is, így e történeti 
eredmények kizárólag a magyarság teljesítményeként jelennek meg.42

A törvény előtti egyenlőség gyakran szereplő tételében jelentős fogalma-
zásbeli különbségek érhetőek tetten a  nemzetiségek vonatkozásában. Ujházy 
Lászlónál a közös jogok és szabadságok, valamint az alkotmány által mindenki 
számára garantált védelem dominálnak,43 míg Andor József megfogalmazásá-
ban a  nemzetiségek kötelessége a  magyar törvényeknek való engedelmesség, 
amelyet a történelmi jog logikája ír elő.44

Immár valamennyi tankönyvet vizsgálva, magukban a narratívákban a „nem-
zet” fogalmának használata igen ellentmondásos és félrevezető: vonatkozhat 

38 Grünwald (1878). A homogén nemzetállam más pártolói is hasonlóan jártak el, például Baloghy 
Ernő (Baloghy 1908).

39 Angyal 1902: 181.
40 Sebestyén 1901: 124.
41 Mangold 1900: 178; Szigethy 1901: 155; Baróti–Csánki 1901: 104; Angyal 1902: 181; Jászai 1903: 

147; Mangold 1903: 389; Andor 1904: 196; Jászai 1904: 233; Kiss 1908: 94; Takáts 1905: 236.
42 Például: Mangold 1900: 178.
43 Ujházy 1906: 115.
44 Andor 1904: 196.
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a lakosság összességére vagy csak a magyar etnikumra. Minthogy azonban, amint 
azt lejjebb részleteiben is tárgyaljuk, szinte az összes szerző már a Kárpát-meden-
cében való letelepedés, tehát az „itt talált népekkel” való érintkezés előtt nem-
zetként hivatkozik a  magyarokra, a  „magyar nemzetként” vagy „nemzetként” 
megjelölt történelmi (fő)szereplőt logikusan azonosíthatjuk a magyar etnikum-
mal. Ezt a megállapítást erősíti az a tényező is, hogy a szerzők túlnyomó többsége 
szerint az itt talált lakosság nem asszimilálódott a magyarokhoz. Ezt az implicit 
módon megfogható nemzet- és történelemértelmezést számos szerzőnél explicit 
kijelentések teszik egyértelművé, melyek a magyarság államalkotó és -fenntartó 
képességéről vagy – a továbbiakban még részleteiben elemzett – civilizációs misz-
sziójáról szólnak.45 

A politikai nemzet defi níciójához közeli nemzetfelfogást egyetlen tan-
könyv narratívájában találunk, Kiss Lajos 1908-ban publikált munkájában, 
az áprilisi törvények elfogadását bemutató bekezdésben, ahol a nemzet nyelvi 
és felekezeti hovatartozás feletti kategória, amely az ország egész lakosságát 
jelenti.46 A politikai nemzet teoretikusainál tapasztalt történelemfelfogás pedig 
egyetlen egy szerzőnél jelenik meg, egy mondat erejéig. Varga Ottó a reform-
korban kibontakozó nemzetiségi mozgalmakat bemutató sorokban a közösen 
végigélt és végigszenvedett múlt örökségét állítja szembe a nemzetiségek foko-
zódó magyarellenességével.47

Mióta és mitől nemzet a magyar?

A nemzetek eredetét érintő kérdések – mióta lehet az egyes nemzeteket valóban 
nemzeteknek tekinteni?; mitől válik egy adott közösség nemzetté? – központi 
helyet foglalnak el a nacionalizmuselméletekben. Anthony D. Smith, a nacio-
nalizmuskutatás egyik legtermékenyebb szerzője szerint, a  19. század során és 
egészen a második világháború végéig a  történészek a perennializmus szerint 
gondolták el a nemzetek eredetét. Ennek lényege, hogy „a nemzetek, vagy leg-
alábbis egyes nemzetek nagyon régóta léteznek akármilyen okból kifolyólag 
is”.48 Smith megállapítása a tankönyvírókra is igaz, ugyanakkor a magyarországi 
kontextus miatt részleteiben kell tanulmányozni a  defi níció olyan homályos 
elemeit, mint az egyes nemzeteket, vagy az akármilyen okot.

A nemzet létrejöttének időpontjára vonatkozóan két világosan elkülönít-
hető csoportot lehet beazonosítani. Az első csoportba azok a tankönyvszerzők 

45 Pl. Mangold 1903: 30. 
46 Kiss 1908: 83. Mindazonáltal Kiss még a honfoglalás előtt nemzetként hivatkozik a magyarra.
47 Varga 1896: 244–245. 
48 Smith 2001: 49–50.
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tartoznak, akik már a  vérszerződés előtt nemzetként hivatkoznak a  magya-
rokra, míg a  nemzetiségekre soha, még akkor se, ha az egyes őslakos népek 
leírásuk szerint uralkodtak az ország egyes részein. A magyarok már a fejede-
lemválasztás, mi több, az Ázsiából való útra kelés előtt is nemzetnek minősül-
nek, míg a Kárpát-medencében talált népekre fajként, fajnépként vagy népként 
hivatkoznak. E szerzőktől nem kapunk magyarázatot arra vonatkozóan, hogy 
egyes népek (nemcsak a magyarok, de a hunok is) miért tekinthetők nemzet-
nek, mások miért nem. A korszak politikai irodalmában azonban akad egy 
szerző, aki ezt a fajta gondolkodásmódot fogalmilag is kidolgozta. A független-
ségi politikusként, ügyvédként és újságíróként is tevékenykedő Baloghy Ernő, 
aki egyetlen könyvében (A magyar kultúra és a  nemzetiségek), melyet a  sovi-
niszta magyar politikai gondolkodás egyik legtipikusabb művének tart a szak-
irodalom,49 az erőszakos asszimiláció szükségességét történelmi-faji érvekkel 
igyekszik alátámasztani. Baloghy ugyan elismeri, hogy a magyarok a honfogla-
lással nem légüres térbe érkeztek, ugyanakkor szerinte ezek az itt talált népek 
nem voltak képesek „primordiumot” alkotni.50 Baloghy szerint a „primordium” 
a  „nemzeti géniusz”, ami „a belső erő. Ezt az erőt nem lehet deklarativ úton 
megteremteni, ennek ösztönszerűen jelen kell lennie.”51 Minthogy az őslakos-
ságból ez hiányzott, az ország történelméhez sem járult érdemben hozzá: pasz-
szív tömegként volt jelent a magyar történelemben.52 

A tankönyvszerzők első csoportjának implicit módon megfogható néze-
tei a  magyarok és a  Kárpát-medencében talált népek „minőségének” vonat-
kozásában Baloghy fent idézett gondolatmenetére rímelnek. Természetesen 
nem beszélhetünk hatásról, hiszen Baloghy könyve csak 1908-ban jelent meg, 
ugyanakkor maga a nézetrendszer már az 1880-as években jelen volt és a szo-
ciáldarwinizmus magyarországi recepciójához köthető.53 Mindenesetre meg-
jegyzendő, hogy ez a – tankönyvíróknál egyébként nem explicit és valószínűleg 
nem is tudatos – faji érvelés sem a  tankönyvszerzőknél, sem Baloghynál nem 
jelenti a faji felsőbbrendűség tételének agresszív hirdetését. A 19. századi gon-
dolkodóknál általában a faj csak a nemzettel összefüggésben jelent meg, önálló 
értékké csak a világháború után vált.54

A második csoport tizenegy szerzőjénél az első alkotmányként tisztelt vér-
szerződéssel, a magyarság államalkotó képességének egy konkrét eredménye által 
válik a  magyar nép nemzetté. E szerzők számára a  vérszerződés legfontosabb 

49 Gyurgyák 2007: 90; Turda 2004: 111.
50 Baloghy 1908: 17.
51 Baloghy 1908: 31.
52 Baloghy 1908: 23.
53 Turda 2004: 71–72. 
54 Turda 2004: 159–160.
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hozadéka (és így a  nemzetté válás sine qua non feltétele) egy konkrét politikai 
formáció, a központi irányítással megvalósult államjellegű szervezet.55 

E narratívában egyértelműen tehát az államszervezés képessége különböz-
teti meg a magyar nemzetet a Kárpát-medence többi népétől. E gondolkodásmód 
megjelenésében és térhódításában világosan kimutatható egy időbeli tendencia: 
1886-ban bukkan fel először Varga Ottónál, fokozatosan egyre többen élnek 
vele, majd a 20. század első éveitől kizárólagossá válik. Az is világosan látszik, 
hogy nem a célközönség életkora (alsó vagy felső osztályok számára készültek-e 
ezek a tankönyvek), hanem az időtengelyen elfoglalt pozíció a döntő. 

Természetesen nem mindegyik tankönyv helyezhető el a két csoport vala-
melyikében. Mint azt fentebb említettük, két szerző a letelepedéstől hivatkozik 
nemzetként a  magyarra. Számukra az istváni államalapítással válik a  népből 
nemzet. Emellett olyan tankönyvek is akadnak, amelyekben a  vizsgált rész 
ellentmondásos.56 

Aktív és passzív népek

Az elemzés második fejezetében már kevésbé teoretikus kérdésekre keresem 
a választ. Immár nem fogalomhasználatot és implicit módon megfogható nem-
zetfelfogást vizsgálok, hanem konkrét történelmi események reprezentációját, 
valamint az egyes csoportokról szóló diskurzusokat veszem górcső alá.

Civilizációs misszió és passzivitás

A dualizmuskori magyar történeti narratívák nemzetiségi reprezentációja vizsgá-
latának egyik központi kérdése magától értetődő: hogyan reagáltak a tankönyv-
szerzők, egyáltalán reagáltak-e a nemzetiségi elit által megfogalmazott történelmi 
narratívákra, amelyekkel a  kisebbségi politikusok önkormányzati, illetve egyéb 
törekvéseik mellett érveltek. 

Az említett érvelésnek egyik alapvető pontja volt, hogy a nemzetiségek a legré-
gebbi (legalábbis a magyaroknál régebbi) lakosai az országnak, így jogosan tartanak 
arra igényt, míg a  magyarok az itt lakó népek békés együttélését tették tönkre. A 
nemzetiségi kongresszusnak a  millenniumi ünnepségsorozat ellen megfogalma-
zott nyilatkozatában (egyebek mellett) ez az érvelési stratégia is megtalálható.57 Az 

55 Varga 1886: 8.
56 Mangold 1883a; Csuday 1884; Marczali 1894; Mangold 1900; Kiss 1907.
57 A nemzetiségi kongresszus végrehajtó bizottságának tiltakozása a millenniumi ünnepségekkel 

kapcsolatban 1896. április 30. Pajkossy 2006: 729–731.
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1867-es turócszentmártoni szlovák nemzeti gyűlés ugyancsak ezt a gondolatot fogal-
mazta meg.58 A román nemzeti mozgalom dákó–román elmélete is hasonló irányba 
mutatott.59

Ahogy ezen elképzeléseknek mitikus alapjaik voltak, ugyanígy a magyar fél 
számára is rendelkezésre állt egy eredetmítosz, amellyel területi igényeit legitimál-
hatta: a hun–magyar rokonság, melynek megfelelően a magyarok csupán Attila 
jogos örökségét vették birtokba a honfoglalás alkalmával. Mindösszesen azonban 
három tankönyvíró60 említi legitimációs szándékkal a hun–magyar rokonságot, 
míg a  szerzők többsége elveti a mítoszokat, mint félrevezető és hamis meséket. 
E jelenség mögött a  történelem mint tudomány presztízsét véljük felfedezni.61 
Ugyanakkor olyan szerzőket is találtunk, akik ellentmondásosan viszonyulnak 
a magyar történelmi mítoszokhoz, ezek azonban nem állnak kapcsolatban legiti-
mációs stratégiával.62 

Mindazonáltal tíz szerző tizenegy munkájában63 beazonosítható egy kifi -
nomultabb stratégia, amely a  magyarok nemzetiségekkel szembeni primátusát 
igazolja. A tantervi utasítások előírásainak megfelelően a  tankönyvek az ország 
területének történetével kezdik elbeszélésüket, nem a  magyarokéval. A szerzők 
kaotikus állapotot vázolnak fel, melyet a „szétdaraboltság”, az „ország nélküli álla-
pot” jellemez, és „pusztító förgeteg” dúl. Az őslakosság „érdemi életet” nem tud 
élni a területen. Ezzel a képpel a szerzők azon meggyőződésüket állítják szembe, 
mely szerint az ország területét Isten vagy a  természet egységesnek hozta létre, 
amely arra hivatott, hogy egy egészként uralják. A magyarok egyfajta civilizációs 
missziója abban áll, hogy ezen egyesítésre kijelölt területet valóban egyesítsék, 
a  nyugati, keresztény kultúra értékeinek elsajátításával, mindennek pedig elen-
gedhetetlen feltétele a  magyar adottságként megjelölt államalkotó képesség. Az 
érvelés központi szerepe legszembeötlőbb Környei János könyvében. Környei 
egyike azon keveseknek, akik legitimáló erőt tulajdonítanak a hun rokonságnak, 
ugyanakkor ennek jelentőségét elhanyagolhatónak tekinti a  civilizációs misszió 

58 „Őskori történetünk s nemzeti hagyományainknak tanulsága szerint a  Kárpátok által 
bekeritett ezen földnek mi vagyunk legrégibb lakói. Még a magyarok bejövetele előtt őseink 
édes hazájoknak nevezték e földet” Az 1867. évi turócszentmártoni szlovák nemzeti gyűlés 
felterjesztése az országgyűléshez. Kemény 1952: 28–33.

59 Cipoeş 2010: 33–35.
60 Török 1884; Kaczogh–Takáts 1912; Környei 1880.
61 Berger (szerk.) 2007: 32–33; Gyáni 2000: 32.
62 Ebben nincs kitapintható időbeli tendencia. (Környei 1800); Csuday 1884; Sebestyén 1890; 

Gaál–Helmár 1891; Komárik 1899; Kaczogh–Takáts 1912.
63 Jászai 1902; Kaczogh–Takáts 1912; Király 1897a; Komárik 1899; Környei 1880; Létmányi 1905; 

Mangold 1903; Ribáry 1871; Szigethy 1900; Varga 1886. Nem mellékes, hogy e könyvek általában 
a több kiadást megértek közé tartoznak, Varga könyve például – ismereteim szerint – hétszer 
jelent meg.
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fontossága mellett.64 Környei mellett a  Szilágyi Sándor által hosszan méltatott 
Király Pál megfogalmazása felel meg a fent felvázolt sémának a legtökéletesebben. 

„A természettől egységesnek alkotott terület össze-vissza van darabolva, a  barbár tör-
zsek féktelen szabadságban száguldoznak ide-oda, […] Műveltség, polgárosodás isme-
retlenek, s a népek nem is vágyódnak reá, sejtelmük sincs róla. […] Hazánkban tehát 
minden mozog és háborog. […] A magyarok tehát hazánk valódi megváltói valának, s 
e pusztai barbárok rakták le a szebb és jobb jövőnek szilárd, megingathatatlan alapjait, 
megalapítván a lefolyt évezred viharait törhetetlen erőben megállott Magyarországot.”65

A civilizációs misszió gondolatát egyértelműen Szalay László 1851-es össze-
foglaló munkájából veszik át a tankönyvírók, néhány esetben szó szerint beidézve 
Szalay mondatait.66 Ugyanakkor csupán hét szerző fogalmazza meg a  nyugati 
kultúra kelet felé történő terjesztésének kötelességét is.67 A gondolat egyébként 
markánsan jelen volt a  párizsi békedelegáció érvrendszerében, valamint a  két 
világháború közötti revíziós retorikában.68 

Ami az itt talált népekkel való konfl iktus kérdését illeti, az őslakosok meg-
hódolása sokkal inkább legitimáló tényező, mint a fegyveres harcban való legyő-
zésük. Erre a  legjobb példa Andor József. Tankönyvének függelékében a szerző 
kimondja a magyar szupremácia tételét, melyet a nemzetiségek egykori önkéntes 
meghódolásával igazol, holott a honfoglalás narratíváiban Andor még véres har-
cokról számolt be.69

A nemzetiségeknek tulajdonított legfontosabb jellemző, a  passzivitás, a  sza-
badságharc narratíváiban a  leginkább szembeszökő. A tankönyvszerzők többsége 
szerint a nemzetiségeket a bécsi „titkos kéz” lázítja fel (Bécs, a kamarilla, a bécsi 
udvar), legyen szó nemzeti ébredésükről a reformkorban vagy akár a későbbi fel-
keléseikről 1848-ban. E magyarázat azonban nemcsak a nemzetiségek öntudatlan-
ságát hangsúlyozza, hanem egy felmentő hozzáállást is megenged („félrevezetett 

64 Környei 1897: 18–19.
65 Király 1897: 35–37. Kiemelés az eredetiben.
66 „A’ feladás nagy volt, ’s megfejtésével a’ magyar fajt bízta meg a’ gondviselés. Első fellépésünk 

Európa’ színe előtt hatalmas szolgálat vala, mellyet állodalmunk’ alkotása által a’ polgárisodásnak 
tevénk; ’s nagyobb hasznát senki nem vette e’ szolgálatnak mint a’ németség, melly az általunk 
meghódított földön soha sem birt alkotó erővel, ’s melly a’ magyarnak köszönheti, hogy az itt 
egymás mellett élősködött tehetetlen népségek’ romjain elvégre egy roppant szláv birodalom 
nem emelkedett.” (Szalay 1852: 3).

67 Környei 1880; Komárik 1899; Szigethy 1900; Jászai 1902; Jászai 1904; Mangold 1903; Létmányi 
1905; Takáts 1905.

68 Vö.: Zeidler 2009: 84. 
69 Andor 1904.
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honfi társaink”).70 A nemzetiségek lázadását többen azzal állítják szembe, hogy 
a magyarság „önzetlenül” részesítette őket az általa kivívott civilizációs javakban.71

Az általános tendencia mellett ugyanakkor felfedezhetőek különbségek 
a szerzők között a nemzetiségi mozgalmak megítélésében. Maga a titkos kéz sem 
mindenhol jelenik meg: többek megfogalmazásában Bécs már eleve meglévő moz-
galmakat karolt fel.72 Angyal Dávid kivételes magyarázatot nyújt a  nemzetiségek 
felkelésére. Nemhogy titkos kezet nem említ, de a lázadások okát a mások által fel-
tétlenül ünnepelt áprilisi törvények hiányosságában látja.73

További diff erenciálódást jelent, hogy több szerző irigységet lát a bécsi mani-
pulációra való fogékonyság mögött.74 Török János így fogalmazott: „Nem türhet-
ték a magyar nemzet szabadelvű fejlődését, pedig az 1848-diki törvények nekik is 
ugyanazon szabadságokat biztosították, melyeket a magyaroknak. Nem tűrhették 
a magyar nép fokozódó nagyságát.”75 Míg mások a félrevezetettséget és megtévesz-
tettséget hangsúlyozzák.76 Így például Környei János: „Erdélyben pedig a félreveze-
tett román honfi társaink fölkelése szerveztetett.”77

A szerzők nem tesznek különbséget a különböző csoportok között, így a nem-
zetiségek felbujtásáról és lázadásáról beszélnek. Ez esetben csupán két kivételt 
találhatunk. Szigethy Lajosnál a „tótok” többsége nem lázad fel a magyarok ellen, 
mi több, a szerző hangsúlyozza a „tótság” hazafi as viselkedését.78 Marczali szintén 
kihagyja a szlovákokat a lázadó nemzetiségek felsorolásából.79 

Az elemzés végén érdemes röviden kitérni a  különböző népcsoportoknak 
tulajdonított nemzeti karakterekre.  A nemzetiségekre alkalmazottak valameny-
nyien passzivitást benyomását keltik: a románok („oláhok”) észrevétlenül beszivá-
rogtak a szlávok szervezetlenül tanyáztak a területen, amit nem elfoglaltak, hanem 
elleptek. Egyes tankönyvírók szerin a szlávok természetéhez olyan szorosan hoz-
zátartozik a hódolás, hogy voltaképpen mindegy, ezt ki felé gyakorolják.80 Ezzel 
szemben a magyarok tulajdonsága mind tudatosságot és aktivitást implikálnak: 
összetartást, rend- és egyben szabadságszeretetet. E tulajdonságok egyenes ellen-
tétei az őslakosok szervezetlenségének és behódolásra való hajlandóságának. 

70 Környei 1880: 336.
71 Így például Varga 1886: 102.
72 Csuday 1884; Király 1897; Sebestyén 1901; Jászai 1903; Ujházy 1900.
73 Angyal 1902.
74 Török 1884: 147; Ribáry 1890: 292; Mangold 1903: 367; Laurentzy 1912: 36.
75 Török 1884: 147.
76 Környei 1880; Varga 1886: 102; Király 1897: 332.
77 Környei 1880: 386.
78 „De ez az egész úgynevezett pánszláv mozgalom nem volt veszedelmes, mert maga a tót nép 

igen nagy többségében hű maradt a magyar hazához.” (Szigethy 1901: 112).
79 Marczali 1894: 203.
80 Király 1897: 48. Hasonló gondolatok: Környei 1880: 11.
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Mindebben világosan tükröződik a brit antropológus, Richard Jenkins meglátása, 
mely szerint, amikor egy csoport egy másik karakterét, jellegzetességét megha-
tározza, az nem a kategorizáltak valós jellegzetességeiről, hanem sokkal inkább 
a kategorizálóknak az adott csoporttal való szándékairól tanúskodik.81 A vizsgált 
tankönyvírók elképzelése valójában a Baloghy Ernőnél tapasztalt aktív (magya-
rok) és passzív („őslakos” nemzetiségek) ellentétpárral egyezik meg. Azt a vezető, 
civilizáló szerepet, amelyet a szerzők egy részénél explicit módon kifejtve is meg-
találunk, ez az ellentétpár teszi jogossá, mi több, szükségessé.

Következtetések

Vizsgált szövegeinkben a  nemzetiségekkel kapcsolatban egyrészt explicit módon 
megjelenő minősítésekkel találkozunk, kitapintható azonban egy mélyebb struktú-
rákat rejtő szint is: itt elsősorban a fogalomhasználatról és a nemzeti karakterológi-
áról van szó.

Az explicit minősítések szintjén mindenekelőtt a nemzetiségek megítélésében 
mutatkozó nagyfokú diff erenciáltságot kell hangsúlyoznunk. Ez a leginkább szem-
beötlő a szabadságharc narratíváiban, ahol a félrevezetett honfi társaktól a féltékeny 
nemzetiségekig több mindent találunk, de olyan, elvileg semlegesebb megközelí-
tésű témáknál is tapasztalható, mint a törvény előtti egyenlőség kérdése. A nemzeti-
ségek reprezentációja a vizsgált korszakban forgalomban lévő tankönyvekben tehát 
nem tekinthető egységesnek, így persze az sem állja meg a helyét, ha summásan 
sovinisztának minősítjük szerzőiket. A második, implicit szintet azonban az előb-
bivel szemben majdhogynem homogénnek tekinthetjük. Noha két csoportot vilá-
gosan el lehet különíteni annak vonatkozásában, hogy mi teszi számukra nemzetté 
a magyart, a nemzet fogalmának használata egy irányba mutat. Nevezetesen oda, 
hogy a  tankönyvszerzők nem tesznek különbséget a  „magyar nép” és a  „magyar 
nemzet” között. Az ország történetének kizárólagos főszereplőjét implicit vagy 
több esetben explicit módon is kifejtve a nyelvi és etnikai értelemben vett magyar 
nemzetben látják. Ez azokban az esetekben is igaz, amikor a tankönyveket függelék 
zárja, melyben a szerzők defi níciója a politikai nemzet kritériumait adja meg.

Ugyanígy, a  legitimációs stratégiával szoros összefüggésben álló nemzeti 
karakterek is megegyeznek a szerzőknél: a magyarokat aktivitást, míg a nemzeti-
ségeket passzivitást implikáló jelzőkkel írják le. 

Mindezt mérlegelve, a tanulmány egyik kulcskérdésére az a válasz tehát, hogy 
a  tankönyvnarratívák a  homogén nemzetállam történelemképével egyeznek, és 
nem a politikai nemzet felfogásának teoretikusaiéval, ugyanakkor ez nem valami 

81 Jenkins 1994: 207. 
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tudatosan „soviniszta” vagy „imperialista” gondolkodásból kifolyólag alakult így. 
A tanulmány eredményei sokkal inkább abba az irányba mutatnak, hogy a tan-
könyvírók számára nemigen állt rendelkezésre más perspektíva. Ennek kimerítő 
feltérképezése azonban további kutatásokat igényel. 
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Konrád Miklós

Egy kudarc anatómiája
Neológ zsidó vallásoktatás a dualizmus korában

A dualizmus idején a neológ zsidó lapokban, évkönyvekben, hitközségek és felekezeti 
iskolák éves jelentéseiben megszólaló rabbik, hitoktatók és újságírók egyöntetűen 
úgy vélték, hogy a modern zsidóság legégetőbb kérdését a felnövekvő nemzedékek 
iskolai vallásoktatása képezte. „Tudjuk, hogy egyedül ettől függ a zsidóság jövője”, 
jelentette ki Steinherz Jakab székesfehérvári főrabbi az 1897-ben létrejött Dunántúli 
Rabbiegyesület 1898-as gyűlésén tartott előadásában.1 A vallásoktatás, írta 1904-
ben Neumann Ede nagykanizsai főrabbi a Magyar-Zsidó Szemle című tudományos 
folyóiratban, „minden hitközségnek első és legfontosabb feladata”.2

E zömében férfi akból álló réteg – a  továbbiakban nevezzük őket neológ értel-
miségnek – a  hitoktatásban látta a  modern zsidóság fennmaradásának egyedüli 
biztosítékát, mivel szintúgy egyöntetű megítélése szerint az akkulturálódó zsidóság 
megdöbbentő iramú és mértékű szekularizációja folytán a szülők nagy része immár 
nem csupán a  vallásos gyakorlatok, szokások és ismeretek átadásában reá háruló 
kötelezettségeit nem teljesítette, de a vallásos hitet sem ültette át gyermekei szívébe. 
„Ma a hittel magával kell az ifj úság nagy részét megismertetni”, szögezték le a Pesti 
Izraelita Hitközség (PIH) elöljáróságának 1888-ban írt jelentésükben Schweiger Már-
ton, a hitközség oktatási ügyosztályának elnöke, Halász Frigyes, az ügyosztály jegy-
zője és hitközségi titkár minőségében Goldziher Ignác.3 A neológ értelmiség szerint 
az iskolának tehát már nem csak oktatnia, de nevelnie is kellett. E téren lényegében 
minden felelősség őt terhelte. Amint írta 1894-ben Haber Samu, az Egyenlőség című 
neológ zsidó hetilap újságírója: „Oda jutottunk, hogy a vallás csaknem minden meg-
nyilatkozásában, formájában, szellemében, tanításaival az iskolára szorult.”4

1 Steinherz 1898: 1. A rabbiegyesületről lásd: Schweitzer–Schweitzer 2012: 67–79.
2 Neumann 1904: 87. (Kiemelés az eredetiben – K. M.) Hasonló kijelentésekre lásd még: Schön 

1885: 138; Goldziher Ig. 1885: 543; Lévai 1889a: 370.
3 Schweiger–Halász–Goldziher 1888: 501.
4 Haber 1894: 3–4. A szülők e téren mutatkozó mulasztását felpanaszló hangok már a dualizmus előtt 

megjelentek: Bak 1864: 42. A dualizmus korában alig volt olyan, a hitoktatással foglalkozó cikk, 
amely legalább egy fél mondat erejéig – hol korholóan, hogy a tényt szárazon tudomásul véve – ne 
tért volna ki arra, hogy a szülők elhanyagolják gyermekeik vallásos nevelését. A számtalan példa 
közül lásd: A hitoktatás. Magyar-Zsidó Szemle (1.) 1884. 152; Goldziher Il. 1885: 63; Hochmuth 
1886: 695; Lévai 1889a: 370–371; Csukási 1890a: 184–185; Haber 1893: 4; Klein 1896: 170; Kiss 1900: 
1–2; Neumann 1904: 92; Neumann 1910: 5–6; Lőwy 1911: 10; Hirtenstein 1911: 31; Szabolcsi 1917: 13.
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Márpedig ha a  neológ felekezeti lapok szerzői olykor megpedzették, hogy 
a zsidó vallástól való elidegenülés nem jár feltétlenül együtt a (sors)közösségként 
és kultúraként is felfogható zsidóságtól való eltávolodással,5 azt ők sem gon-
dolták, hogy egy tisztán szekuláris zsidó tudat pótolhatná, kiválthatná a vallási 
alapú zsidó identitást, egymagában biztosíthatná a  zsidósághoz való kötődés 
nemzedékről nemzedékre való átadását. „Tóra nélkül nincs zsidóság”, szögezte le 
Szabolcsi Miksa, az Egyenlőség főszerkesztője 1894-ben,6 és ebben mindannyian 
egyetértettek. Ha tehát a szülői házból a Tóra nagyjából vagy teljesen kiveszett, 
a zsidóság jövője immáron nagyrészt vagy kizárólag az iskolán, az iskolai hitok-
tatáson múlott. Amint írta 1891-ben Munkácsi Bernát, a PIH egy évvel korábban 
kinevezett tanfelügyelője:

„Ha nem fogunk összes tehetségünkkel a zsidó öntudat és önérzet általános megszilár-
dítására törekedni – s ezt első sorban a vallásoktatásnak czéltudatos, az igaz vallásos 
érzést s az ősi hagyományok tiszteletét a modern törekvésekkel összhangzásba hozó 
szervezésével érhetjük el –: úgy, mint egy becsülésre érdemtelen nép, megnyugvásun-
kat jelentjük ki történeti halálunk fölött.”7

A magyarországi zsidóság egyenjogúsítását meghozó dualizmus létrejöttekor 
az iskola – a zsidó, és még inkább a nem zsidó iskola – profán tantárgyai közé 
ékelődő zsidó vallásoktatás még gyermekcipőben járt.8 A hagyományos asken-
ázi zsidó társadalomban az alapfokú oktatást biztosító, némi számtan kivételével 
szinte kizárólag vallásoktatásra szorítkozó héder híján volt minden rendszerezett-
ségnek, a tankönyvet a Tóra, majd – mihamarabb – a Talmud jelentette, a tanítás 
egész napos volt.9 A hédert II. József korától lassanként és fokozatosan felváltó 
modern hitoktatás óriási kihívás előtt állt: miközben a tanórák száma jelentősen 
csökkent, azt is meg kellett tanítani, amit korábban a gyermekek otthon sajátí-
tottak el. Rendszer kellett, módszer, tanterv, tankönyvek és nem kis pedagógiai 
tehetség, hiszen az ismeretek átadása mellett a  vallásos érzület felébresztése is 
mind inkább a hitoktatókon múlt.

A dualizmus kori neológ zsidó hitoktatás alapvető jellemzőinek és haté-
konyabbá tétele érdekében kifejtett erőfeszítéseknek a  bemutatásán túl e tanul-
mánynak az a  célja, hogy fényt vessen a  hitoktatás kudarcára és annak okaira. 
Amint a neológ értelmiségnek a hitoktatás alapvető fontosságáról vallott nézetei 
is jelzik, a kérdés jelentősége jóval túlmutat önmagán. Nem tekintem véletlennek, 

5 Berényi 1888: 303–305; Mezei 1891: 2; [Blau] 1903: 202.
6 Szabolcsi 1894: 4. 
7 Munkácsi 1891: 9. 
8 Bányai 2005.
9 Katz 2000: 157–163.
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hogy az emancipáció korabeli zsidó polgárságnak a  zsidósága iránti kötődése 
fennmaradását hangsúlyozó, a történetírásban manapság domináns trend képvi-
selői a hitoktatásnak alig szentelnek fi gyelmet, illetve hogy amikor ezt megteszik, 
és mint Marion Kaplan a németországi zsidóság kapcsán, a hitoktatást szintúgy 
kudarcnak minősítik, ebből semmilyen következtetést nem vonnak le.10 A zsidó 
hitoktatás kudarca a  hagyományos zsidó társadalomban teljességgel ismeretlen 
szekuláris identitásformák kialakulásának elismerése mellett is kétségeket ébreszt 
az akkulturált zsidók önnön zsidóságuk iránti, nemzedékeken át fennmaradó 
kötődésének optimista percepciójával szemben.

Az intézményi keret

A dualizmus korában a hitoktatás az alap- és középfokú oktatás kötelező tantár-
gyát képezte. A „hit- és erkölcstant” a felekezeti és községi elemi népiskolákban, 
a felsőbb népiskolákban, a polgári iskolákban, valamint a tanító- és tanítónő-ké-
pezdékben a  „népiskolai közoktatás tárgyában” 1868-ban hozott XXXVIII. tör-
vénycikk tette kötelezővé, a  reáliskolákban és a  gimnáziumokban az 1883-ban 
keletkezett „középiskolákról és azok tanárainak képesítéséről” szóló XXX. 
törvénycikk.11

Amiként saját felekezeti iskolái esetében, úgy a  községi, állami, magán-, 
illetve más felekezethez tartozó iskolákba járó tanulók hitoktatásáról is az érin-
tett felekezet tartozott gondoskodni. A hittanórák számáról saját iskoláikban 
a  felekezetek maguk dönthettek. A dualizmus korában 500 körül ingadozó, az 
1890-es évek elejéig kisebb hullámzásokkal növekvő, azután folyamatosan csök-
kenő számú zsidó elemi iskolában ez többnyire heti 4 és 8 óra között mozgott 
(a lányoké mindig kevesebb volt). Az első világháború előestéjén fennálló 
13 zsidó polgári iskolában heti 3 és 6 óra között váltakozott.12 Az 1877-ben felállí-
tott Országos Rabbiképző Intézet alsó évfolyamait nem számítva az ország egyet-
len zsidó középiskolája, a vágújhelyi reáliskola tantervében 1889-ig az I. és II. osz-
tályban heti 5-5, a III. és IV. osztályban 3-3, 1889 után miden osztályban heti 3 óra 
hittan szerepelt.13 A községi, állami, illetve magániskolákban a hittanórák számát 
a vallás- és közoktatásügyi miniszteri tantervek heti két órában állapították meg. 
A  hittant 1894-ben a  Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) rendeleti 

10 Kaplan 2005: 207–210.
11 Ezer év törvényei 1868 http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5360 – utolsó letöltés: 

2016. november 25; Ezer év törvényei 1863 http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=6108 
– utolsó letöltés: 2016. november 25.

12 Felkai [1998.]
13 Felkai [1998]: 117.
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úton az ezt eddig csupán fakultatívan oktató iparos, kereskedőtanonc és középke-
reskedelmi iskolákban, illetve egy másik rendelet útján az ipari szakiskolákban is 
a kötelező tantárgyak közé emelte, igaz, már csak heti egy órában.14

A hittanóráknak a tanintézet fenntartójától függően jelentősen eltérő száma 
azért bír különleges jelentőséggel, mert a zsidó tanulóknak csupán kisebbsége járt 
zsidó felekezeti iskolába. Országos szinten az 1894/95-ös tanévben a zsidó elemis-
ták 38,5%-a járt izraelita népiskolába, ez az arány az 1910/11-es tanévre 31,9%-ra 
csökkent.15 Budapesten a IV–IX. kerületekre kiterjedő, a fővárosi zsidó lakosság 
több mint 90%-át magában foglaló PIH által hitoktatásban részesített elemi, 
polgári, reáliskolában vagy gimnáziumban tanuló diákoknak 1881/82-ben 11%-a, 
1910/11-ben már csupán 7,1%-a járt a hitközség elemi, illetve polgári iskoláiba.16 
A zsidó tanulók országos szinten jelentős, a  fővárosban elsöprő többsége tehát 
csupán heti két, illetve egy óra hitoktatásban részesült.

A hitoktatók

A VKM nem rendelkezett arról, hogy az elemi és polgári iskolákban kik voltak 
jogosítva a hit- és erkölcstan tanítására. Ennek meghatározása kizárólag a feleke-
zetek jogkörébe tartozott.17 A reáliskolák és gimnáziumok esetében hittanárként 
csak a minisztériumnál bejelentett és általa elfogadott egyént alkalmazhattak. Az 
illető elfogadását a  minisztérium azonban kizárólag erkölcsi vagy állami szem-
pontból tagadhatta meg. Képzést, tanképesítést ez esetben sem szabott meg.18

A hitoktatókra nézve egységes, országosan elfogadott kvalifi kációs rendszert 
a zsidó felekezet sem állapított meg. A neológ–ortodox szakadás ennek elvi lehető-
ségét is meghiúsította. A szakadáshoz vezető 1868–69-es zsidó egyetemes gyűlésen 
elfogadott, végül csak a  „kongresszusi”, vagyis a  neológ hitközségek és a  neológ 
országos szervezet működését megállapító szabályzatnak az izraelita népiskolákra, 
illetve a középiskolai hittanításra vonatkozó része szűkszavúan megszabta ugyan az 
elemi hittanítóktól elvárt képesítést, illetve „középtanodák” hittanáraitól megkívánt 
ismereteket,19 de ezekről utóbb Hochmuth Ábrahám veszprémi főrabbi egy cikké-

14 Hivatalos Közlöny (2.) 11. 136; Hivatalos Közlöny (2.) 16. 193.
15 Bánóczi 1897: 133; Magyar Statisztikai Évkönyv 1911: 353. 
16 A pesti izr. hitközség költségvetése. Magyar-Zsidó Szemle (1.) 1884. 148–149; Munkácsi 1910: 131.
17 Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi miniszter 4100. szám alatt 1889. február 2-án kelt, 

a  korábbi állapotokat megerősítő rendeletét közli: A hitoktatás ügye Gyöngyösön. Magyar-
Zsidó Szemle (6.) 1889. 382–383.

18 Lásd A középiskolákról és azok tanárainak képesítéséről szóló 1883: XXX. tc. 9. §-át (Ezer év törvényei 
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=6108 – utolsó letöltés: 2016. november 25).

19 A magyar és erdélyhoni izraelitáknak 1868–69-dik évi egyetemes gyűlésén alkotott szabályzatok és 
hozott határozatok 1869: 47, 52.

021 331-352   konrad.indd   334021 331-352   konrad.indd   334 2017.06.08.   13:54:322017.06.08.   13:54:32



Egy kudarc anatómiája

335

nek kivételével soha senki nem tett említést. Az 1869-es szabályzatot Hochmuth is 
csupán azért elevenítette fel, hogy leszögezze: a középiskolai hittanárokkal szem-
ben támasztott elvárás „nem érvényesíttetik”.20 A szabályzat e tekintetben holt betű 
maradt. A hitoktatók alkalmazásáról, a velük szemben támasztott elvárásról, a tőlük 
elvárt képesítésről minden hitközség maga döntött.

A nagyobb és vagyonosabb hitközségek elemi, netán polgári iskoláiban, 
illetve a területükön működő állami, községi vagy más felekezethez tartozó nép- 
és polgári iskolákban a  hittant általában az 1857-ben létesült Országos Izraelita 
Tanítóképző Intézetből kikerült tanítók, de legalább jesivát járt személyek oktat-
ták, a középiskolákban a helyi rabbik, illetve rabbi-diplomával rendelkező férfi ak, 
az 1880-as évektől ideális esetben az Országos Rabbiképző Intézetből kikerült 
„doktor-rabbik”, vagy olykor szintén a  Tanítóképző végzettjei.21 Kisebb, illetve 
a vallásoktatás iránt kevésbé elkötelezett hitközségekben az alapfokú iskolákban 
a hittant minden képesítés nélküli személyek is oktatták, a középiskolai vallások-
tatást hol egy népiskolai tanító, hol a helyi kántor, a hitközségi jegyző, vagy akár 
a rituális metsző látta el.22

Tantervi káosz

Amiként a vallásoktatók alkalmazása, úgy a hittanórák tantervének és tananyagá-
nak a megállapítása, valamint ennek osztályonkénti felosztása szintén a felekezeti 
hatóságok kizárólagos jogkörébe, esetünkben a  hitközségek, illetve az általuk 
alkalmazott hitoktatók hatáskörébe tartozott.23 A zsidó hit- és erkölcstanórákon 
a tananyagot általánosságban a némi nyelvtannal megtoldott héber olvasás, a bib-
lia- és imakönyvfordítás, a mindennapi és ünnepi imakönyv, vagyis a Sziddur és 
a Máchzor egyes részeinek bemagolása, a bibliatörténet, majd – olykor már csak 
a  középiskolában – a  zsidók jelen korig tartó története, a  templomi liturgia és 
a szertartástan, valamint a rendszeres vallástan képezte. A lányok minden anyag-
ból kevesebbet tanultak, a bibliafordításban a hagyományoknak megfelelően nem 
vettek részt. Míg a fi úk ezzel foglalkoztak, a lányok általában szertartástant, vagy 
bibliatörténetet tanultak, esetleg kézimunkára jártak.24

20 Hochmuth 1883: 9.
21 Seligman 1879: 46; Schlesinger 1882: 54–55; Weiszmann 1885: 184; Bernstein 1906: 78.
22 Seltmann 1892: 214; Szirtes 1887: 452; Szántó 1885: 36; Sömörjei 1896: 4–5; Frisch 1903: 306–307; 

Frisch 1904: 204; Weisz 1912: 196–197.
23 Felkai [1998]: 57, 116. A 21.678. szám alatt 1877. augusztus 26-án kelt VKM rendeletet idézi: 

A hitoktatás ügye Gyöngyösön. Magyar-Zsidó Szemle (6.) 1889. 377. 
24 Felkai [1998]: 113–114; A hitoktatás. Magyar-Zsidó Szemle (1.) 1884. 153; Hitoktatási tantervek. 

Közli: főtiszt. Löw Immánuel. III. Szeged. Magyar-Zsidó Szemle (1.) 1884. 410–411.
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Ezen általánosságokon túl hitoktatás alatt sokan sokfélét értettek, mondhatni 
szinte mindenki mást. A zsidó felekezeti lapokban az 1880-as évektől megsoka-
sodó panaszok szerint e téren teljes zűrzavar uralkodott.25 A tananyagot minden 
hitoktató saját kénye-kedve szerint állapította meg. Az eredmény – Neumann Ede 
nagykanizsai főrabbi szavaival: „Nálunk a  hány hitoktató, ugyanannyi tanterv, 
a hány iskola, annyiféle vallástan”,26 illetve, tehetnénk hozzá, annyiféle, a hitok-
tatás egységesítése és hatékonyabbá tétele érdekében felszólalók szerint használ-
hatatlan, túl bonyolult, száraz, gyakran nehézkes magyarsággal megfogalmazott 
tankönyv.27 Csukási Fülöp tanügyi író, az Izraelita Tanítóegyesület értesítője 
társszerkesztőjének 1882-ben a következő helyzetértékelést nyújtotta: 

„Míg az egyik iskolában csak a héber olvasás, sőt még az úgynevezett német-héber 
írásra [értsd: jiddisre] fordíttatik a szűken mért tanítási idő anélkül, hogy a serdülő 
gyermek szívébe a lélek- és szívemelő erkölcstanokat előadnák, mások megfordítva 
teszik. A héber olvasást nem gyakorolják, a  bibliát kezökbe sem veszik, hanem 
csakis egyes történetek magoltatnak be szószerint a  gyermekekkel, anélkül, hogy 
erkölcstanok fűződnének ezen bibliatörténet tanításához. Még nagyobb a czélsze-
rűtlenség és sokkal irányzatlanabb az előadás a középiskolákban. Itt történik, hogy 
az egyik tanár előadja a zsoltárok könyvét, azaz egy pár zsoltár átfordíttatik gyakran 
oly növendékekkel, kik a héber abc-ét sem ismerik, mások pedig a középkori vallás 
bölcsészeti könyvek egyikét adják elő anélkül, hogy a növendékek a zsidók történe-
tét ismernék.”28 

E káosznak különösen a lakóhelyükről elköltöző tanulók látták kárát, mivel 
új iskolájukban alig volt esélyük arra, hogy a  hitoktatást ott folytassák, ahol 
korábbi lakhelyükön abbahagyták.29 A panasszal még a  20. század elején is 
találkozunk. 

„A különböző vidékeken – sajnálkozott Szabolcsi Miksa 1904-ben – különböző 
a hitoktatás. Mást tanítanak Kassán és mást Szombathelyen. Mást Nagyváradon 
és mást Liptószentmiklóson. Itt a  lithurgiára helyezik a  fősúlyt, ott a  próféták 
fordítására. Itt a  Zsoltárok a  hittan, ott a  Pentateuch. [...] Úgy hogy ha iskolát 

25 Csukási 1882a: 21; Weiszmann 1885: 182; Neumann 1885: 609; Stern 1886: 110; Lévai 1889b: 428; 
Bernstein 1904: 74.

26 Neumann 1886: 46.
27 Schön 1885: 139; Neumann 1885: 609; Stern 1886: 109–114; Lévai 1889b: 430; Goldschmied 1891: 

680–681; Vajda 1892: 45–58; Dőri 1903: 5; Groszmann 1946: 281.
28 Csukási 1882b: 66. (Kiemelés az eredetiben – K. M.)
29 Győri 1884: 656; Groszmann 1946: 273–274.
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cserél a tanuló, azt kell tapasztalnia, hogy pl. Debreczenben más a »vallás«, mint 
Budapesten.”30 

Reformok, egyetemes tantervek

A változás első jelei, a gondok felismerése és az orvoslásukra tett első kísérletek az 
1880-a évek első felére tehetők. Ennek előtte a hitoktatást, amiként általában a neo-
lóg felekezeti közéletet, a  visszaemlékező kortársak egyöntetű véleménye szerint 
teljes pangás jellemezte: a rendszeres tananyag teljes hiánya, a héber tudományok-
ban vagy a modern pedagógiában, esetleg mindkettőben járatlan, tantárgyuk vagy 
akár vallásuk iránt közömbös, folyton váltakozó, a hittani bizonyítványokat pénzért 
árusító oktatók, a tanítást csak nyűgnek tekintő rabbik, a vallásoktatás iránt szin-
túgy közömbös, az ifj úságnak csupán hazafi as nevelésére súlyt fektető hitközségi 
vezetők.31 A züllés mértékére jellemző, hogy 1875-ben a PIH a területén levő összes 
középiskola számára egyetlenegy hitoktatót alkalmazott, aki nem tudván, hogy 
melyikbe is menjen órát tartani, nem járt el egyikbe sem.32 A kisszámú elemi iskolai 
hittanító között akadt, aki papíron heti 210 tanórát abszolvált!33

Az 1880-as évek első felében kibontakozó reformlendület a  tiszaeszlári 
vérvádban kicsúcsosodó és azt egyben meglovagoló antiszemita mozgalommal 
magyarázható, amely egyeseket menekülésre, vagyis valamelyik keresztény 
vallásra való áttérésre,34 a  többséget azonban soraik összezárására ösztönözte. 
Az antiszemitizmus a zsidó öntudat (részben ideiglenes) felébredéséhez veze-
tett. 1882 novemberében újtára indult az Egyenlőség, 1884 elejétől megjelent 
a Magyar-Zsidó Szemle. Kibontakozott egy, a korábbi évtizedekben alig létező 
neológ nyilvános felekezeti közélet, véleményekkel, vitákkal. A hitoktatás iránt 
ekkor megnövekvő fi gyelemben a  Rabbiképzőt végzett első rabbi-nemzedék 
színrelépése is közrejátszott. A zsidó lapokban a hitoktatás folytonosan tárgyalt 
kérdéssé vált. A szerzők egyöntetűen válságról, a „viszonyok tarthatatlanságá-
ról”,35 a  „minden szakember” szerint „minden kritikán alul felületes” hitokta-
tásról,36 „beteg szervezett”-ről beszéltek.37 A hitoktatás reformjának feltétlen 

30 Mardochai [Szabolcsi] 1904: 2. 
31 Schlesinger 1882: 54–55; A főv. középiskolai zsidó tanulók hitoktatása. Szombati Újság 1883. 

április 14. 113; Hochmuth 1883: 8–9; – f 1884: 537; Schön 1885: 137; Weiszmann 1885: 181, 183–184; 
Franciscus 1889: 2–4; Sömörjei 1896: 5; Neumann 1904: 84–85; Munkácsi 1925: 60.

32 Groszmann 1946: 274.
33 Mit tett a pesti zsidó nagyhitközség a hitoktatásért. Egyenlőség 1889. július 7. 1
34 Konrád 2014: 210–213. 
35 Csukási 1882a: 21.
36 Weiszmann 1885: 182.
37 Goldziher 1886: 216.
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szükségességében mindenki egyetértett. A PIH Goldziher Ignác hitközségi 
titkár vezetése alatt 1884-ben újjászervezte a vallásoktatást, jelentősen növelte 
a  hittanítók és hittanárok számát, megszüntette az osztályok összevonását, 
bevezette a  következő években más helyütt, így Gyöngyösön is meghonosí-
tott ifj úsági istentiszteletet, pályázatot hirdetett új tankönyvek írására.38 Egy 
évvel később megalakult a  hittan következetes oktatását céljául kitűző pesti 
hitoktatók testülete, élére a  hitközség 1886-ban Goldziher Ignácot állította.39 
Oktatásügyének egységes vezetése érdekében a PIH 1887-ben létre hozta a tan-
felügyelői állást. Erőfeszítései ellenére az első tanfelügyelő, a korábban Debre-
cenben, utána Kecskeméten rabbiskodó Bárány József nem hagyott mély nyo-
mott.40 Annál jelentékenyebbnek bizonyult az őt 1890-ben felváltó nyelvész és 
etnológus Munkácsi Bernát, aki már 1891-ben megjelentette a hitközség külön-
féle bizottságaiban és tervezetekben 1882 óta kidolgozás alatt álló „egyetemes”, 
vagyis minden típusú iskolára külön-külön megállapított tantervét.41

Az egységes tanterv kérdése a hittanoktatás modernizációja érdekében kifejtett 
erőfeszítések középpontjában állt. Gyökeres javulást a tanítás legalsó fokától a leg-
felsőig összefüggően kidolgozott tanterv nélkül nem lehetett elérni. A hittanoktatás 
reformjáért agitáló szerzők az 1880-as évektől folyamatosan sürgették egy egységes, 
országos tanterv kidolgozását. A Magyar-Zsidó Szemlében neves rabbik, így Hoch-
muth Ábrahám veszprémi, Neumann Ede nagykanizsai és Löw Immánuel szegedi 
főrabbik sorra jelentették meg hitoktatási tanterveiket.42 A PIH hittanárai 1886-ban 
megállapodtak egy, a középiskolákra vonatkozó tantervben.43 Ezt követte 1891-ben 
a  Munkácsi Bernát által szerkesztett, szellemiségében Goldziher Ignác felfogását 
érvényesítő első egyetemes tanterv,44 majd a Dunántúli Rabbiegyesület felkérésére 
Bernstein Béla szombathelyi főrabbi által 1897-ben írt és 1901-ben kiadott egyete-
mes hittani tanterv.45 A századfordulón a  fővárost magában foglaló VI. Izraelita 
Községkerület is kiadta saját egyetemes tantervét. Végül 1906-ban, két éven át 
tartó, többfordulós konzultáció után a Rabbiképző Intézet, az Izraelita Tanítóképző 

38 – f 1884: 537–538; Két költségvetés. Magyar-Zsidó Szemle (2.) 1885. 185–186; A hitoktatás ügye 
Gyöngyösön. Magyar-Zsidó Szemle (6.) 1889. 383.

39 Schön 1885: 137–139; A budapesti hitoktatói testület ügyrendje. Magyar-Zsidó Szemle (3.) 1886. 
299–300. 

40 Tevékenységét összegzi Moskovits 1964: 127–129.
41 A Pesti Izr. Hitközség elöljáróságának jelentése az 1890-iki évről 1891: 4, 7; Munkácsi 1925: 60–65; 

Moskovits 1964: 129–131; Bányai 2010: 288–290.
42 A hitoktatás. Magyar-Zsidó Szemle (1.) 1884. 152–153; Hitoktatási tantervek. Közli főtiszt. 

Neumann Ede. II. Nagy-Kanizsa. Magyar-Zsidó Szemle (1.) 1884. 218–219; Hitoktatási tantervek. 
Közli: főtiszt. Löw Immánuel. III. Szeged. Magyar-Zsidó Szemle (1.) 1884. 410–411.

43 Schön 1886: 572–573.
44 A Pesti Izr. Hitközség vallásoktatásának egyetemes tanterve és ifj úsági istentiszteletének 

szabályzata 1891. 
45 Bernstein 1897: 9–10; Bernstein 1901.
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Intézet, az Izraelita Tanítóegyesület, a PIH vallásoktató tantestülete és a Dunántúli 
Rabbiegyesület helyébe lépő Országos Rabbiegyesület közreműködésével elkészült 
a Munkácsi Bernát szerkesztésében megjelent Magyarországi Izraeliták Vallásokta-
tásának Egyetemes Tanterve.46

E tantervek részletes ismertetése szétfeszítené e tanulmány kereteit. Csupán 
annyit jegyeznék meg: a Dunántúli Rabbiegyesület és a VI. Községkerület tanterve 
mondhatni észrevétlen maradt. A legtöbb kritika a pesti hitközség 1891-es, a bírá-
lói szerint teológiailag inkonzekvens, a Tóra, vagyis Mózes öt könyvének tanítását 
a nem zsidó elemi iskolában teljesen mellőző, a középiskolásoknak szánt részében 
túl terjedelmes és túl bonyolult, a vallástani részt egy német műből plagizáló tanter-
vét illette.47 A leginkább kiforrott, hosszas előmunkálatok és széleskörű konzultáció 
eredményeképpen kidolgozott 1906-os tantervet már nagyobb konszenzus övezte. 
A leggyakoribb bírálat szerint főhibája abban rejlett, hogy nem szánt elegendő 
fi gyelmet a gyakorlati vallásoktatásnak.48

Konszenzuson azonban csupán az országban működő hitoktatók azon törpe 
kisebbsége értendő, amely valamelyik felekezeti kiadványban bírálat alá vette a tan-
tervet. A többséget ez a  tanterv sem győzte meg, vagy nem is érdekelte, aminek 
legegyértelműbb bizonyítéka, hogy amint a korábbi egyetemes tanterveket, úgy ezt 
is fi gyelmen kívül hagyta. Az 1906-os tantervet az újabb tankönyveit is ennek alap-
ján szerkesztő PIH-en kívül legalább vezérfonal gyanánt több, pontosan ismeretlen 
számú nagyobb hitközségben felhasználták. Ám az Országos Rabbiegyesület min-
den tagtársához intézett kérelme ellenére, hogy oktatásukban e tantervet tekintsék 
alapul és irányadóul,49 alkalmazása messze nem vált általánossá. Ha belegondolunk, 
hogy több lényeges kérdésben maga a tanterv alapelveinek megállapítására felállí-
tott Országos Tantervi Bizottság is csak szótöbbséggel tudott dűlőre jutni, vagyis 
hogy egyhangú megállapodás még a  legfőbb irányelveket illetően sem született,50 
ez nem is különösebben meglepő. Az 1906-os egyetemes tanterv mellőzésére nézve 
jelzésértékű, hogy a  középiskolai hitoktatás terén uralkodó „valóságos anarchia” 
kapcsán 1910-ben saját folyóiratában közölt cikkében Weiszburg Gyula, a PIH főtit-
kára a  tantervet, mintha az nem is létezett volna, meg sem említette.51 Két évvel 
később Weiszburg lapjában Weisz Miksa pesti vallástanár a hitoktatási tanterv terén 

46 A magyarországi izraeliták vallásoktatásának egyetemes tanterve 1906. A tanterv előkészületeiről 
lásd: Az Országos Iroda átirata a hitoktatási tanterv ügyében. Magyar-Zsidó Szemle (21.) 1904. 
72–73; Kiss 1904: 107–111; Mardochai [Szabolcsi] 1904: 2–3; Az országos hitoktatási tanterv. 
Magyar-Zsidó Szemle (22.) 1905. 276–277.

47 Rosenberg 1891: 464–468; Vajda 1891: 754–764; Groszmann 1946: 275–276.
48 Lőwy 1911: 10–11; Richtmann 1911: 26–28; Groszmann 1946: 276–279.
49 Az Országos Tanterv. Az Országos Rabbiegyesület Haviközlönye (I.) 1908. 1. 4–5.
50 Frisch 1904: 205.
51 Weiszburg 1910: 3–6. Az idézet a 4. oldalon. 
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tapasztalható „óriási szertelenség”-et ecsetelte. Kifakadása harminc évvel korábban 
is elhangozhatott volna: „Ahány község, annyi tanterv.”52

Tartalmi nézeteltérések

Ami a hitoktatás tanterve és tananyaga körüli végeláthatatlan vitákból kirajzoló-
dik, az elsősorban a nézetek végtelen különbözősége. Egyetértés csupán a végső 
célt illetően létezett. A neológ zsidó hitoktatás a  vallásos érzület ébresztését és 
a vallás gyakorlásához szükséges ismeretek átadását, vallásuk iránt buzgó hívek 
és felekezetük iránt elkötelezett, önérzetes zsidók nevelését tűzte ki céljául.53 A 
tekintetben azonban, hogy ezt miként lehet legnagyobb eséllyel elérni, a vélemé-
nyek már rendkívül megoszlottak. 

Az évtizedeken át vitatott kérdésekből csak párat emelnék ki. Mire kéne fektetni 
a nagyobb hangsúlyt: a Szentírásra, a zsidók történetére, a vallástanra, avagy a gya-
korlati vallásra (vagyis az imakönyvre, a  liturgiára és az otthoni szertartásokra)? 
Melyikből mennyit kéne tanítani a népiskolában, a polgári, illetve a középiskolában? 
A Szentírást illetően mi a fontosabb: a Tóra, avagy a Próféták tanításai? Akármelyik 
legyen is, e szövegeket hogyan kéne tanítani: az eredeti héber szövegből, e szöveg órai 
fordítása és magyarázata révén, avagy magyar nyelvű, otthon is olvasgatható szemel-
vények alapján? Mindennek kulcsa a jó tankönyvekben fekszik, avagy ellenkezőleg, 
egyáltalán nem is kell tankönyv, hiszen a  Tórában minden benne van? Mi legyen 
a héber nyelvvel? A héber álef-bét, vagyis az abc kisilabizálása is elég, avagy a tanu-
lóknak lehetőleg érteni, sőt netán írni és beszélni is tudniuk kéne héberül? Az elemi 
iskolában a biblia- és imakönyv-fordítás képezze-e a tananyag gerincét, esetleg a gyer-
mekek kizárólag az imákat gyakorolják be? Avagy a fordítás éppen hogy felesleges, 
nem csupán az elemi, de még a középiskolában is? A nem zsidó népiskolákban netán 
maga a héber tanítás is egészében mellőzendő? A Bibliatörténet és a zsidók története 
külön oktatandó-e, avagy a zsidó nép történetének a tanítását nem szabad szétválasz-
tani vallásának történetétől? Mi legyen a Bibliatörténetnek és a vallástannak a szerepe 
és egymáshoz való viszonya? A vallástan külön tantárgyat képezzen-e, avagy inkább 
a Bibliatörténet tanításának folyamába ékelődjék? Vagy éppen fordítva? A Bibliatör-
ténet redukálódjék a rendszeres hittanórába ékelt, a zsidóság eszméinek ismertetése 
kapcsán illusztrációként felhozott anyagra?

E vitapontok zömét illetően a nézeteltérések a dualizmus korában végig fennma-
radtak. Ha nem is teljes, de nagyfokú egyetértés csupán néhány kérdésben jött létre. 

52 Weisz 1912: 197.
53 – f 1884: 537; Schön 1886: 573; Lévai 1889a: 372; A Pesti Izr. Hitközség vallásoktatásának egyetemes 

tanterve és ifj úsági istentiszteletének szabályzata 1891: 11; Bernstein 1896: 267; Bernstein 1904: 76, 82; 
A magyarországi izraeliták vallásoktatásának egyetemes tanterve 1906: 3–4; Bernstein 1906: 90–91.
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Párhuzamosan a  szülői házban nyújtott vallásos nevelés mind teljesebb hiányának 
a  felismerésével, mind többen hangsúlyozták a  gyakorlati vallási ismeretek iskolai 
oktatásának elsődleges fontosságát. Igaz, az emellett kiálló szerzők közül egyesek elis-
merték, hogy az iskola csak korlátozott mértékben lehetett képes például arra, hogy 
a lányokat bevezesse a rituális háztartás törvényeibe,54 míg mások az otthoni szertar-
tások és ünnepek iskolai oktatását egyszerűen lehetetlennek minősítették.55

Ennél még általánosabb konszenzus mutatkozott annak a meghatározásában, 
amit a zsidó ifj úságnak feltétlenül tudnia kellett. Ezt a neológ értelmiség a hétköz-
napi és ünnepi imákat tartalmazó imakönyvek, a Sziddur és a Máchzor forgatásá-
hoz, az istentiszteleten való aktív részvételhez, vagyis a  közös imához feltétlenül 
szükséges folyékony héber olvasás elsajátításában állapította meg.56 Az 1906-os 
egyetemes tanterv szerint az „alapföltétel”-nek minősített folyékony héber olvasást 
a zsidó elemi iskolákban már az első év végére, a nem zsidó iskolákban legkésőbb 
a második év végére el kellett sajátítani.57 Egy évvel korábban a PIH vallásoktatói 
testülete a  folyékony héber olvasás elsajátítását ajánlotta feltétlen követelmény-
ként, amelynek hiányában a községi elemi iskola VI. osztályát lezáró hittanvizsgán 
a tanuló megbuktatását javasolta.58

A hitoktatás kudarca

Az 1880-as évektől sokasodó tantervek, a  témában megjelent számtalan, újabb és 
újabb javaslatokkal előálló cikk és tanulmány, az egyes hitközségek, elsősorban a PIH 
által meghonosított reformok egy, a vallásoktatás ügyéért mind buzgóbban munkál-
kodó hitoktatói gárdára és egy mind kiforrottabb tananyag és tanterv alapján oktatott, 
egyre hatékonyabb hitoktatásra utalnak.

Mennyire mutatkozott mindezen erőfeszítés gyümölcsözőnek? Bár az oktatás 
színvonala az 1880-as évektől sok helyen minden bizonnyal javult, a várt eredmények 
pár hitközségi jelentés önigazoló hurráoptimizmusától eltekintve a  kortársak egy-
hangú vélekedése szerint elmaradtak. Az akár fővárosi, akár vidéki hitoktatók tollából 
az évek során ismétlődő panaszok szerint a  hitoktatás nem mutatkozott képesnek 
arra, hogy Kardos Albert debreceni főreáliskolai tanár 1892-ben megjelent röpirata 
szavaival „maradandó vallási érzelmeket” keltsen a  zsidó vallás iránt közömbös 

54 Richtmann 1911: 28.
55 Heller 1911: 210; Heller 1912: 49. 
56 Lévai 1889: 429; Mit tett a pesti zsidó nagyhitközség a hitoktatásért. Egyenlőség 1889. július 7. 

2; Csukási 1890b: 240–242, 245; Bernstein 1896: 267; Frisch 1903: 299–301; Bernstein 1904: 77; 
Bernstein 1911: 29; Borsodi 1911: 166; Richtmann 1912: 14, 16.

57 A magyarországi izraeliták vallásoktatásának egyetemes tanterve 1906: 13, 22, 33.
58 Munkácsi 1905: 132.
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ifj úságban.59 „A tanuló ifj úság – panaszolta ugyanezen évben Seltmann Lipót párká-
nyi hittanár – vajmi kevés hajlamot mutat a hittani tárgyak iránt.”60

A vallási érzület ébresztése terén a  kötelező ifj úsági istentisztelet sem váltotta 
be a  hozzá fűzött reményeket. Bernstein Béla szombathelyi főrabbi 1902-ben már 
lemondóan írta: 

„Ne áltassuk magunkat azzal, hogy igazán czélt érünk ez ifj úsági istentiszteletünkkel. 
Látom a mi községünkben, láttam ezt másutt is, hogy bizony az összegyűlt tanulóknak 
talán 10 százaléka sem imádkozik rendesen. Eljönnek, esetleg imakönyvet is hoznak, mert 
félnek az ellenőrzéstől, az elmaradás következményeitől, de bizony a lelkük, az nincs ott, 
nincs igazi áhítatuk és nincs rajtuk a szent hely félelme.”61

Az ifj úság vallásos közömbössége mellett az ifj úsági istentisztelet már csak azért 
sem lehetett hatásos, mert az imakönyv olvasásában a diákok többsége minden erőfe-
szítés dacára sem érte el az istentisztelet követéséhez feltétlenül szükséges jártasságot. 
A zsidó népiskolákban tanulók legalább megtanultak héberül olvasni, a közös népis-
kolákba járók nagy többsége még ezt a minimumot sem sajátította el. Sem Pesten,62 
sem másutt. „Legyünk egyszer őszinték – javasolta a Miskolcon megjelenő Szombati 
Újság 1906-ban –: hitközségeink a  roskadásig viszik a  terheket és még annyit sem 
tudtak elérni, hogy fi atalabb tagjai legalább nagy részben imádkozni tudjanak.”63 1913-
ban a Budai Izraelita Hitközség értesítőjében Barsi Dezső főorvos, később a hitközség 
elnöke szomorúan konstatálta: „A legtöbb tanuló – szüleik legnagyobb szégyenére 
és vallási egyetemességünk legnagyobb gyalázatára – még olvasni sem tud a  felső 
osztályokban. Ezeknél megáll az egész stratégia és bénulttá lesz a legszebb törekvése 
a hittanárnak.”64

A középiskolai hitoktatás eredményességét illetően a hitoktatók talán még pesszi-
mistábbak voltak. „Soknál végeztünk szemmel láthatóan meddő munkát”, állapította 
meg Eisler Mátyás kolozsvári főrabbi 1909-ben.65 Korszakunk alkonyán, 1918 elején írt 
cikkében Patai József, a kultúrcionista Múlt és Jövő szerkesztője ennél keményebben 
fogalmazott: 

„A zsidó ifj úság kikerül a középiskolából, anélkül, hogy tudna egy héber mondatot tisz-
tességesen elolvasni, anélkül, hogy ismerné népe múltját, történetét, kultúráját. Homeros, 

59 Kardos 1892: 29. 
60 Seltmann 1892: 214.
61 Bernstein 1902: 3. Hasonló vélekedésre lásd még: Bánde 1911: 5.
62 MZsML PIH II/1906. november 1; 1908. november 26. Szertartási ügyosztály. Jegyzőkönyvek. 
63 Spectator 1906: 1.
64 Barsi 1913: 13.
65 Eisler 1909: 103. 
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Horatius vagy egy görög bálvány nevét nem ismerni szégyenlené, Jesajást, Juda Halévit, 
prófétákat s héber költőket nem ismerni sikk és virtus.”66

A neológ értelmiség kudarcérzetét az egykori tanulók visszaemlékezései teljesség-
gel igazolják. Ez utóbbiakat tekintve semmi különbség nem tapasztalható az 1870-es, 
1880-as, illetve későbbi évtizedekre visszaemlékezők beszámolói között. Az 1870-es 
évek második felében Budapesten elemibe járt Ignotus hitetlen, mindent szentségből 
nevetséget űző lipótvárosi gyermekekre emlékezett.67 Az elemit ugyanekkor és szin-
tén a fővárosban végzett Vidor Teklára, Szilárd Leó édesanyjára a vallásoktatás sem-
milyen hatással nem volt, a hittanító szavait inkább értetlenkedve fogadta.68 A színész 
Rott Sándorban, aki az 1880-as évek elején járt polgáriba Budapesten, annyi maradt 
meg, hogy átmulatták az egész órát.69 A gimnáziumot ugyanebben az időszakban 
Szolnokon végző Preisich Kornél olvasni is alig tanult meg héberül, érteni csak pár 
szót értett.70 Az 1890-es évek második felében több vidéki gimnáziumot megjárt Szép 
Ernő a hittanórát osztálytársaival egyetemben nem vette komolyan, ha nem bliccel-
tek, az egész órát átröhögték.71 Az 1890-es évek végén, szegedi főreáliskolás korában 
írt naplója tanúsága szerint a  vallásoktatás Balázs Bélát teljesen hidegen hagyta.72 
A Komáromban felcseperedő Zsolt Bélát az 1900-as évek elején a helyi segédrabbi ott-
hon tanította, Zsolt lenézte és kifi gurázta.73 Gelléri Andor Endre az 1910-es években 
Óbudán járt elemibe, a hittan értelmetlennek tűnt számára, az órán a nebulók bok-
szoltak egymással vagy tollheggyel papírgolyókat lődöztek.74 A szülész-nőgyógyász, 
majd pszichiáter Kulcsár István szintén az 1910-es években a  fővárosban végezte 
a  gimnáziumot, héberül olvasni sem tanult meg folyékonyan, a  Bibliából egy sort 
sem tudott betéve, a hittanórán a hozzá hasonlóan kispolgár családokból származó 
osztálytársai zajongtak és verekedtek, a felsőbb osztályokban kártyáztak és söröztek.75 

A kudarc okai

A hitoktatás eredménytelenségét a neológ értelmiség részben a sok helyen továbbra 
is inkompetens, tantárgya iránt indiff erens, netán látványosan vallástalan, elégtelen 

66 Patai 1918: 4. 
67 Ignotus 1894: 607.
68 BTM Kiscelli Múzeum Ltsz. 87.40.1. Vidor Tekla visszaemlékezései. Gépirat.
69 Rott 1941: 12–13. 
70 Preisich 1984: 273.
71 Szép 1976: 52.
72 MZsML XIX: Hagyaték. Balázs Béla naplója, 1899–1900.
73 Zsolt [1937]: 76–77.
74 Gelléri 1966: 136–138.
75 Körmendi 1990: 63–64.
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világi műveltséggel vagy pedagógiai érzékkel rendelkező, a leggyengébb tanulóknak 
is jeles osztályzatot osztogató, óráit hónapokon át meg sem tartó, állását kizárólag 
a helyi hitközségi elnökhöz fűződő rokoni kapcsolatának köszönhető hitoktatókkal 
magyarázta, illetve azzal, hogy a  hitoktató rabbiknak egyéb kötelezettségeik miatt 
minden igyekezetük dacára sem jutott kellő idejük arra, hogy a vallásoktatást felelős-
ségteljesen ellássák.76

A bírálatok célpontjában részben persze maguk a hitoktatók, de legalább annyira 
alkalmazóik álltak, azok a hitoktatás ügye iránt kevéssé elkötelezett hitközségi veze-
tők, akik tanításra alkalmatlan oktatókat alkalmaztak, akik a  kis számú dicséretes 
kivételtől eltekintve nem ügyeltek arra, hogy rabbijuk hittanóráinak idejére ne tűz-
zenek ki esketést vagy temetést. Amint Frisch Ármin fővárosi hittanár írta 1904-ben: 

„Megvan az érzék a szép templom, a szép istentisztelet, a jótékonysági intézmények, a jó 
prédikáczió iránt, de sajnos érzéketlenség uralkodik a vallástanítás vonalán. Ha az állami 
törvények nem parancsolnák a  gondoskodást a  hiterkölcsi nevelésről, ha itt-ott egyes 
buzgó rabbik nem létesítenének talmud tórákat, a hitközségi vezetők belső sugallata szá-
mos esetben fi gyelmüket erre a térre nem irányítanák. Nagyon távol áll tőlünk a gáncske-
resés, de merjük állítani, hogy hitközségeink felette sok tagja, amikor nem a zöld asztalnál, 
hanem a kaszinóban őszintén beszél, leginkább a vallásoktatási kiadásokat tartja impro-
duktíveknek.”77

További gondot jelentett, hogy a községi, állami vagy más felekezetekhez tartozó 
iskolákban a  zsidó hitoktatók gyakran nem rendelkeztek a  megbuktatás elrettentő 
eszközével, mivel a hittanból megbuktatott tanulókat az iskolák vezetősége minden 
további nélkül átengedte a felsőbb osztályba. A megbukott növendékek, panaszolta 
az Izraelita Tanítóegyesület értesítőjében megjelent cikküket aláíró „több fővárosi izr. 
hitoktató” 1882-ben, „csak úgy lépnek fel a magasabb osztályba, mintha az a hittani 
osztályzat csak a hivatalos komédia kedvéért foglalna ott helyet”.78 Ez még mondhatni 
a  jobbik eset volt, hiszen Neumann Ede szerint az állami, községi vagy keresztény 
felekezeti népiskolák igazgatói és a helyi tanfelügyelők még azokat a zsidó diákokat is 
tovább engedték, akik egyáltalán semmiféle vallásoktatásban nem részesültek: 

„A törvény megköveteli a tankötelesek vallásoktatását. De hány iskolaigazgató és tanfe-
lügyelő van, a ki a törvény ebbeli rendelkezéseit fi gyelemre méltatja? Még a negyedik 
osztály bizonyítványát is kiadják a nélkül, hogy a hittani érdemjegy számára fenntar-

76 Szántó 1885: 36; Korn 1890: 424; Burger 1891: 280; Seltmann 1892: 214; Sömörjei 1896: 4; Anok 
1896: 5; Frisch 1903: 306–308; Schwarcz 1903: 393; Weiszburg 1910: 4; Weisz 1912: 196–197; 
Szabolcsi 1917: 14.

77 Frisch 1904: 203–204.
78 Több fővárosi izr. hitoktató 1882: 6. (Kiemelés az eredetiben – K. M.)
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tott rovatot betöltenék és a magasabb iskolák minden aggály nélkül felveszik az ilyen 
tanulókat, mert hiszen hiteles bizonyítvány van előttük és utoljára nem az ő tisztjük 
fi gyelni arra, hogy a zsidó gyerekek az elemi iskolában hitoktatásban részesüljenek.”79

Mindez azonban csak a kisebb baj volt. A zsidó hitoktatás kudarcát, még pedig 
a  kezdetektől fogva elkerülhetetlennek bemutatott kudarcát a  neológ értelmiség 
alapvetően két okra vezette vissza. Az egyik annak a lehetetlensége volt, hogy a nagy 
többségükben csak heti két óra hittanban részesülő tanulókat hitoktatóik felvértezzék 
a szükséges tudással. Az 1868-as népiskolai törvényjavaslat országgyűlési tárgyalása 
előtt a képviselőház tanügyi bizottsága által szervezett meghallgatáson Kohn Sámuel 
pesti főrabbi éppen ezért kérelmezte, hogy „az izraeliták számára, mint kötelező tan-
tárgy ne csak a vallásoktatás, hanem a szokott szükséges héber tantárgyak is állíttassa-
nak föl”, amely tantárgyak alatt a héber nyelv elsajátítását, és a Biblia héber szövegének 
fordítását értette.80 Kohn Sámuel kérelme nem talált meghallgatásra, a megoldhatat-
lannak ítélt probléma pedig végig fennmaradt. „A ki nem barátja a szemfényvesztés-
nek – írta az Izraelita Tanítóegyesület értesítőjének szerkesztője 1879-ben –, be fogja 
vallani, hogy azt, a mit nálunk hittan alatt érteni szoktak, ezen [nem zsidó elemi] 
iskolákban és ezen kimért időben elérni nem lehet soha!”81 A tanköteles korú zsidó 
gyermekek vallásoktatási tananyagát, tromfolt rá az Egyenlőség újságírója 1893-ban, „a 
miniszteri tanterv szerint való heti két órán nemcsak feldolgozni, de még előadni sem 
lehet”.82 Egy évtizeddel később, a Magyar-Zsidó Szemlében Bernstein Béla a követke-
zőképpen fogalmazott: „Sajnos, nem kételkedhetünk abban, hogy vallásoktatásunk 
azt a főczélját, miszerint vallásos zsidókat neveljen, igazán elérni képtelen. A feleke-
zeti elemi iskola, ha feladata magaslatán áll, még valahogy megközelíti ezt az ered-
ményt, de a nem-felekezeti elemi és a középiskola heti 1–2 órai vallástanítással messze 
mögötte marad e kívánatos czélnak.”83

A másik – és egyben leglényegesebb okot – a neológ értelmiség a szülők mulasz-
tásában jelölte meg, vagyis gyermekeik otthoni vallásos nevelésének elhanyagolásá-
ban, e nevelés iránti – önnön vallási indiff erenciájukból fakadó – közömbösségükben, 
vagy akár ellenérzésükben. „Hol a szülők gyámolítása hiányzik, az építő hiába fára-
dozik”, jelentette ki már 1863-ban a Magyar Izraelita című hetilap.84 A szülői példa-
adás, a szülők által otthon nyújtott vallásos nevelés hiányában, ismételték évtizede-
ken keresztül a hitoktató rabbik, hittanítók, felekezeti újságírók, minden erőfeszítés 

79 Neumann 1913: 4.
80 Kohn Sámuel, pesti izr. hitszónok kihallgattatása az országos képviselőház 25 tagú népnevelési 

bizottságában. Izraelita Közlöny 1868. november 13. 432.
81 Seligman 1879: 47. 
82 Haber 1893: 3.
83 Bernstein 1904: 75.
84 X… 1863: 227.
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kudarcra ítéltetett. „Sem a templom, sem az iskola annyit nem építhet – írta Adler 
Illés óbudai főrabbi 1903-ban –, a mennyit egy hit nélkül szűkölködő család lerombol-
hat. Az iskola hiába tanít, nevel, a templom hiába hevít, lelkesít: ha a család meg nem 
rögzíti, meg nem köti az iskola tanítását, a templom hirdetését.”85 A megállapítás nem 
korlátozódott a közös iskolákban tanuló diákokra. „Hirdessük mi zsidó tanítók, bár-
mily ékes szavakban vallásunk eszméit, szokásait, feltételeit a serdülő gyermek előtt 
– vallotta Lőwy Anna pécsi felekezeti népiskolai tanítónő ugyanebben az évben –, 
mit ér az, elhangzik hisz puszta szó, ha ő annak megvalósulását, gyakorlatát odahaza 
nem látja!”86 Míg szószékükről egyes rabbik, így Perls Ármin kecskeméti főrabbi 1881-
es székfoglaló beszédében, vagy Kiss Arnold budai főrabbi 1911-es újévi beszédében, 
hevesen ostorozták hallgatóságukat, emlékeztetvén híveiket gyermekeikkel szembeni 
vallásos kötelességeikre,87 a felekezeti lapok olykor már kifejezetten kérlelőre fogták, 
így Kiss Arnold hitközségének hivatalos lapja, amely egy Felhívás a szülőkhöz cím alatt 
1913 őszén megjelent írásban immár csupán annyit kívánt: „Ne legyen a házi nevelés 
akadályozója, kerékkötője a mi törekvéseinknek.”88 Hogy a szülők legalább semleges 
hozzáállása révén a cikkíró szerint mit lehetett elérni, arról nem szólt. Kortársainak 
a  dualizmus végéig változatlan helyzetérzékelése szerint nem sokat. Amint rövid-
del korszakunk lezárása után, 1919 őszén írta az ekkor már nyíregyházi rabbiszéket 
betöltő Bernstein Béla: „Hiába küzd a hittanítás, hiába az úgynevezett ifj úsági isten-
tisztelet, ahol a családi ház nem ad semmit a gyermeknek zsidó érzésből, zsidó vallásos 
gyakorlatból, ott minden külhatalom tehetetlen.”89

* * *

A neológ értelmiség a probléma lényegének felvetéséig eljutott: „A régi tanítók nem 
ismerték a Berlitz vagy Langenscheidt-féle módszereket s tanítványaik mégis tudtak; 
nem törekedtek kedélyükre hatni és mégis hatottak”, írta 1912-ben a pesti hitközség 
egyik hitoktatója az Izraelita Tanügyi Értesítőben.90 Hogy saját tanítványaik miért nem 
tudtak és ők maguk miért nem hatottak rájuk, e kérdésre a témával foglalkozó szerzők 
a választ is megadták. A nagyünnepeken kívül templomba nem járó (vagy már akkor 
sem járó), kóserül nem étkező, a szombatot nem tartó zsidók által gyermekeiknek 
nyújtott vallástalan neveléssel, vagyis a modern zsidó társadalom szekularizációjával 
szemben az iskolai hitoktatás, és különösen a nem zsidó iskolákban tartott heti két óra 

85 Adler 1903: 2.
86 Lőwy 1903: 4.
87 Perls 1884: 33; Részletek dr. Kiss Arnold főrabbi újévi beszédéből. A Budai Izraelita Hitközség 

Értesítője (2.) 1911. 2. 12.
88 Felhívás a szülőkhöz. A Budai Izraelita Hitközség Értesítője (4.) 1913. 5–6. 8.
89 Bernstein 1919: 2–3. (Kiemelés az eredetiben – K. M.)
90 Ábrányi 1912: 102. 
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hittan tehetetlen volt, a hitoktatók küzdelme eleve reménytelen. Az előre bejelentett és 
ismételten konstatált, a neológ értelmiség meggyőződése szerint a modern zsidóságot 
létében veszélyeztető kudarc elfogadásáig azonban ez a réteg nem jutott el, értelem-
szerűen nem juthatott el. Rabbik voltak, tanítók, tanárok, életüket a felekezeti sajtó-
nak szentelő értelmiségiek. Vallásuk és közösségük elkötelezett híveiként tanítottak 
és írtak tovább. Amint Bernstein Béla 1904-ben megjegyezte: „Munkánk javarészben 
sziszifuszi munka; félmunka lesz a legjobb esetben is, de azért a legnagyobb buzga-
lommal kell azt végeznünk, hogy legalább az is teljesen kárba ne veszszen.”91 
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91  Bernstein 1904: 76.
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Tangl Balázs

Katonai céllövészet és katonás nevelés 
a századfordulós Magyarország iskoláiban

Miközben a két világháború közötti katonai előképzés története jól ismert a magyar 
történetíráson belül, annak dualizmus kori előzményei többnyire elkerülték a kutatók 
fi gyelmét. A probléma általában a leventemozgalommal foglalkozó, valamint a test-
nevelés- és sporttörténeti munkákban kapott egy-egy rövid fejezetet, vagy néhány 
oldalt, miközben önálló témaként egyedül P. Miklós Tamás foglalkozott a kérdéssel.1

A 19. századi Európában az iskolai és az iskolán kívüli testi nevelés egyik fő 
célját a  katonai szolgálatra való előkészítésben látták. E funkcióját, függetlenül 
a hadsereg körül folyó vitáktól, alapvetően Magyarországon sem kérdőjelezte meg 
senki, nézeteltéréseket sokkal inkább ennek pontos módja, illetve a katonaságnak 
ebben betöltött szerepe váltott ki. Ezt jól jelzi, hogy már az 1848-as elemi okta-
tásról szóló törvényjavaslat 9. paragrafusa is a „hadi szolgálatra való tekintettel” 
tervezte bevezetni az iskolai testi nevelést, mely felfogás húsz évvel később sem 
változott. Az Eötvös-féle népiskolai törvény az elemi iskolák és a felsőbb népis-
kolák számára a testgyakorlatot a katonai gyakorlatokra való tekintettel rendelte 
el, a  polgári iskolákban pedig e mellé felvették a  fegyvergyakorlatokat is. Ezen 
határozatokat azonban a gyakorlatba sohasem ültették át.2 Ezt a hiányosságot volt 
hivatva kiküszöbölni, illetve a  katonai előképzést (legalábbis formailag) teljessé 
tenni a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM), valamint a Honvédelmi 
Minisztérium (HM) által 1873-ban benyújtott a  Tanuló ifj úság katonai- és fegy-
vergyakorlatairól szóló törvényjavaslat. Ennek értelmében minden közép-, felső 
nép-, polgári-, szak- és magániskola, valamint tanítóképző 15 és 20 év közötti 
diákja számára kötelezővé váltak volna a katonai- és fegyvergyakorlatok, évente 
legalább hat hónapon át, heti két órában, oly módon, hogy a végrehajtást a hon-
védség feladatává tették volna.3 A tervezet azonban a tanári és tornatanári szakma 
ellenállásán végül megbukott, akik kritizálták a honvédség széles jogköreit, s úgy 

1 Tornay 1935: 41–43; T. Varga 1973: 155–158; Gergely–Kiss 1976: 11–18; Kun 1977: 175, 178–179, 181–
185; P. Miklós 1992; P. Miklós 1998: 120–121; P. Miklós 2005: 28–31; Szabó 1996: 11–15, 38, 45–49.

2 Bély 1940: 132–133.
3 Törvényjavaslat a  Tanuló ifj úság katonai- és fegyvergyakorlatairól (406. sz. Irományok 1872: 

342–344).
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vélték, hogy az előképzésre bőven elegendő az iskolai torna. A tiltakozások ered-
ményeképpen a javaslat végül lekerült a napirendről, illetve annak egy fi nomított 
változatát beépítették az 1875-ös, majd az 1881-es középiskolai törvénytervezetbe. 
A szakma újbóli felzúdulása miatt azonban a vonatkozó paragrafus végül az 1883-
as törvényből is kimaradt. Ezzel az ifj úság katonás nevelésének a kérdése egészen 
a századfordulóig végleg lekerült a napirendről.4

Szemere Miklós és az ifj úsági katonai 
céllövészet meghonosítása
A magyarországi ifj úsági katonai (azaz a katonai lőfegyverrel való) céllövészet meg-
teremtése Szemere Miklós nevéhez fűződik, aki az 1902. április 29-én elmondott 
képviselőházi beszédében először hívta fel a kormány fi gyelmét, hogy „minden féle 
elemi iskolákban, különösen a falvakban, a 10 éven felüli fi úgyermekeket a fegyver-
fogásokban és a 12-dik évet meghaladottakat a czéllövésben oktatni kell; oda kell 
fejleszteni a nemzetet, hogy a lövés nemzeti passiója, sportja legyen.”5 Alig egy évvel 
később ismételten rámutatott a „hadi erények legelsejére, a modern népek harcz-
képességének alapkövére, a mi a pontos czéllövésben és a találásban áll.”6 Szemere 
nemcsak szavakban, de tettekben is kiállt eszméje mellett, s 1903 elején pusztaszent-
lőrinci birtokán felépíttetett egy lőteret, mely csakhamar a magyarországi céllövé-
szet fellegvárává vált. Anyagi támogatásával az általa elnökölt Budapesti Egyetemi 
Athletikai Club (melynek a  létesítmény a házi lövöldéje volt) 1903 és 1905 között 
négy nemzetközi ifj úsági katonai céllövőversenyt, majd ezt követően minden évben 
egészen a világháborúig országos junior és felnőtt versenyeket rendezett.7

Szemere számára egyik fontos tanulsága volt a  nemzetközi versenyeknek, 
hogy a magyar fi atalok céllövészet terén nemcsak Nyugat-Európához, de Auszt-
riához képest is messze elmaradnak. Éppen ezért kezdeményezésére a Budapesti 
Polgári Lövészegyesület a honvédség támogatásával 1904. január 15. és március 15. 
között céllövő tanfolyamot szervezett minden 1881 után született fi atal számára. 
A HM vezető oktatónak Pogány Géza honvéd főhadnagyot rendelte ki a Ludovica 
Akadémiáról, míg segédoktatónak két altisztet a honvédség, tízet pedig a közös 

4 P. Miklós 2005: 28–29.
5 103. országos ülés 1902. április 29-én, kedden (Napló 1902: 182–184).
6 215. országos ülés 1903. február 27-én, pénteken (Napló 1903: 185–189).
7 Versenyvívás és czéllövészet (Vadász- és versenylap 1903. április 11. 165); A Szemere díjak 

(Vadász- és versenylap 1903. május 4. 234); Vadászat, lövészet – A szent-lőrinczi czéllövőverseny 
(Vadász- és versenylap. 1903. október 5. 618); Vadászat, lövészet – Nemzetközi lövőverseny 
(Vadász- és versenylap 1904. május 9. 240); Nemzetközi czéllövőverseny (Vadász- és versenylap 
1905. május 17. 317).
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hadsereg bocsájtott rendelkezésre. A nagy létszámú oktatógárdára szükség is volt, 
mivel több, mint 460 budapesti fi atal vett részt a képzésen.8

Szemere kezdeményezése csakhamar az ország más pontjain is követőkre 
talált, így elsőként Zilahon és Miskolcon. A Zilahi Államilag Segélyezett Refor-
mátus Főgimnázium Szilágyi Jenő tanár vezetésével és a helybeli honvédzászlóalj 
segédkezésével 1903. május 2. és június 10. között a felső négy évfolyam 42 önként 
jelentkezett diákja számára szervezett céllövő tanfolyamot.9 A Miskolci Reformá-
tus Főgimnáziumban pedig Simon Gábor tanár kezdeményezésére indult el a cél-
lövészeti oktatás 1904 novemberében, szintén a helybeli honvédség támogatásá-
val, melyen 23 önként jelentkező nyolcadik osztályos tanuló vett részt.10 Miskolc 
egyébként Szemere Miklós jóvoltából később felépíthetett egy saját lövöldét is, 
aki erre a célra 1906-ban, Szemere Bertalan szobrának leleplezése alkalmából egy 
10 000 forintos alapítványt tett az iskola javára.11 A céllövő tanfolyamok szerve-
zése mindkét iskolában folytatódott az elkövetkező években is, sőt, Simon Gábor 
tapasztalatait 1906-ban egy, a  HM-nek benyújtott emlékiratában összegezte, 
javaslatokat fogalmazva meg a tanfolyamok országos szervezésére vonatkozóan.12

Ifj úsági katonai céllövő tanfolyamok

Az ifj úság katonás nevelése és katonai céllövészete a századfordulón a honvédség 
érdeklősét is felkeltette. Ennek okát elsősorban a második búr háború (1899–1902) 
majd az orosz-japán háború (1904–1905) tapasztalataiban kell keresnünk, melyek 
ráirányították a fi gyelmet a modern hadviselés változó követelményeire, mindene-
kelőtt a katonákkal szemben támasztott fokozódó tudásbeli és fi zikai elvárásokra. 
Ezt jelzi, hogy a Ludovica Akadémia Közlönye már az 1902/1-es számában pályáza-
tot írt ki a katonai kiképzésnek és céllövészetnek az iskolákban való terjesztéséről 
és népszerűsítéséről.13 A honvédség a  kérdéssel komolyabban azonban csak Sze-
mere Miklós fellépését, illetve annak a magyar társadalom körében tapasztalható 
kedvező fogadtatását követően kezdett el foglalkozni. Ennek eredményeképpen 
született meg 1904-ben Az ifj úság katonai neveléséről és a  czéllövészetnek a  nép 
körében leendő meghonosításáról szóló honvédségi tanulmány. Eszerint bár a HM 
méltányolta a Szemere által elindított mozgalmat, végső soron elégtelennek tartotta 
azt: egyrészt mert az kizárólag céllövészetet oktatott, másrészt mert elsősorban 

8  Barbul Jenő: Céllövészeti tanfolyam (Egyetemi Lapok 1904. május 7. 6–8).
9  Szilágyi 1905: 130–134.
10  Kovács 1905: 71–73.
11  Kovács 1907: 33.
12  HL Hfp 499. d. 1907. eln. 836.
13  Győztes munkát lásd: Guilleaume 1903.
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a  gimnáziumokban, azaz alapvetően csak a  városi fi atalság körében terjedt. A 
honvédség ezzel szemben a  teljes ifj úságot felölelő, komplett katonai előképzést 
szeretett volna bevezetni, melyet egyrészt az iskolák, másrészt az elemiből kike-
rült, de tovább nem tanuló (döntően vidéki) ifj úság esetében a néptanítók által 
szervezett ifj úsági egyesületek keretében képzelt el. Az oktatást ennek megfele-
lően a tanítókra és a tornatanárokra bízta volna (vidéken a helyben lakó kiszol-
gált altisztek segítségét is igénybe véve), miközben a  katonaságnak elsősorban 
ellenőrző és támogató szerepet szánt. Mindez természetesen magával vonta volna 
a tanítók és tornatanítók létszámának növelését és képzésük gyökeres átalakítását 
is, melynek eredményeképpen a fi atalok életkoruknak megfelelő testi, szellemi és 
erkölcsi nevelésben, illetve előképzésben részesülhettek volna.14

A honvédség számára azonban nyilvánvaló volt, hogy adott körülmények 
között a tervek megvalósítása lehetetlen, egyrészt mivel az erősen függött az isko-
lai és iskolán kívüli testi nevelés reformjától, mely akkor még igencsak kezdeti 
stádiumban volt, másrészt a  költségtervezet önmagában jelezte az elképzelések 
irrealitását. A  minisztérium 2,4 millió korona egyszeri és 2,2 millió korona évi 
kiadással számolt, melyre nem volt fedezet, sőt, ezekben az években olyannyira 
pénzszűkében volt a honvédelmi tárca, hogy 1905 szeptemberében valamennyi, 
a zilahihoz és miskolcihoz hasonló, már működő céllövő tanfolyam segélyezését 
kénytelen volt megszüntetni.15 

Ekkor úgy tűnt, hogy a Szemere nyomán útnak induló ifj úsági céllövőmozga-
lom elhal, még mielőtt egyáltalán kibontakozhatott volna. A koalíciós kormány 
megalakulása, valamint Jekelfalussy Lajos honvédelmi miniszter és Bolgár Ferenc 
államtitkár kinevezése azonban fordulatot hozott a kérdésben. Ennek eredménye-
képpen a HM a VKM engedélyével az 1906/07-es tanévben 8 önként jelentkező 
gimnáziumban és egy ifj úsági egyesületben kísérleti jelleggel céllövő tanfolya-
mokat indíthatott. Ezek a biharpüspöki református ifj úsági egyesület, a zilahi és 
miskolci református főgimnázium, valamint gróf Majláth Gusztáv Károly erdélyi 
püspök jóvoltából a katolikus státus hat főgimnáziuma voltak (brassói, csíksom-
lyói, gyulafehérvári, kézdivásárhelyi, marosvásárhelyi és székelyudvarhelyi).16 A 
kedvező tapasztalatok eredményeképpen a következő tanévben a VKM a  játék-
délutánok keretében már a 12 tankerület egy-egy önként jelentkező gimnáziumá-
ban megengedte a céllövő tanfolyamok szervezését, de az érdeklődés olyan nagy 
volt, hogy 1908 márciusától bármely oktatási intézményben lehetővé vált a bein-
dításuk. A HM még ugyanezen év szeptemberében ki is adott egy Útmutatót, 
mely a szervezésre vonatkozóan tartalmazott irányelveket.17 Eszerint a középfokú 

14  HL Hfp 454. d. 1904. eln. 1328.
15  HL Hfp 468. d. 1905. eln. 1773. 
16  Beszámolók (Katonás Nevelés 1908. november 15. 2).
17  Kormányjelentés 1908: 239.
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oktatási intézmények 7. és 8. osztályának, valamint a  különböző egyesületek 16 
és 21 év közötti fi ataljainak engedélyezte a  tanfolyamokat, igaz, a  gyakorlat-
ban ez kiterjedt a  polgári iskolákra, a  tanítóképzőkre, valamint a  felsőbb ipari 
és kereskedelmi szakiskolákra is. Emellett a honvédség oktatók és segédoktatók 
kirendelésével, fegyverek biztosításával, katonai lőterek díjtalan rendelkezésre 
bocsájtásával, lőszer ingyenes vagy kedvezményes áron való kiszolgáltatásával, 
végül pedig az év végi nyilvános zárólövészeteken díjak adományázásával támo-
gatta a  tanfolyamokat. Azon helyőrségeken, ahol honvédség nem állomásozott, 
ott a  közös hadügyminisztérium engedélyével a  cs. és kir. hadsereg alakulatai 
segítettek a szervezésben és a lebonyolításban.18 

A céllövő tanfolyamokon való részvétel az iskolák és az egyesületek számára 
önkéntes volt, azok túlnyomó többsége azonban a diákok számára már kötelezővé 
tette a részvételt, a távolmaradást pedig igazolni kellett. Egyébként a HM maga is erre 
ösztönözte a tanfolyamok szervezőit, így azok mindössze néhány helyen működtek 
valóban önkéntes alapon. Ennek ellenére a fi atalok lelkesedésével úgy tűnik nem volt 
probléma, mellyel kapcsolatban egy 1908-as jelentés a következőképpen fogalmazott: 
„Az ifj úság a kiképzés iránt mindenütt a legmelegebben érdeklődött, sőt valósággal 
lelkesedett, a kiképzésre még a torna alól fölmentettek is jelentkeztek.”19 A HM maga 
is sokat tett a céllövészet népszerűsítése érdekében, melynek egyik fő fóruma a Bolgár 
Ferenc bábáskodása alatt 1907-ben útnak induló Katonás Nevelés című havilap volt. 

A következő jelentős előrelépés 1910-ben történt, mikor a  belügyminiszter 
körrendeletben hívta fel a  törvényhatóságokat a  lövésztanfolyamok pártolására, 
melynek apropóján a HM egy leiratot intézett a  főispánoknak. Ebben lövészbi-
zottságok megalakítását javasolta, melyek feladatául a népszerűsítést, az érdeklő-
dés felkeltését, a tanfolyamok szervezetének és kiképzési tervezetének megállapí-
tását, mintatanfolyamok, előadások, ünnepélyek és versenyek szervezését, díjak 
és jutalmak adományozását, valamint adománygyűjtést jelölt meg. A lövészbi-
zottságokba szakértőnek és tanácsadónak a helyi honvéd, illetve cs. és kir. állo-
másparancsnokságok képviselői is bekerültek.20

Végezetül még egy fejleményt érdemes megemlíteni. Már korábban is felme-
rült, hogy a tanfolyamokat elvégző diákok valamilyen kedvezményben részesülje-
nek a katonai szolgálatuk alatt. Szemere Miklós a delegáció tagjaként 1906-ban és 
1908-ban is sürgette a közös hadügyminiszternél, hogy a jó céllövőkre is terjesz-
szék ki az egyéves önkéntességet.21 Noha javaslata nyilvánvalóan túlzott igényeket 

18  HL Hfp 509. d. 1908. eln. 2324 ; A közös hadsereg részvétele az ifj úság katonai képzésében 
(Katonás nevelés 1909. április. 15. 5).

19  HL Hfp 515. d. 1908. fp. 7042. 8.
20  HL Hfp 530. d. 1910. eln. 2084. és 561. d. 1912. fp. 2785.
21  Beszéd a delegációban 1908 (Szemere 1918: 30–32); Interpelláció az egyéves katonai szolgálat 

kedvezményének a jó czéllövőkre való kiterjesztése tárgyában (Szemere 1918: 57–60).
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támasztott, az 1912-es véderőtörvénybe végül beépítettek bizonyos kedvezménye-
ket, melynek értelmében azon tartalékosok és póttartalékosok utolsó fegyvergya-
korlatát elengedték, akik legalább két éven át részt vettek ifj úsági katonai torná-
szatban és lövészetben, és ezt igazolni tudták.22

A céllövő tanfolyamok, valamint a résztvevő diákok számát és összetételét 
az 1. és 2. ábra mutatja. A középiskoláknak (főgimnázium és főreáliskola) körül-
belül 60%-ban már az 1910/11-es tanévben indult céllövő tanfolyam, miközben 
az 1913/14-es tanévben ez az arány már 70%-ra nőtt. Ha a diákok számát nézzük, 
akkor az utolsó két évfolyamba járó (leány és magántanulók nélkül) 10 652 diák 
60%-át érintették a  tanfolyamok.23 A valóságban azonban ennél jóval többen 
vehettek ezeken részt. Egyrészt előfordult, hogy nem az iskolák szerveztek tan-
folyamokat, hanem a  helybeli sport- vagy lövészegyletek, másrészt volt olyan 
főgimnázium, ahol csak az utolsó évfolyamban indult tanfolyam. Emellett 
fi gyelembe kell venni, hogy aki hetedikben egyszer már elvégezte, közel sem 
biztos, hogy nyolcadikban is újra jelentkezett rá, illetve fordítva.

22  Corpus Juris Hungarici 1912. XXX. tc. 48. § és 1912. XXXI. tc. 9. §
23  Magyar Statisztikai Évkönyv 1914: 271–272.

1. ábra. Ifj úsági céllövő tanfolyamok, 1906–1914
Forrás: Kormányjelentés 1906–1914; Katonás Nevelés 1908. június 15. 1; Katonás Nevelés 
1908. november. 15. 2–3; Katonás Nevelés 1909. március 15. 1; Katonás Nevelés 1910. január 
25. 2–3; Katonás Nevelés 1911. január 25. 3; Katonás Nevelés 1912. január 25. 1; Katonás 
Nevelés 1913. január 25. 5; Katonás Nevelés 1913. január. 25. 2. 
Megjegyzés: A táblázat a Magyar Korona Országainak adatait tartalmazza, vagyis Horvát-
Szlavónországét is, ahol az 1910/11-es tanévtől kezdve indultak tanfolyamok. 
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A másik érettségit adó iskolatípus a  felső kereskedelmi iskola volt, melyből 
az 1913/1914-es tanévben összesen 54 működött az országban, ebből 7 volt leány. 
Céllövészet körülbelül egynegyedükben, 13 iskolában volt, összesen 703 fő részvé-
telével, mely a 2 675 felső évfolyamos tanuló 26%-át tette ki.24 Ebben a számban 
azonban benne vannak a leányiskolák tanulói is, éppen ezért a valós arány ennél 
jóval magasabb, egyharmad körül lehetett. Ami az ipari szakiskolákat illeti, ott az 
ország 4 felső ipariskolája közül mind a négyben indult tanfolyam.

A középiskolás tanulók után a  legtöbben az ifj úsági egyesületekben vettek 
részt céllövő tanfolyamokon. Noha az összes résztvevő körülbelül negyedét ők 
tették ki, az elemiből kimaradt ifj úságnak ez csak elenyészően kis részét jelen-
tette, s 1914 nyarán mindössze 163 egyesületben volt céllövő tanfolyam. Ez annál 
is nagyobb problémát jelentett, mivel éppen ebből a rétegből került ki a legénység 
túlnyomó része, vagyis ha katonai szempontból valós eredményt akartak elérni, 

24  Magyar Statisztikai Évkönyv 1914: 148.

2. ábra. Céllövő tanfolyamokon résztvevők száma, 1913
Forrás: Katonás Nevelés 1914. január 25. 2.
Megjegyzés: A második ábra csak a szűkebben vett Magyarországra vonatkozik. Ennek 
oka, hogy a statisztikai évkönyvek csak az itteni iskolák tanulóinak részletes adatait 
közlik, így csak ezek értékelését tudjuk elvégezni.
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falun kellett volna tömegessé tenni a  tanfolyamokat. Ezzel maga a  honvédség 
is tisztában volt, ugyanakkor a  probléma is nyilvánvaló volt: még ha sikerül is 
legyőzni a falu zárt rendszerét és tömegesen megnyerni az ifj úságot, adott keretek 
között a honvédségnek és a cs. és kir. hadseregnek még együtt sem lett volna arra 
kapacitása, hogy ezzel a milliós tömeggel foglalkozzon. 

A fenti kérdéssel függött össze a tanítóképzőkben folyó céllövő tanfolyamok 
kérdése, melyek két okból is nagy jelentőséggel bírtak. Először is a tanítók a kato-
nai szolgálat során póttartalékosi kedvezményben részesültek, vagyis mindössze 
nyolcheti alapkiképzést követően közlegényként tartalékos állományba kerülhet-
tek. Másrészt hosszabb távon a  honvédség fontos szerepet szánt nekik a  vidéki 
ifj úság körében szervezendő katonai előképzésben. Ezt jól jelzi, hogy az 1912-es 
véderőtörvényben a  tanítók megkapták az egyéves önkéntességi jogot, vagyis 
belépőt kaphattak az úri osztályba a  tiszti rang elnyerésével, cserébe viszont 
a hosszabb és alaposabb kiképzés eredményeképpen a katonás nevelés szolgála-
tába kellett állniuk vidéken.25 Az 1913/14-es tanévben egyébként a szűkebben vett 
Magyarországon a tanítóképző intézetek 42%-ban, a 15 év feletti tanulók 37%-át 
érintették a tanfolyamok.26 

Végül még két iskolatípusról kell szót ejteni. Az egyik az elemi népiskolák 
kérdése. A honvédség 1908-tól kezdve kísérleti jelleggel a rákospataki evangélikus 
elemi népiskolában rendszeresítette a céllövészetet a „testileg fejlettebb” tanulók 
számára. A honvédség azonban végső soron arra a következtetésre jutott, hogy az 
elemisták számára nem szabad céllövést és katonai gyakorlatokat tanítani, sokkal 
inkább a megfelelő testi és erkölcsi nevelésre kell a hangsúlyt fektetni.

A másik a  polgári iskolák kérdése. Ebben az iskolatípusban nem sikerült 
megvetnie a  lábát a  céllövő tanfolyamoknak, s a  háború előtti utolsó tanévben 
a 201 polgári fi úiskola közül mindösszesen csak 18 jelentkezett. Ebben valószínű-
leg közrejátszott, hogy a négy évfolyamos polgári tanulói fi atalnak bizonyultak, 
a hat évfolyamos pedig nem tudott elterjedni az országban. Pedig egy, a Polgá-
riskolai Közlönyben megjelent cikk kifejezetten pártolóan lépett fel a céllövő tan-
folyamokkal kapcsolatban, két okból is. Egyrészt véleménye szerint így az ebből 
az iskolatípusból kikerülő újoncok könnyebben bekerülhettek volna az altiszti 
iskolákba, másrészt (s ez volt a fő cél) nagyban segíthette volna az egyéves ked-
vezmény kiterjesztését a  polgári iskolákra, vagyis a  tiszti rang megszerzésének 
a lehetőségét.27 Ezt egyébként a hatosztályos polgáriban végzettek 1912-ben végül 
megkapták.28

25  Törvényjavaslat a véderőről. Indoklás. 276. sz. Irományok 1911: 77–78.
26  Magyar Statisztikai Évkönyv 1914: 266.
27  Kolb 1910: 539–596.
28  Corpus Juris Hungarici 1912. XXX. tc. 21. §
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A céllövő tanfolyamok tananyaga

Mint azt korábban már említettük, a  honvédségnek a  puszta céllövészeti okta-
tásnál messzemenőbb céljai voltak: egy teljes körű előképzés, mely testileg, szel-
lemileg és morálisan egyszerre készíti elő a fi atalságot a katonai szolgálatra. Az 
erre való törekvés tetten érhető a céllövő tanfolyamokon is, melyek jócskán túl-
lépve Szemere Miklós eredeti elképzelésein, a katonai gyakorlatok és ismeretek 
széles skáláját ölelték föl. Ugyanakkor azt is ki kell emelni, hogy mivel a rendszer 
önkéntes alapon működött, s a  tanfolyamokat is maguk az iskolák és az egye-
sületek szervezték, kötelezően előírt tananyag nem volt. Így nem beszélhetünk 
egységes előképzésről sem, az rendkívül heterogén képet mutatott. Az egyes helyi 
tanfolyamok, a  HM jóváhagyásával ugyan, de maguk állították össze saját sza-
bályzataikat és tanítási rendjeiket, így egyedül a szervezőkőn múlott, hogy a cél-
lövészetet mennyire egészítették ki más elemekkel is.

A HM által ajánlott tananyagról részletes képet egy 1912-ben kiadott kézi-
könyvből kaphatunk.29 Ez lényegében a  korábban megfogalmazott iránymuta-
tások összegzését jelentette, melyeket „mindig és mindenütt a helyi és személyi 
viszonyoknak megfelelő módon szabadelvűen kell követni.”30 A kézikönyv a  fő 
célt a  következőképpen fogalmazta meg: „egyrészt a  test edzése és ügyesítése, 
másrészt a  katonai szolgálatra gondolkodásmód, szellem és ismeretek tekin-
tetében való előkészítés.” Vagyis „egészséges, erős, edzett és ügyes testű, élénk 
észjárású, találékony, vállalkozó szellemű, küzdelemszerető, nemes eszmékért 
lelkesülni tudó” ifj ak nevelése, akik „saját akaratukat a közjó és a közcél érdeké-
ben másoknak: hivatott vezetőiknek öntudatosan alárendelni akarják és tudják.”31 
Ennek megfelelően a  tananyag az alábbi elemeket tartalmazhatta: céllövészet, 
fegyverismeret, testgyakorlat, alaki kiképzés, menetgyakorlat, az Osztrák–Magyar 
Monarchia hadseregszervezetének alapjai és egyéb katonai ismeretek.

A lövészet három fő részre bomlott: elméleti oktatás, gyutacslövészet és éles-
lövészet. Míg előbbi kettőn bárki részt vehetett, addig éles tölténnyel csak a meg-
felelő magatartású, a  gyutacslövészeten is jó eredményt elért fi atal lőhetett. Az 
elméleti rész kizárólag a  legszükségesebbekre korlátozódott, így a  fegyver hasz-
nálatának és tisztításának, valamint a  lövés elméleti alapjainak megtanítására. 
Emellé társulhatott a puska szerkezetének és jellemzőinek az ismertetése.

A menetgyakorlatok részben kapcsolódtak a  céllövészethez, amennyiben 
a  lőtérre katonai menetben kellett a  fi atalságnak kivonulnia. Emellett azonban 
önálló, például a közelben lévő nevezetes történelmi helyszínekhez szervezett kirán-
dulásokkal lehetett azokat beépíteni az oktatásba, melyek során ismeretterjesztő 

29  Kézikönyv 1912.
30  Kézikönyv 1912: 1.
31  Kézikönyv 1912: 2.
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előadásokra is sort keríthettek. A kézikönyv amúgy is kifejezetten ajánlotta, hogy 
a diákok minél több időt töltsenek a szabad levegőn. Ez különösen állt a testgya-
korlati oktatásra és az alaki kiképzésre, melyeket a  honvédségi tornautasítás és 
a gyalogsági gyakorlati szabályzat alapján kellett tartani. A súlyt azonban a tornára 
kellett fektetni, alaki kiképzésnél legfeljebb az alapokat taníthatták. Ezek keretében 
egyébként a fi atalok a különböző katonai vezényszavakkal is megismerkedhettek.

Végül az egyéb katonai ismeretekről érdemes néhány szót szólni. Ezek egy-
részt a  háborús időszakra vonatkozó tananyagot tartalmazták, másrészt ajánlá-
sokat fogalmaztak meg „a helyes katonai érzéket és katonai kérdések felől helyes 
nézeteket terjesztő külön zártkörű népszerű előadások”32 tartására. Utóbbiak 
keretében olyan témákról lehetett megemlékezni, mint például a hadsereg népok-
tató és népművelő munkája, fegyverek fejlődéstörténete, újabb technikai vívmá-
nyok, korabeli háborúk tanulságai (különösen az orosz-japán háborúé), helybeli 
nevezetes hadi események és a helyi kiegészítésű ezredek története, Genfi  egyez-
mény és a Vörös Kereszt tevékenysége, tiszti életpálya.

A tanfolyamokon az egyenruha nem volt kötelező, amennyiben azonban 
a résztvevők mégis igényelték, akkor „minden egyes tagja egyúttal kötelezettséget 
vállalt, hogy ennek az egyenruhának, illetve az azt viselő tanfolyamnak jó hírét 
és tekintélyét megalapítja s később féltékeny gonddal őrzi”.33 Év végén céllövőver-
sennyel, esetleg tornagyakorlatokkal egybekötött (de alaki gyakorlatok szigorú 
kizárásával) záróünnepélyt kellett tartani, melyre a katonai és polgári hatóságo-
kat, szülőket és a  helyi előkelő közönséget kellett meghívni. Az eredményeket 
adott esetben osztályozni is lehetett, melyek bekerülhetett az iskolai értesítőbe, 
valamint a tanfolyamból kilépőknek okiratot is ki lehetett állítani a részvételről, 
melyet bemutathattak a bevonuláskor.

A kézikönyvben megfogalmazott tananyag az elvi maximumot jelentette. 
A HM egyébként maga a „nagyon keveset, de tökéletesen” jelszót tartotta köve-
tendőnek, külön kiemelve, hogy nem lehet cél kész katonák kiképzése, s még csak 
nem is a felsorolt elemek pontos megtanítása, hanem hogy a fi atalok „megértsék 
az elmondottakat, hogy aztán az előképzettségnek köszönhetően a szolgálat alatt 
könnyen megtanulják.”34 A tanítás során mindig a gyakorlatra kellett a hangsúlyt 
fektetni, minimális elmélettel: „elvül szolgáljon, hogy csakis azt tanuljuk, oktas-
suk, aminek gyakorlati értéke van. Elmélettel a  legkisebb mértékben foglalkoz-
zunk és akkor is a lehetőségig szemléltető módon.”35

A gyakorlatban azonban természetesen mindez nem feltétlenül úgy zajlott, 
ahogy azt a  HM-ben elképzelték. Az 1909/10-es tanév tapasztalatait összegző 

32  Kézikönyv 1912: 206.
33  Kézikönyv 1912: 5.
34  Kézikönyv 1912: 100.
35  Kézikönyv 1912: 8.
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minisztériumi jelentésben például a  fő kritikák éppen arra irányultak, hogy több 
helyütt az alaki gyakorlatokra került a hangsúly, szemben a céllövészettel és a tor-
nával. Ezek egyébként olyan helyeken voltak jellemzőek, ahol a tanfolyam vezetője 
nem aktív tiszt volt, hanem valamelyik iskolai tanár.36 Ezzel együtt is azonban „a 
megtekintett tanfolyamokban az eredmény általában mindenütt kitűnő” volt,37 és 
alapvetően mind a HM, mind pedig az iskolaigazgatók és a tanári kar elégedettség-
gel nyilatkozott.38 Utóbbival kapcsolatban a már említett 1908-as jelentés a követ-
kezőképpen összegzi az addigi tapasztalatokat: „Különösen az igazgatók feltűnően 
hangsúlyozzák, hogy a kiképzésnek a tanulók magatartására és modorára gyakorolt 
kedvező befolyása nem csak a gyakorlatok alatt, de a tanteremben, tanáraikkal és 
társaikkal szemben való viselkedésükben is szembetűnően észlelhető volt.”39 Ehhez 
hasonlóan fogalmazott az 1910. évi kormányjelentés is:

„Az ifj úság katonás nevelésének üdvös hatásáról nem csak katonák, hanem közigazgatási 
hatóságok képviselői, papok, tanárok és sportemberek is a  legnagyobb elismeréssel nyi-
latkoznak. Az ily tanfolyamok hatása ugyanis nem csupán az ifj úság testének rendszeres 
fejlesztésében és megedzésében nyilvánul, hanem egyszersmind a  katonai szellemnek, 
a rendszeretetnek és a fegyelemérzéknek, továbbá a fegyveres erő iránti érdeklődésnek és 
rokonszenvnek az ifj úság körében való elterjedésében és megerősödésében is jelentkezik.”40

Az első világháború kitörésével az iskolákban és ifj úsági egyesületekben szer-
vezett céllövészeti tanfolyamok egy csapásra abbamaradtak. Amennyiben katonai 
szempontból próbáljuk értékelni az 1903-ban meginduló mozgalmat, akkor azt 
kell mondanunk, hogy annak szinte alig volt hatása a hadsereg minőségére. Egy-
részt ehhez relatívan kevésen vettek rajtuk részt (1913-ban a 14-18 éves fi úk mind-
össze 1,4%-a), másrészt a tanfolyamok minősége is számos kívánnivalót hagyott 
maga után. Éppen ezért a  honvédség minden pozitívuma ellenére, a  háború 
tapasztalatai alapján később elhibázottnak tartotta a tanfolyamok koncepcióját.41 
Az utólagos kritikák ellenére azonban a kitűzött célok tekintetében mégis sikeres-
nek bizonyultak. A céllövő tanfolyamok a HM háború előtti tervei között ugyanis 
csak az első lépést jelentették a katonai előképzés megteremtésében, s ekkor még 

36 1913 végén (Horvátországot is beleértve) 725 oktató és segédoktató vett részt a  tanfolyamok 
szervezésében, melyből 143 honvédtiszt, 215 honvédaltiszt, 20 cs. és kir. tiszt, 8 cs. és kir. altiszt, 
valamint 339 polgári személy volt. Emellett további 70 honvédtiszt és 5 cs. és kir. tiszt működött 
közre megfi gyelőként. Beszámoló (Katonás Nevelés 1914. január 25. 2).

37 HL Hfp 529. d. 1910. eln. 1672
38 Középiskolai igazgatók véleménye a tanulók katonai kiképzéséről (Katonás Nevelés 1908. júl. 15. 5); 

Középiskolai igazgatók véleménye a tanulók katonai kiképzéséről (Katonás Nevelés 1908. aug. 15. 5).
39 HL Hfp 515. d. 1908. fp. 7042. 9.
40 Kormányjelentés 1910: 212.
41 HL HM 648. d. 1917/11. eln. 1527.
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elsősorban a középiskolákat (vagyis az egyéves önkénteseket) és a tanítóképzőket 
célozták meg, ahol sikeresen el is terjedtek. Az egész lakosságra kiterjedő előkép-
zés bevezetését viszont már hosszabb távon, az iskolai és iskolán kívüli testi neve-
lés reformjának keretében képzelték el.

Az ifj úsági céllövő tanfolyamok kérdése azonban kevésbé katonai szempont-
ból érdekes számunkra, sokkal inkább a  századfordulós magyar társadalomról, 
elsősorban a középosztályról mond el sokat. Miközben ugyanis Szemere Miklós 
eredendően a nagybirtokos nemességtől várta a céllövő tanfolyamok és az ifj úság 
katonai szellemben való nevelésének felkarolását, felhívása végül a polgári közé-
posztály körében lelt támogatásra. Ennek tudható be, hogy az önkéntesség elle-
nére viszonylag gyors ütemben nőtt a tanfolyamok és a résztvevő diákok száma 
a középfokú iskolákban, a tanítóképzőkben és az egyesületekben. Ez két dologra 
hívja fel a fi gyelmet. Egyrészt a Horthy-kor katonai előképzése kevésbé a háború 
és a  trianoni békeszerződés következménye, hiszen az ifj úság katonás nevelése 
már a  háború előtt komoly társadalmi támogatottsággal rendelkezett, melynek 
szükségességét a háború tapasztalata és trianoni békeszerződés csak megerősített. 
Ezt támasztja alá a szintén ezekben az években útnak induló testnevelési reform-
folyamat, melyben a honvédség fontos szerepet töltött be. Másrészt az alapvetően 
alulról szerveződő katonai céllövő tanfolyamok a polgári középosztályon belüli 
sikere a  katonai értékek és a  katonai viselkedésminták magyar társadalomban 
való szélesebb elterjedéséről, illetve elfogadottságáról tanúskodnak, mely felveti 
a magyar társadalom egyfajta megkésett militarizálódásának a kérdését a világhá-
borút megelőző másfél-két évtizedben.
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Bartha Ákos

Népiség, konzervativizmus, egzisztencializmus
A sárospataki faluszeminárium (1931–1951) helye 

a magyar falukutatásban*

„Mindannak, ami a  népi mozgalomban történt, én kicsinyített modelljét 
Sárospatakon látom. Itt minden megvolt, helyi alapon és kicsiben, ami vala-
mivel később, s már nagyobban országosan folyt: cserkészet, faluszeminá-
rium, falukutatás, falumunka, regölés, tehetségmentés, népfőiskola, irodalmi 
estek.” Gombos Gyula, a  népi irodalom egyik meghatározó fontosságú kor-
társa, követője és kutatója vallott így A harmadik út című munkájában.1 Noha 
a visszaemlékezések sok tekintetben alátámasztják vélekedését,2 a különböző 
korabeli kiadványok és kéziratos források árnyalják a  fenti képet. Tanul-
mányomban a  fenti összetett, és jelentős mértékben össze is függő modell 
láncszemeiből a  faluszemináriumot igyekszem röviden bemutatni. A teoló-
gushallgatók által 1931-ben alapított önképzőkör a (nyilvánvalóan csak utólag 
kirajzolódó) koncepció egyik legfontosabb eleme volt, mely kirívóan nehéz 
történelmi időszakban: 1931 és 1951 között működött. Ezzel egyrészt a közös-
ség megelőzte korát, hiszen a szociográfia csupán a harmincas évek második 
felétől vált „divattá” néhány évre Magyarországon,3 másrészt túl is élte kor-
társait, hiszen 1945 (vagyis főként 1948) után a társadalomfeltáró tevékenység 
nemkívánatos jelenséggé lett az országban.4

1 Gombos 1990: 89.
2 Balassa–Kováts–Szentimrei 1996.
3 Pölöskei 2002. 
4 T. Kiss 2007: 67–68. Beke György szerint „a magyar szellemi élet sztálinista eltorzulását 

legkeservesebben a költészet és a szociográfi a sínylette meg. A versírás azzal, hogy jelszavakká 
hígították, a szociográfi a azzal, hogy lényegében eltüntették.” (Beke 2002: 51).

*  Tanulmányom elkészítését a  Magyar Tudományos Akadémia Posztdoktori Kutatói Prog-
ramja támogatta. Befogadó intézmény: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi 
Kutatóközpont Történettudományi Intézet. A témát (számos tanulmány mellett) az alábbi 
kötetben tárgyaltam: Bartha 2013.
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Társadalomtörténeti kontextus

A gazdasági világválság éveiben körvonalazódó népiség legnagyobb hatású 
műfaja (vagy kifejezési formája), a harmincas évek derekán jelentkező népi szo-
ciográfi a történelmileg kialakult és a Horthy-korszak alatt konzerválódott (mező)
gazdasági viszonyok szociális vonatkozásaira mutatott rá. Bár a  népiek megha-
tározó módon járultak hozzá a problémák feltárásához és az ország önismereti 
irodalmának elindításához, a  konkrét, reális megoldási javaslatokkal jobbára 
adósak maradtak, hiszen a mozgalom fő célja elsősorban a fi gyelemfelkeltés volt.5 
Illyésék a  „civil szerveződések” és a  szociálpolitika ismertetésétől is eltekintet-
tek, vagy csupán néhány sorban ismertették „haszontalanságukat” – hiszen nem 
innen várták a  javulást. Bár a népiek kifejezetten heterogén csoportot alkottak, 
nézeteikben közös, hogy a  Horthy-korszak (konzervatív mértéktartó vélemény 
szerint is) „neobarokk társadalmát” mindnyájan elutasították. Többnyire azon-
ban komoly problémát jelentett számukra a „kettős identitás”, mivel csak a népből 
kiemelkedve tudták szélesebb nyilvánosság elé tárni népük bajait. Mozgalmi szín-
relépésük épp e felemás helyzetnek is köszönhető, hiszen a társadalmi ellentmon-
dások felismerése csak kívülről, egyfajta „(fél)idegen pillantás” által vált lehetsé-
gessé.6 Nem nélkülözhették tehát a művelt rétegek gondolkodásbeli, nyelvi sémáit 
sem, hiszen Illyés Gyula, Németh László vagy Szabó Dezső olvasói a harmincas 
években „nagyjából ugyanazok, akik, mondjuk, Máraié vagy Kosztolányié.”7 

5 A Németh László után népi hívószóvá lett Kert-Magyarország elképzelésének súlyos 
gazdasági vonatkozásaihoz, vagyis a  kertkultúrába menekülő kecskeméti kisbirtokosság 
körében bekövetkező nagymérvű eladósodáshoz: Szilágyi 2011: 42–43. Kovács Imre 
társadalomtörténetileg bajosan védhető állításaihoz: Bognár 2009: 106. Erdei Ferenc – Bognár 
Bulcsu által három könyvben és számos tanulmányban tollhegyre tűzött – problematikus 
gondolatmeneteire már a  kortárs szociológia is refl ektált: Rézler 2005: 149–153. Továbbá: 
Bognár 2010; Bognár 2011; Bognár 2012.

6 Veres Péter szerint „magától értetődik, hogy mi, a népből fejlődött írók és gondolkodók sem tudunk 
beszélni ezen a [ősi, népi –B. Á.] nyelven. Nekünk is keresztül kell esni az álművelt irodalmiságon. 
S amint említettem, a  közkeletűvé vált tudományos fogalmakat mi sem nélkülözhetjük. Nem 
szervesen a néptől fejlődtünk, hanem az irodalmon keresztül jutottunk vissza hozzá.”  (Veres 1986: 
28). Szárszón ugyanő a tudományos, illetve politikai nyelv elkerülhetetlen standardizáltságára hívja 
fel a  fi gyelmet, vagyis „a nép” nyelvén való érdekérvényesítés kilátástalanságára utal. „Ha arról 
beszélünk – s ma már arról beszélünk – hogy érettek és méltók vagyunk a közösség dolgaiban való 
teljes jogú részvételre, akkor bizony meg kell tanulnunk a társadalomtudomány, közgazdaságtan, 
de még a szellemi tudományok, irodalom, történelem fogalmait is, mert az elvont gondolkodásban 
való jártasság nélkül a közösségi életben nem lehetünk egyenrangú tényezők. Éppúgy nem értjük 
meg a népi közösség vezetőit, ahogy grófj aink, papjaink nyelvét eddig sem értettük.” (Szárszó 1943: 
177). A problémára Gyáni Gábor is fi gyelmeztet Erdei Ferenc kapcsán: „Az a nyelv, amire ágensként 
maga is szert tett valamikor, közvetlenül nem alkalmas arra, hogy parasztként szerzett tapasztalatait 
szociológiai diskurzus formájában továbbadhassa.” (Gyáni 2010: 51).

7 Prágai 2003.
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Mindazonáltal a  szomorú társadalmi helyzet nem volt teljesen ismeretlen 
a Horthy-kurzus meghatározó tényezői előtt sem, sőt a politikai elit egyes cso-
portjainak érdeklődését fel is keltették ezek az anomáliák. „Hivatalos” falukuta-
tóknak nevezhetünk mindenkit, aki a szociográfi ai tevékenységet hivatalból űzte, 
így a szociális tanácsadókat, a közegészségügyi szakértőket és a politikailag pozí-
cionált társadalomtudósokat. Közös nevezőjük a Horthy-rendszer iránti, egzisz-
tenciális függésükből is következő hűség. Ez a hűség közel sem jelentett kritikát-
lan attitűdöt, ám a Németh László által említett „Rubicon”, a radikális földreform 
tabu volt számukra.8 A nagybirtokot az azon dolgozó mezőgazdasági munkavál-
lalók számára legideálisabb, vagy legalábbis legkevésbé rossz berendezkedésnek 
tartották. Gyakorta hivatkoztak – nem teljesen alaptalanul – a népiek tudomány-
talan, intuitív falukutatási módszertanára, mellyel szemben többen közülük 
valóban az intézményes kutatás minden előnyét mozgósíthatták tevékenységük 
során. A vitában főként gazdasági szempontokat érvényesítettek, hiszen agrárius 
gyökereiknek köszönhetően itt mozogtak otthonosabban. Az intézményesülő 
falukutatásban Teleki Pálnak voltak komoly érdemei, de az ő nevét kell elsőként 
említeni a természet és „a nép” szeretetét programjává tévő – nemzetnevelő cél-
zatú – cserkészetnél is.9 Az idézőjel ehelyütt arra a koloniális viszonyulásra utal, 
mely nemcsak a konzervatív körök sajátja volt, hanem osztozott benne például az 
urbánus értelmiség java is. Áthatja ezt a gondolkodásmódot egyfajta atyáskodó 
szellem és patetikus hangnem, mellyel a gyámolítandónak tartott vidéki nép felé 
fordultak, másfelől viszont éppen ezt a népességet tartották a konzervatív körök 
a magyarság fő „fajfenntartó rétegének”, nem mellesleg pedig „a katonaság leg-
főbb rezervoárjának.” Erős magyarázó erővel bírt az a liberális korszakból átmen-
tett, reformkonzervatív felfogás is, mely a  szegénységre mint az adott politikai, 
gazdasági berendezkedés potenciális veszélyforrására tekintett, erkölcsi minő-
ségként kezelve azt. Értelmezésük szerint a népet különböző kormányintézkedé-
sekkel fel kell emelni, méghozzá a vidéki intelligencia (pap, tanító, orvos) segít-
ségével.10 Fontos hangsúlyozni ugyanakkor, hogy a népi és hivatalos falukutatás 
egyes életpályákon belül (is) mutathatott átfedéseket – amint azt például Kovács 
Imre vagy Szabó Zoltán pályája példázza –, egyes konzervatív szociálpolitikusok, 
társadalomtudósok reformkészsége pedig felette áll annak, amit sokáig gondolt 
róluk a történettudomány.11

8 Németh gondolatmenetéhez: Magyarország, 1935. május 4, 5.
9 Ablonczy 2005: 288–310.
10 A hivatalos falukutatáshoz lásd: Torkos 1989; Bíró 2006.
11 Lásd például Weis István méltatlanul elfeledett munkáját: Weis 1931b. Erre a  kritikában és 

reformtervekben egyaránt bővelkedő 230 oldalas kötetre Timár Lajos hívta fel a  fi gyelmemet, 
amiért ezúton mondok köszönetet.
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A sárospataki falukutatás háttere

A sárospataki faluszeminárium esetében több ponton tetten érhető a népi-hivata-
los kettősség, bár a  népélet kutatása évszázados hagyományokkal bír(t) Patakon. 
Ez az attitűd a századelőn a Széchenyi Szövetség és a Folklore Fellows programjában 
találta meg kereteit. A reformkonzervatív fi atalokat tömörítő szövetség a szeminá-
riumjellegű falumunka felismerésével, kiszállásaival és népkönyvtárával, a Folklore 
Fellows pedig a  néprajzi gyűjtés mikéntjének kidolgozásával hatott Újszászy Kál-
mán későbbi munkaközösségére, akik nem is feledkeztek meg róluk és elődjük-
ként hivatkoztak rájuk. A szeminárium közvetlen alapjait azonban a  Horthy-éra 
emblematikus mozgalmává nőtt cserkészet jelentette. Patakon öt csapat működött, 
melyek közül kiemelkedett a  gimnázium Hegyaljai Erő, a  teológia Timótheus és 
a tanítóképző II. Rákóczi Ferenc cserkészcsapata. Személyi állomány terén összekötő 
kapocsnak a teológus öregcserkészet tekinthető, bár mindhárom közösség munkája 
során megfi gyelhető a  népélet felé való egyre intenzívebb tájékozódás. További 
nem elhanyagolható „hivatalos” kötődés, hogy a faluszeminárium elsősorban Weis 
István munkái12 alapján tanulmányozta a társadalmat, ráadásul a konzervatív társa-
dalomtudós elképzelései (főként a harmincas években széles körben hódító korpo-
ratív gondolat) nyomot is hagytak Újszászy elméleti munkásságán.

Újszászy Kálmán – parasztcentrikusságával kétségkívül a  népiséggel is érint-
kező – kultúra-felfogása azonban nemcsak a hazai diskurzusokból merített, hanem 
a  reformátusság barth-i irányzatából is. A professzor fi lozófi atanárként érdek-
lődéssel tekintett kora meghatározó vallási és szellemi irányzataira (ébredési 
mozgalom, egzisztencializmus), kialakítva egyben saját álláspontját. Csupán 
tételszerűen, a  faluszeminárium vonatkozásában releváns talpkövek: Erdeivel 
szemben a falut nem történeti képződménynek tekintette, hanem a nemzeti kul-
túra egyik fő letéteményesének. Tehát a  nemzeti kultúra csupán az alapvetően 
transzcendens beállítottságú faluközösség és az immanens meghatározottságú 
(kis)város együttes, ám külön fejlődése által őrizhető meg olvasatában. Minden 
olyan törekvés, ami e két szektor összeboronálását irányozza elő, a nemzeti kul-
túra pusztulásához vezet. Ezzel Újszászy egyszerre határolódott el a parasztpolgá-
rosodást hirdető népiektől (a szociográfus Szabó Zoltán, Kovács Imre, Erdei 1943 
előtt) és a problémát a marxizmus által megoldandónak vélő népi íróktól (Veres 
Péter, Darvas József, Erdei 1943-tól). Individualitás és kollektivitás dialektikájára 
épített történetfi lozófi ája korára, mint a  kollektív formák nemzeti irányultságú 
újraéledésére tekintett, eszményévé pedig a nemzetközösségért tevékenyen mun-
kálkodó, hívő ember vált. A faluszeminárium vezetője törekvéseik nevelési aspek-
tusát emelte ki, ezzel ismételten elhatárolódva másoktól (Turul Szövetség, népiek, 

12  Weis 1930; 1931a; 1942.
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hivatalosok). Nagy vonalakban ezek a gondolatok alapozták meg a faluszeminá-
rium ideológiáját, de a  szeminárium kereteit, módszerét, jellegét és ebből adó-
dóan eredményét is alapvetően befolyásolta Újszászy elemeiben, irányultságában 
és főként lehetőségeiben időnként változó, ám célkitűzésében már a harmincas 
évek derekára kiforrt eszmerendszere. Ennek a „nyitott állandóságnak” és az egy-
házi alapoknak a  magyar léptékkel mérve egyedülálló időtartamát köszönhette 
a faluszeminárium.

A Trianon utáni pataki népkutatás kapcsán azonban nem Újszászyt, hanem 
a teológus Szabó Zoltánt kell elsőként megemlítenünk, mivel a kollégium ekkor 
kijegecesedő fő profi lja, az „arccal a  falu felé” hitvallása az ő nevéhez fűződik. 
Eszerint a városhiányos „csonka régióban” a törpe- és kisfalvakra kell a főiskolá-
nak koncentrálnia, mivel innen származik diákságának java – és ide is tér vissza, 
a  falusi intelligencia tagjaként.13 Kardinális kérdés tehát, hogy mennyire ismeri 
majdani munkaterületét egy-egy leendő tanító, vagy lelkész. Nem kockáztatunk 
sokat az állítással, hogy e felismerés nélkül valószínűleg a faluszeminárium sem 
jött volna létre. Szabó – aki 1939–1945 között kormánypárti országgyűlési kép-
viselőként ténykedett – nem riadt meg a társadalomkritikus hangoktól sem. Az 
ő patronálásával, előszavával jelent meg 1932-ben a  főiskola négy hallgatójának 
– köztük egy grófi  származású fi atalnak – gyűjteményes kötete, mely merész 
hangvétele miatt nagy hullámokat vert a kommunista behatásokat vizionáló és az 
állami források elapadásától tartó egyházi vezetésben.14 Kiss Sándor visszaemlé-
kezése szerint épp a falukutatás idézte elő a botrányt, mivel „a teológián volt egy 
csoport, köztük Kárász József, a tanítóképzőből Bodnár István, akik Szabó Zoltán 
teológiai tanárral együtt járták a bodrogközi falvakat, és a szociális nyomorúságot 
tapasztalva, felmérve, megírták és ki is adták megfi gyeléseiket. Korán sötétedik 
címmel jelent meg ez a kötet.”15

Szabó Zoltán mellett a cserkészcsapatokban kezdetektől fogva jelentős szerepet 
játszott Újszászy Kálmán, aki Budapesten látta meg a napvilágot 1902-ben, vidéki 
származású református szülők gyermekeként. Újszászy már gimnazista korában 
élénken érdeklődött a társadalmi kérdések iránt, a Galilei Körbe járó, zsidó szárma-
zású osztálytársaival együtt örök élménye volt Ady temetése (illetve Ady költészete 

13 Balassa–Kováts–Szentimrei 1996: 32.
14 Nagy–Haller–Stéphán–Kárász 1932. Az ügy következménye egy hallgató távozása és Szabó 

fegyelmije lett. Dienes 2002; Nagy Antal 2003: 13–14. (Utóbbi írás Újszászy szerepét is sejteti az 
antológia megjelentetésében.)

15 Kiss szerint a  kiadást követő megrovás következtében a  teológián tapasztalható „szellemi 
erjedés” letompult, óvatosabbá vált; és ez elsősorban a szociográfi ai gyűjtések publikálásán – 
pontosabban azok hiányán – látszódott meg. A szerző e „szellemi erjedés” kapcsán nyomatékosan 
hangsúlyozza a  Soli Deo Gloria helyi tevékenységét (csendesnapjait és konferenciáit), ahol 
„szinte minden alkalommal előadások hangzottak el a  magyar földkérdésről, a  magyar 
földreform szükségszerűségéről (Huszár 2005: 340–343).
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is). Érettségi után a Pro Christo Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség tahi 
táborában ismerkedett meg a pataki teológusokkal, többek közt Szabó Zoltánnal. 
Ezzel sorsa mintegy hetven évre összeforrt Patakkal, bár látókörét hároméves 
peregrinálással (Glasgow, Basel, Athén) tágította. 1932-ben Debrecenben fi lozófi ai 
doktorátust, 1939-ben Szegeden egyetemi magántanári képesítést szerzett, miköz-
ben a pataki teológián a fi lozófi ai–pedagógiai tanszéken tanított. 1931-től a Sáros-
patakon kibontakozó faluszeminárium, 1936-től a  népfőiskola egyik irányítója, 
1944–1946 között a  főiskola rektora volt. A népfőiskola 1948-ban kényszerűen 
megszűnt, a református intézmények közül a  tanítóképzőt 1950-ben, a gimnáziu-
mot 1952-ben államosították. 1951-ben megszüntették a  teológiát is, a  professzor 
azonban főkönyvtárosként kitartott Sárospatak mellett. Megélhette a teológiai aka-
démia 1992-es újranyitását, ugyanebben az évben megkapta a Magyar Köztársaság 
Érdemrend Középkeresztjét is. 1994-ben, 92 éves korában hunyt el.16 

Újszászy személye köti össze a több aspektusokból egyébként is összetartozó 
szálakat. A professzor a cserkészet jótékony pedagógiai hatását továbbgondolva 
azt hangsúlyozta, hogy egy leendő tanító esetében nem az a  fő kérdés, „hogy 
hogyan fog tanítani, hanem az, hogy milyen lesz az a  falu, vagy más közösség, 
amelynek a  képe húsz–harminc esztendő múlva az ő munkájának nyomán fog 
kirajzolódni.” A fő cél, „hogy ebben a faluban tisztább gyermekek, egészségesebb 
élet, nagyobb és magyarabb műveltség, erősebben megalapozott jólét és több esz-
tétikum” legyen a tanító (de bátran hozzátehetjük: a lelkész) működésének követ-
keztében. Vagyis, egyfajta „céltudatos nemzetnevelő program” körvonalazódott 
már a cserkészcsapatoknál is Sárospatakon.17

A faluszeminárium

Az ország egyik első falukutató csoportjaként megalakuló pataki „szociális 
önképzőkör” a  teológusdiákok kérése nyomán alakult meg 1931-ben, tehát öt 
évvel a  nagy szociográfi ák országos berobbanása előtt, a  világgazdasági válság 
közepén18 és a kollégium 400 éves jubileumának évében.19 A „szociológiai szemi-
nárium”-ként létrejövő csoport önképzőköri rendszerben kezdte meg működé-
sét, vagyis a hallgatók felkérték a teológiára frissen kinevezett Újszászy Kálmán 
professzort, hogy szervezze meg számukra a  társadalomismeret elsajátításának 

16 Nagy 2003.
17 Újszászy 1933: 17–18.
18 A recesszió igen érzékenyen érintette a  régiót, mivel a  gazdasági válság kiváltotta áresés az 

országoshoz képest jóval nagyobb volt, és a rozsnál, búzánál már 1930 körül elérte a mélypontot 
(Orbán 1970: 146).

19 Balassa–Kováts–Szentimrei 1996: 506.
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intézménybeli lehetőségét. A diákok (egyház)szociológiai felméréseket, szel-
lemi és tárgyi néprajzi gyűjtéseket végeztek, valamint fénykép- és levelezőlap 
gyűjtéssel is foglalkoztak. Emellett kiállításokat rendeztek, negyvenkötetes ván-
dorkönyvtárakat létesítettek és egyéb szociális munkáikkal bekapcsolódtak más 
egyesületek (Faluszövetség, Széchenyi Szövetség, Cserkész Szövetség) munkájába is. 
Az anyagiak előteremtésében az Országos Központi Hitelszövetkezet, a Tiszánin-
neni Egyházkerület, a  Főiskola, a  Faluszövetség és főként az Egyetemes Konvent 
segédkezett, bár a tagok gyakran maguk fedezték kiadásaik egy részét. 

A faluszeminárium egyik legfontosabb eleme a félévenkénti vidéki „kiszál-
lás” volt a  három fő munkaterület (Hegyköz, Hegyalja, Bodrogköz) valame-
lyikébe, ahol evangelizációs feladatok ellátása mellett a  falu és a  református 
gyülekezet körében gyűjtöttek adatokat Újszászy kézikönyvének segítségével.20 
Az eleinte püspöki ajánlással segített, Patakon gondosan előkészített kiszállá-
sok meghatározott forgatókönyv alapján zajlottak. Egyszerre 12-15, lehetőleg 
egymás közelében fekvő falut látogattak meg a  hallgatók, így munkájuk nem 
szigetelődött el és alkalmas volt egy-egy kérdéskör regionális vonatkozásainak 
alapos körbejárására. Érdeklődésük lehetett gazdasági, társadalmi, kulturális, 
vagy éppen egyház-szociológiai irányultságú is. A diákok kettesével érkeztek, 
a  református lelkésznél, a  tanítónál, vagy valamelyik gazda házában szálltak 
meg és általában három napig (szombaton, vasárnap és hétfőn) maradtak 
a terepen.21

A kor faluirodalmát a  szeminaristák Patakon ismerték meg folyamatosan 
bővülő szemináriumi könyvtáruk segítségével, és itt készítették elő, valamint érté-
kelték ki a kiszállásokat is. A sikerültebb felmérések alapján készültek el a szocio-
gráfi ai dolgozatok, bár a Faluszemináriumi Kéziratok közé nemcsak a tagok által írt 
tanulmányok kerültek, hanem a vidéki intelligencia – gyakorta épp az önképzőkör 
hatására – készített helytörténeti munkái is. Elméleti képzésükön, az úgynevezett 
„szerda estéken” lényegében végigtárgyalták a kor faluirodalmát, pártállástól füg-
getlenül, a konzervatív Scherer Péter Páltól a marxizmussal rokonszenvező Veres 
Péterrel bezárólag. Előadásokat tartottak és egy-egy friss olvasmányélményüket is 
megosztották egymással, ám fontos, hogy nem csupán az élmény volt friss, hanem 
maga a mű is. A harmincas évek igen sokféle gondolkodója került terítékre szer-
dánként, mindenekelőtt a  népi írók csapata. Mellettük azonban néprajztudósok 
(Györff y István), antropológusok (Bartucz Lajos) és a  hazai eugenika atyjának, 
Méhelÿ Lajosnak a munkásságával is foglalkoztak a szeminaristák. Neves szakem-
berek (Matolcsy Mátyás, Bodor Antal) írásai mellett nem hiányozhattak a  nagy-
birtokvédő, konzervatív beállítottságú teoretikusok (Scherer Péter Pál, Johan Béla) 

20 Újszászy 1936.
21 A sárospataki főiskola faluszemináriumának beszámolója az 1936. május 15-16-i falumunkás 

kongresszuson. SRKTGY Adattár. Fsz. Kt., 2803.
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sem a  repertoárból. Jelzésértékű, hogy a  folyóiratok közül a Választ és a  Magyar 
Szemlét egyaránt járatta a  szeminárium.22 Nyitottságukat, egyben a  közösségből 
való sokrétű karrier lehetőségét szemlélteti az 1945 után élvonalbeli kommunista 
politikuspályát befutó Jánosi Ferenc,23 illetve az amerikai emigráció erős emberévé 
avanzsáló Bertalan Imre24 – igen eltérő – életútja is.

A tagság gerincét eleinte teológuscserkészek adták, közöttük is jelentékeny 
a  jó képességű, nyelveket beszélő, külföldi ösztöndíjas diákok száma. Noha az 
állami szektorban dolgozó szülők gyermekei közül is szép számban csatlakoztak 
az önképzőkörhöz, legtöbben mégis a „földből élő” családokból érkeztek – bár ez 
a többség nem abszolút.25 A nem paraszti származású tagság többségét Újszászy 
Kálmán visszaemlékezése is megerősíti.26 A faluszeminárium tagsága 17 és 37 fő 
között fő mozgott, a szemináriumvezető úgy nyilatkozott, hogy 30 fő az ideális 
létszám.27 A diákok érdeklődése a  népi írók felfutásának idején tetőzött, majd 
a terület-visszacsatolások euforikus hangulatában fokozatosan kikerült a közélet 
és a  nagypolitika fókuszából a  falu (úgy Sárospatakon, mint országosan). 1945 
után pedig már teljesen új politikai keretek között folytatódott a munka.

A szeminárium életében tehát három korszakot különíthetünk el. Az első idő-
intervallum az 1938-as határmódosításig tartott és összességében ezt tekinthetjük 

22 A faluszeminárium munkanaplói (SRKTGY Adattár. Fsz. Kt. 1874–1881). Maga 
a faluszemináriumi könyvtár azonban jóval nagyobb és szélesebb körű volt. A kortárs (szép)
irodalom mellett a  szeminaristák használhatták akár Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban 
és képben századfordulós történeti összefoglalójának több kötetét, vagy Dongó Gyárfás Géza 
Adalékok Zemplén vármegye történetéhez című helytörténeti sorozatát a 20. század elejéről, ám 
statisztikai munkákat, nyelvészeti, geográfi ai, néprajzi szaktanulmányokat, továbbá üzemtani, 
méhészeti, gyümölcs- és általában növénytermesztéssel kapcsolatos dolgozatokat is forgathattak. 
Általánosságban elmondható a  szemléletbeli nyitottság, a  falucentrikusság és a  földreform 
irodalmának feltűnően nagyszámú jelenléte. Lásd: A sárospataki főiskola faluszemináriuma 
könyvtárának leltárkönyve 1–624. számig. SRKTGY Adattár. Fsz. Kt. 284. [Hiányos].

23 Jánosi Ferenc (1916–1968): református lelkész, tanár, miniszterhelyettes, levéltáros. Sárospatakon 
szerzett református lelkészi oklevelet, 1945 után népművelési miniszterhelyettes (1951–1954), 
a Hazafi as Népfront Országos Tanácsának főtitkára (1954). Magyar Életrajzi Lexikon - http://
mek.oszk.hu/00300/00355/html/. (Letöltve: 2016-01-18)

24 Bertalan Imre (1918–2008): a sárospataki teológia elvégzése után, 1946 végén érkezett az Egyesült 
Államokba, ahol az Amerikai Magyar Református Egyesület, az Amerikai Magyar Szövetség, 
az Amerikai Magyar Koalíció, a Magyarok Világszövetsége Amerikai Tanácsának tiszteletbeli 
elnökeként is ténykedett később. A Washingtoni Magyar Református Egyház honlapja. http://
www.refwashington.org/Megemlekezesek.html. (Letöltve: 2016-01-17)

25 A fenti, kissé szerencsétlen megfogalmazás oka az kategóriák tisztázatlansága, hiszen 
„gazdálkodó” és „őstermelő” címszó alatt nem csak paraszti rétegeket értettek az anyakönyvek 
(Andorka 1979: 176).

26 „Nálunk is több volt a  nem paraszti származású, a  másodgenerációs.” (Balassa–Kováts–
Szentimrei 1996: 39). Sőt, egy 1933-as adat szerint a 25 faluszeminaristából csak 6 volt „falusi 
fi ú” (SIK, 1934. március. 109). 

27 A Faluszeminárium 1935/36/I körlevele (SRKTGY Adattár. Fsz. Kt. 1902).

023 366-380   bartha akos.indd   373023 366-380   bartha akos.indd   373 2017.06.08.   13:54:042017.06.08.   13:54:04



Iskola, művelődés, társadalom Bartha Ákos

374

(az országos viszonyokkal összhangban) a  faluszeminárium fénykorának. 1933 
őszétől 1936-ig – tehát még az országos falukutatatási láz előtt – 44 faluba történt 
kiszállás, ami alapján 25 falu településrajzi, 17 falu egészségügyi és 34 falu egy-
ház-szociológiai adatait dolgozták fel a tagok, néprajzi és egyéb gyűjtések mellett.28 
Ugyanakkor nemcsak szűkebb pátriájukban ténykedtek a patakiak, hanem Délke-
let-Dunántúl református magyar falvait is tanulmányozták.29 Az országos érdeklő-
dés csúcspontja előtt még két további eseményt kell kiemelnünk, tovább árnyalva 
egyben Gombos idézett gondolatait. Mindenekelőtt az 1935-ös, első magyar önkén-
tes diákmunkatábor érdemel említést, mely országos, sőt kis túlzással nemzetközi 
visszhangot keltett.30 A sárospataki diákok útépítése szimbolikus tetté nemesedett, 
hiszen több jobboldali közéleti szereplő (Oláh György, Milotay István) az értelmi-
ségi ifj úság fi zikai munkásság felé való nyitásaként értelmezte a  tábort. A másik 
esemény nem visszhangja, hanem inkább a hivatalos elismerés miatt fontos. A Szé-
chenyi Szövetség már említett, 1936 májusában Teleki Pál elnökletével megtartott 
falumunkás kongresszusáról van szó, melyen a sárospataki diákok öt év távlatából 
tekinthettek vissza eredményeikre, ennek megfelelően Újszászy igen részletesen 
értekezhetett céljaikról és munkásságukról.31 Teleki egyébként az 1938/39-es tan-
évben Patakra látogatott, ahol „különösen a  faluszemináriumi és cserkészmunka 
érdekelte a minisztert.”32 A kölcsönös bizalmat jelzi továbbá, hogy a teológia „két 
végzett hallgatót jelentett be” a Teleki által patronált Táj- és Néphagyománykutató 
Központ tanfolyamára a harmincas évek végén;33 valamint, hogy a politizálás útjára 
lépő Szabó Zoltán az ő köréhez tartozott a kormánypártban. Ezek a vonatkozások 
azonban már a második korszak krónikájához tartoznak.

A második korszak az első bécsi döntéstől 1945 tartott. A határrevíziót kitörő 
lelkesedéssel fogadta a kollégium, főként mivel az iskola hagyományos bázisának 
jelentős része az elcsatolt területekre esett. A szemináriumi munka rendjét a spon-
tán megmozdulások váltották ezen az őszön.34 A kollégium fi atalsága segélyakciókat 

28 SRKTGY Adattár. Fsz. Kt. 2803.
29 SRKTGY Adattár. Fsz. Kt. 2496. Az útról egy faluszeminarista beszámolókat jelentetett meg 

helyi lapokban: Fürjész István: Az Ormányságról. SIK, 1934, november, 28. és Fürjész István: 
Somogyi falvak. SRL, 1934/5, 28.

30 Lásd az alábbi német nemzetiszocialista kiadvány beszámolóját: Arbeit und Wehr, 1936. okt. 
18. Vélhetően Újszászy is érzékelte a fokozott politikai érdeklődést, mely elsősorban a (szélső)
jobboldali sajtó által nyilvánult meg. Erre utalhat sok évtizeddel később, Huszár Tibornak tett 
megjegyzése, miszerint a munkatábornál „mintha barna színt kapott volna a vörös.” (Balassa–
Kováts–Szentimrei 1996: 41).

31 SRKTGY Adattár. Fsz. Kt. 2803; Salamon 1982: 57.
32 Kézi 2004: 156.
33 SRL, 1938/40, 194–195. Az 1939-es kiskunhalasi táj- és népkutató táborhoz: Granasztói 2009.
34 A későbbiek során is láthatjuk majd, hogy a  közösség a  feszült politikai légkörre a  belső, 

feldolgozó, gyarapító tevékenység fokozásával reagált, mintegy pótlandó az elmaradó 
terepmunkát.

023 366-380   bartha akos.indd   374023 366-380   bartha akos.indd   374 2017.06.08.   13:54:042017.06.08.   13:54:04



Népiség, konzervativizmus, egzisztencializmus

375

szervezett, valamint felajánlotta segítségét a nagykázméri református templom újra-
építéséhez. A renoválás pikantériája, hogy éppen egyik faluszemináriumi forrásunk 
tudósít róla, miként fosztották ki a bevonuló magyar katonák ezt a templomot, még 
a szószéket is elvíve.35 Ami a konkrét szemináriumi munkát illeti, az 1938. őszi zajos 
események utáni tanévben már rendszeres kiszállásokról és az elmúlt évhez képest 
kétszeres könyvtárforgalomról értesülünk,36 az 1940/41-es tanévben pedig már 6–10 
tanítóképzős növendék is részt vett a munkában.37 Sőt, a háborús konjunktúra jóté-
kony hatással lehetett a pénzügyi lehetőségekre, mivel a következő évben a szemi-
náriumi könyvtár 145 kötetes, főleg vásárlás útján történt gyarapodásáról tudósít az 
év végi jelentés. Az 1942/43-as tanévben ugyanakkor ismét megtorpant a munka, 
elmaradtak a kiszállások, ami részben a vezetőtanár más irányú elfoglaltságának,38 
részben a  teológushallgatók csekély számának volt köszönhető. A sorozások és 
a világháború fordulata pedig ismét a belső munkára irányította a fi gyelmet.

1945-tel beköszöntött a – nem túl stabil lábakon álló – honi demokrácia, ezzel 
pedig a szeminárium harmadik korszaka. A demokratikus változásokat üdvözölte 
a  kollégium, bár a  korábban sokat emlegetett, most valósággá lett földreform 
következtében az intézmény elveszítette ötezer holdas nagybirtokát, mely 1945 
előtt lényegében eltartotta az iskolát.39 A szabadoktatás hátteréül létrejövő Magyar 
Népi Művelődési Intézet ellenben komoly pataki kapcsolatokkal rendelkezett; igaz-
gatója Harsányi István lett,40 az intézet ismeretterjesztő sorozata pedig Újszászy 
faluszemináriumot bemutató füzetével indult.41 Mivel a  professzor egy további 
kiadvánnyal szerepelt az összesen tíz számot megélt vállalkozásban, eggyel-eggyel 
pedig Rácz István42 és Barsi Ernő,43 láthatóan fontos szerepet játszottak a  szer-

35 Z. Elek Béla: Sátoraljaújhely és a  sátoraljaújhelyi járás ún. „felszabadult” területén lakó 
reformátusok élete, különös tekintettel liturgiális és azon kívüli vallásos szokásaikra. Adatok 
a  Felsőzempléni Református Egyházmegye életéből (1941). SRKTGY Adattár. Fsz. Kt. 
229., 15. Végül 1941. október 5-én tartották meg ünnepélyes keretek között a  templomnyitó 
istentiszteletet.

36 Jelentés, 1939/40. SRKTGY Adattár. Fsz. Kt. 2810.
37 Jelentés, 1940/41. SRKTGY Adattár. Fsz. Kt. 2811.
38 Újszászy 1942 és 1944 között teológia igazgatóként ténykedett (Balassa–Kováts–Szentimrei 

1996: 22).
39 Az intézmény rendkívül nehéz anyagi helyzetbe került, mely szükségessé tette a szupplikáció 

felélesztését is. A diákok a hitsorosok közt végzett – a hatalom által egyre gyanakvóbban kezelt 
– gyűjtései a kollégium pénztelenségén voltak hivatva segíteni (Bilkay–Laczkó 2002).

40 Harsányi István (1908–2002) tanár, a  tehetségmentés sárospataki modelljének kidolgozója 
(Pornói 2012).

41 Újszászy 1947.
42 Rácz István (1908–1998) fotóművész, műfordító. Vö. Rácz 1991.
43 Barsi Ernő zenepedagógus, zenetörténész, néprajzkutató. A faluszeminárium iránymutató 

szerepét hangsúlyozta életútjában: Barsi Ernő: Utam a  faluszemináriummal, 1988. SRKTGY 
Adattár. Fsz. Kt. 988.
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vezet életében a pataki kötődésű értelmiségiek. Az MNMI pártolta a különböző 
népi kezdeményezéseket, népfőiskolákat, szabadiskolákat, ám legintenzívebb 
kapcsolata éppen a  sárospataki Szabadművelődési Akadémiával alakult ki.44 Az 
akadémia igazgatója, Rácz István a  nagyhagyományú sárospataki népfőiskolai 
tanfolyamot fejlesztette előbb népfőiskolává, majd „akadémiává”. Az 1945 után 
három hónapossá bővülő népfőiskola több ponton kapcsolódott a  faluszeminá-
riumhoz. Mindenekelőtt a  toborzást elsősorban Újszászy hajdani tanítványai, 
vagyis azok a  már a  régióban pásztoroló lelkészek végezték, akik annak idején 
a  faluszeminárium tagjai voltak. Emellett, a kollégiumba érkező népfőiskolások 
használhatták a  munkakör helyiségeit és falujukba hazatérve magukkal vitték 
annak kölcsönkönyvtárát.45 S bár az önképzőkörnek politikai okokból sokáig nél-
külöznie kellett a szerda esti összejöveteleket és kiszállásokat, a frontot épségben 
átvészelő gyűjtemények adományokkal és a főiskola segítségével történő gyarapí-
tása oly sikeres volt, hogy körvonalazódott a  faluszeminárium „tájmúzeummá”, 
„tájintézetté” való átalakítása is. A faluszemináriumi gyűjtemények gyarapodását 
1944 és 1951 között a következő táblázat mutatja.46

Részleg 1944 (db) 1951 (db)
A faluszemináriumi könyvtár állománya 1276 2536
Kézirattár 19 251
Tárgyi néprajzi gyűjtemény 827 1404
Fényképgyűjtemény 1333 2595
Újságcikkgyűjtemény (kisnyomtatványokkal) 441 2645
Népköltési gyűjtemény 4752 n.a.
Levelezőlap gyűjtemény n.a. 4139
Rajzgyűjtemény n.a. 168

1947-ben a  szeminárium már elég erős volt ahhoz, hogy az Egyházak Világ-
tanácsa segítségével pályázatot írjon ki a  felvidéki lelkészek impériumváltás utáni 
sorsának nyomon követésére. A szépszámú beérkezett pályamű komor képet fest 
a „magyar időkben” hivatalt viselt lelkészek sorsáról: kitoloncolásukról, a lakosságcse-
re-programról és a cseh vidékekre való deportálásról. Az 1947/48-as tanév az amerikai 
kapcsolatfelvétel miatt is jelentős. Mindez szintén egy pályázat keretein belül történt, 
mely a kinti „magyarság életével kapcsolatos tárgyi, vagy írott emlékeket” igyekezett 
feltárni. Mivel a századelős amerikai kivándorlás egyik fő gócpontja épp a  főiskola 
vonzáskörzete volt, a kollégium és a szeminárium is fontosnak tartotta az Amerikába 

44 Harsányi 1988: 105–106. 
45 Rácz 1991: 429–432. 
46 SRKTGY Adattár. Fsz. Kt. 78. és Jelentés, 1950/51: SRKTGY Adattár. Fsz. Kt. 2834.
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kivándorolt reformátusok életének nyomon követését, ami egyrészt az itt maradtaktól 
való gyűjtést, másrészt a kintiekkel való kapcsolatfelvételt, valamint Patakon végzett 
lelkészek Amerikába való kijuttatását jelentette. Mint láthatjuk tehát, a legfontosabb 
pályázatok az utolsó pillanatban születtek, mivel az 1948-ra totális hatalmat kiépítő 
kommunista államhatalom tabusította a kisebbségi magyarság ügyét. Érdekes módon 
azonban ez az egyetlen tanév (1947/48) a világháború után, amikor a szeminárium 
a kialakított munkaformák mindegyikében dolgozhatott, sőt új munkaágak is körvo-
nalazódtak. A heti összejöveteleket ekkor már a teológus és a tanítóképzős hallgatók 
mellett a kertészeti középiskolások, a  leányinternátus, a szabad akadémia, valamint 
a fi ú és lány népfőiskola diákjainak bevonásával tartották. Noha még ekkor is gyara-
podtak a gyűjtemények, az 1948/49-es tanévben már a munkaközösségnek is szem-
besülnie kellett az államvezetés diktatórikus fordulatával, a koalíciós időszak végével. 
Különlegesek ebből a korszakból a „termelő munka szociográfi ájához” kapcsolódó 
gyűjtések, illetve a „gyárkutatások”, melyek már nem az 1945-ös változások bizakodó 
hangulatát tükrözik, hanem a fordulat éve utáni nyomasztó légkörről tanúskodnak. 
A sárospataki teológia – és értelemszerűen a faluszeminárium – végül 1951-ben zárta 
be kapuit, a hallgatók Debrecenbe, vagy Budapestre kényszerültek átiratkozni, ezzel 
pedig kezdetét vette a faluszeminárium gyűjteményi korszaka.

* * *

A sárospataki faluszeminárium munkásságának vázlatos ismertetése során igye-
keztem rámutatni azokra a viszonyítási pontokra, melyek segítségével kijelölhet-
jük a csoport helyét a honi falukutatásban. A patakiak munkássága mindazonál-
tal nem illeszthető a Horthy-korszak politikai töltetű falukutatásai közé és inkább 
a vidéki intelligencia által művelt népkutatásokkal47 mutat rokonságot. Bár a két 
világháború között nemcsak politikailag motivált szerzők foglalatoskodtak tár-
sadalom-leírással (pro és kontra), hanem egyes falvak életének irányítói és az 
erre a szerepre tudatosan készülő diákok is, ennek a csoportnak a tevékenysége 
kevésbé közismert. A helyi tanítók, lelkészek, lelkésznövendékek nem törtek iro-
dalmi babérokra és nem is akartak minden esetben hangulatot kelteni, ráadásul 
a szemináriumi szövegek nem is feltétlenül kidolgozottabbak, vagy objektívebbek 
a politikai töltetű műveknél. Az állami elkötelezettségeik miatt a hivatalos irány-
hoz húzó, de gyakorta népi munkákon szocializálódó nép(élet)kutatók leggyako-
ribb hiányossága a szociológiai képzettség hiányán túl épp azoknak a sebeknek 
a  fel nem tárása – mindenekelőtt a  társadalmi egyenlőtlenségek okaié –, amit 
a népi szociográfi a oly kimerítően elvégzett. A helyi intelligencia több tagja ugyan-
akkor lelkiismeretesen adatolta községét, illetve annak mindennapjait jól-rosszul 

47 Lásd például az alábbi kötetben szereplő dolgozatokat: Torkos 1990.
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meghatározó szervezeteit, valamint a falu fontosabb történéseit (a „falu életét”), 
mely a nagyobb perspektívában gondolkodó népi és hivatalos szerzők horizont-
ján kívül esett. Írásaik ekképp nemcsak a helytörténészek számára érdekesek, de 
a Horthy-kori egyesületek számbavételéhez is fontos források, amellett, hogy az 
életmódtörténethez is sok tekintetben új adalékoknak tekinthetőek. A népi szo-
ciográfusok, a hivatalos falukutatók és az népkutatók szövegei tehát nem egymást 
kizáró narratívák, hanem egymást komplementer módon kiegészítő és természe-
tesen alapvető forráskritikát igénylő társadalomtörténeti kútfők a két világháború 
közti Magyarországról. Sőt, mint láthattuk, Sárospatakon – egészen egyedülálló 
módon – 1951-ig működött egy, a népélet kutatása iránt elkötelezett, folyamatosan 
változó tagságú, a politikai keretekhez alkalmazkodó, ám munkakoncepciójában 
mindvégig következetesen valóságfeltáró közösség.
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 Szatmári Judit

Oskola mesterek Külső-Somogyban: 
századfordulós helyzetkép a külső-somogyi 

református egyházmegye tanítóiról

Honnét jöttek és hogyan tanítottak az 1800 körüli években 
a református kisiskolákban?

A magyarországi elemi iskoláztatás történetében két mérföldkő az I. és II. Ratio 
Educationis (1777 és 1806), melyek az országosan egységes alapfokú oktatás 
alapját fektették le.1 Ámbár a  két rendelet az uralkodói szándék és akarat sze-
rint a protestánsok iskoláira is kiterjedt volna, a protestáns egyházak különböző 
akcióikkal elérték, hogy iskoláikban ezeket a  tanügyi rendeleteket ne vezessék 
be.2 Ez azonban nem jelentette egyúttal azt is, hogy netalán a protestáns iskolák 
megrekedtek volna egy alacsonyabb fejlettségi fokon. Épp ellenkezőleg, az 1791: 
XXVI. törvényre hivatkozva, mely biztosítja a protestáns egyházak autonómiáját, 
iskoláik feletti rendelkezési jogukat is, saját kebelükön belül készítettek oktatási 
tervezeteket.3 Mivel korszakunkban sem az evangélikus, sem a református egyház 
nem alkotott egységes országos szervezetet, az egyes egyházkerületek, szuper-
intendenciák maguk határoztak a  területükön lévő iskolákban követendő okta-
tási rendszerről. Ilyen Methodus Docendi (Tanítás módja) készült a dunamelléki 
református egyházkerületben, 1801-ben.4 Az egyházkerület bevezette iskolái-
ban a Methodust és pár év múlva, az 1805-ös egyházkerületi gyűlésen már arról 
határozott, hogy egy „litteraria deputatio” vizsgálja meg, és ha szükséges, tegyen 

1 Horváth 1988–93.
2 Révész 1870; Polonyi 1982: 75–96.
3 Polonyi 1982.
4 Polonyi 1982, az egész dokumentumot közli 257–283. 1798-ban rendelte el az egyházkerület 

péceli közgyűlése, hogy a  kőrösi és kecskeméti professzorok, lelkészek és egyházkerületi fő-
jegy ző által készített alapmunkából egy Pesten összeülő bizottság alkossa meg az egyházkerület 
tanítási tervezetét, melyet a következő közgyűlésen vesznek vizsgálat alá. RL A/1.a közgyűlési 
jegyzőkönyvek 6. k. 1796–1814. 1798. ápr. gyűlés 42. pontja 210; 1799. nov. gyűlés 14. pont 286; 
Az 1800. ápr. gyűlés 3. pont 301. jóváhagyta az elkészült művet és az 1800. nov. 2-i gyűlés 2. 
pontja 347. a Methodus 800 példányban történő kinyomtatásáról rendelkezett.
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javaslatokat a változtatásokról.5 Az időközben megjelent II. Ratio Eductionisszal 
egybevetve a bizottság úgy találta, hogy „nem nékünk kell valamely új hasznos 
dolgot toldanunk a Ratio Educationisból a mi Tanítás módunkhoz, hanem hogy 
ez utolsóban sok van olyan, mely ha amahhoz hozzá adatnék, sokkal tökélete-
sebbé tehetné azt.”6

Minden újonnan hozott tervezet, javító-jobbító szándékkal alkotott új mód-
szer próbája, hogyan tudták, akarták és voltak képesek azt a gyakorlatban alkal-
mazni? Így a dunamelléki Tanítás módjának gyakorlati alkalmazásáról is az egy-
házkerület fennmaradt esperesi és püspöki vizitációs irataiból nyerhetünk képet. 
A szuperintendencia nyolc egyházmegyéjéből (szenioratus, esperesség, tractus) 
egyet, a  külső-somogyit kiválasztva próbáltunk vázlatos helyzetképet készíteni 
a  tractus tanítóiról: honnét jöttek és hogyan tanítottak az 1800 körüli években 
a  református kisiskolákban? A Külső-Somogyi Református Egyházmegyét 
a nagyobb egyházközségeket kivéve, mint Gyönk vagy Nagyszékely, elfeledett kis 
eklézsiák sora alkotta Somogy és Tolna vármegyében, a dunántúli és dunamelléki 
egyházkerület határvidékén.7 A veszprémi és pécsi püspök, valamint a  tihanyi 
apát ellenőrizte vidéken, a  türelmi rendelet (1781) után, a korábbi évtizedekben 
elárvult (azaz szabad vallásgyakorlatuktól megfosztott) eklézsiák felvirágoztak. 
A  nagyobb, anyaegyházközségek ismét prédikátort hoztak, a  kisebb leány vagy 
fi liális egyházak pedig legalább lévitát (a teljes lelkészi feladatkört még el nem 
látható, szentségeket ki nem szolgáltatható, pappá még fel nem szentelt személy). 
Ennek a felvirágzásnak része volt az új iskolák felállítása, a korábbiak megerősí-
tése és az iskolák és tanítóik szorosabb ellenőrzése.

A külső-somogyi helyzetkép megrajzolásához a  Ráday Levéltár két forrás-
csoportját használtuk fel. Az első Báthori Gábor püspök 1816–1819 között tartott 
vizitációja. Dunamelléken ez az első, fennmaradt teljes püspöki vizitáció. Az újon-
nan választott püspök (1814–1842 között) a Dunakanyartól le a Délvidékig bejárta 

5 RL A/1.a 6. k. 1796–1814. 1806. ápr. 48. pont 462. Methodus vizsgálata; 1807. máj. 38. pont 486. 
észrevételek, javítások; RL A/1.b Püspöki levéltár 1790–1849 H 43 az 1801-ben Superintendenti-
ánkban kinyomtattatott Methodus Docendi többeknek kiadatván hogy refl exióoikat rá tegyék 
fel – azoknak észrevételei béadatnak a Superintendentionális Gyűlésre.

6 Polonyi 1982: 85.
7 A külső-somogyi egyházmegye ebben az időben (1800) 34 egyházközséget számlált: Nagyszokoly, 

német és magyar Nagyszékely, fi liája Némedi, Miszla, Gyönk, Ireg, Tengőd, Lápafő, Felsőnyék 
Tolna vármegyében, Som, Nagyberény, Ádánd, Jut, Ságvár, fi liája Nyim, Kiliti, Endréd, Kőrös-
hegy, Szólád, Öszöd, fi liája Szárszó, Csepely, fi liája Teleki, Látrány, Túr, Mocsolád, Kazsok, fi liája 
Büssü, Nágócs, Kapoly, Bálványos, Bábony, fi liája Megyer Somogy vármegyében. Ezekenkívül 
olyan kis fi liák, ahol még iskolamester sincs: Németudvari, német Nagyszékely fi liája, Mogyoród, 
Lápafő fi liája; Derecske, szintén Lápafő fi liája; Fok, Kiliti fi lája, Kereki, Kőröshegy fi liája,; német és 
magyar Köttse, Csepely fi liája; Visz, Túr fi liája; német Ecsény, Mocsolád fi liája; Tab, Bábony fi liája. 
RL A/6 A külső-somogyi egyházmegye protocolluma 1800. 1-2. A szomszédos belső-somogyi 
egyházmegye már a dunántúli református egyházkerület részét alkotta (Beck 1935).
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a  rábízott eklézsiákat.8 A vizitáció során az előzetesen kiadott kérdőív alapján 
részletes felmérés9 készült az egyházközségek állapotáról.10 A kérdőívek iskolákra 
vonatkozó pontjait kivonatosan közölte Tóth Ádám a Magyar Protestáns Egyháztör-
téneti Adattár XVI. kötetében.11 A másik felhasznált forráscsoport az egyházmegye 
iratai: a külső-somogyi tractus protokollumai, bennük az esperesi tabellák a lelkész, 
tanító nevével, a lélekszám stb. feltüntésével.12 Továbbá az esperesek által a püspök-
nek küldött jelentések, schematizmusok 1805, 1806, 1807 évekből.13 A Ráday Levél-
tárban több éve készül az az adatbázis, mely az egyházkerület kötetes anyagának 
feldolgozására épül. A dunamelléki egyházkerület területe a hódoltságra esett, és 
a  püspöki, esperesi székhelyek állandó változásával óhatatlanul pusztult az irata-
nyag. A régebbi időkből jóformán egyedül a protokollumok maradtak fenn, amit 
ezekbe bemásoltak, csupán az élte túl az évszázados hányattatásokat. Az 1731-től 
rendszeresen vezetett egyházkerületi protokollumok tartalomjegyzéke már elké-
szült, kötetről kötetre gazdag név- és helyanyaggal.14 Egyházmegyei szinten már 
nem ilyen egységes a  kép. Az esperesek, ki-ki buzgalmának, korának és aktivi-
tásának megfelelően vezette a  rá bízott tractus anyakönyvét, hiába rendelte el az 
egyházkerületi gyűlés már a 18. század közepén, hogy az esperesek erre nagy súlyt 
helyezzenek.15 A fennmaradt kötetek alapján azt mondhatjuk, hogy legteljesebben 
a díjlevelek bemásolása történt meg. Az egyházmegye minden eklézsiájából leírták 
a lelkész és a tanító díjlevelét, salariumát, melyet időről időre kijavítottak. A hiteles 

8 A nyolc egyházmegyéből hetet járt be Báthori püspök: 1816 vértesaljai, külső-somogyi, tolnai tractus, 
1817 felső- és alsóbaranyai tractus, 1819 solti tractus és a bácsi eklézsiák, pesti tractus. Jelenlegi isme-
reteink szerint a hiányzó kecskeméti egyházmegyét ismeretlen okból kihagyhatta Báthori a vizitáció 
sorából. Nagykőrösre és Kecskemétre az iskolai vizsgákra rendszerint elment a püspök (RL A/1.b 
1790–1849 G 222. „kőrösi és kecskeméti vizsgákra úgyis mennie kell július közepén” 1819.

9 Mint előzetes levelében írta a püspök: „Ami hiba van, nem kell azt takargatni, mert így a hiba 
nagyobb hibával takartatnék. Errari medicina confessio est.” RL A/1.b 1790–1849 G 220 Báthori 
Gábor levele Pest, 1816. máj.18.

10 A Báthori vizitációból eddig kisebb forrásközlések jelentek meg: Protestáns Egyházi és Iskolai 
Lap 28. évfolyam 1885. 6–10., 12. szám 167–169, 202–206, 234–237, 263–267, 298-–302, 364–368., 
a kísérő dokumentumok, a püspök levele a vizitáció bejelentéséről, a kérdőív, egyházmegyén-
ként az utazás állomásai, útvonal stb. Az akkori forrásközlés apropóját az adta, hogy Szász 
Károly püspök egykori elődje nyomán ez időben járta végig az egyházkerületet. A Báthori-féle 
vizitáció, RL A/1.b 1790–1849 G 1–222., kéziratos anyaga már betűhív átiratban számítógépen 
megtalálható a levéltárban.

11 Tóth 1990; Polonyi 1990.
12 RL A/6. A külső-somogyi egyházmegye protokolluma 2. kötet 1728–1847 és 3. kötet 1800
13 RL A/1.b 1790–1849 S 18, 19, 20.
14 RL A/1.a 2. k. a dunamelléki református egyházkerület protocolluma 1731–1760, 3. k. 1761–1775,  

4. k. 1776–1785, 5. k. 1786–1795, 6. k. 1796–1814, 7. k. 1814–1842
15 RL A/1.a. 2. k. 1731–1760 1758. március kecskeméti gyűlés rendelése: a seniorok írják be a tractus 

protocollumába az iskolamestereket, a  prédikátori és tanítói fi zetéseket és az egyházkerületi 
gyűlésre hozzák magukkal a protocollumot (717).
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díjlevél különösen változás idején volt fontos, egy lelkészt vagy tanítót sem alkal-
mazhattak más fi zetségre, mint az esperesnél feljegyzett hiteles salarium (így pl. 
az eklézsia nem csonkíthatta önkényesen a díjlevelet, de pap vagy tanító sem 
ígérkezhetett el alacsonyabb fi zetségért). Sajnos nagyon különböző képet nyúj-
tanak a  jegyzőkönyvek, hogy éppen mit tartottak feljegyzésre érdemesnek és 
milyen részletességgel. A korai időkből – kb. 1780 előttről – még a közgyűlé-
sekről is igen szűkszavúan tudósítanak. Más helyeken épp ellenkezőleg, aprólé-
kosan szólnak egy-egy templomelvételről, katolikus főpap általi vizitációról és 
más vallási sérelemről. Talán a türelmi rendeletet tekinthetjük vízválasztónak, 
s majd utána az 1791: XXVI. vallásügyi törvényt. Ezután részletesebbek a köz-
gyűlési jegyzőkönyvek, az esperesi vizitációkról szóló feljegyzések, és megjelen-
nek a prédikátor, valamint a tanító névsorok mellett, az életrajzi bejegyzések is. 
Egyházmegyénként változó rendszerességgel, leginkább az esperes személyétől 
függően, a  megyéjébe bekerült új lelkészek és tanítók beírják nevüket a  trac-
tus jegyzőkönyvébe. Ebben többnyire csak az aláírás és dátum szerepel, amikor 
elfogadta a tractusba bekebelezését az újonnan érkezett, de egyes időszakokban 
életrajzi adatok bejegyzésére, vagy akár egész életút felvázolására is sor került.16 
Így a külső-somogyi tractus 2. számú protokollumában magyar nyelvű lelkész-
életrajzokat olvashatunk 1817–1847 között, míg előtte 1758-tól latin nyelven, 
általában ego  subscripsi formában csak a prédikátornak eklézsiába rendelését 
ismerhetjük meg.17 A lelkész önéletrajzok mintájára 1804-től a  tanítók is beír-
ták hosszabb-rövidebb formában tractusba kerülésük előtti szolgálati helyüket, 
iskoláztatásukat: 1847-ig 68 életrajzi bejegyzést találunk, a  két német nyelvű 
kivételével magyarul.18 Az életrajzok mellett a kötetben szerepel az egyházme-
gyei iskolai vizitátoroknak és az erre a feladatra kijelölt lelkészeknek táblázatos 
feljegyzése, az általuk vizsgált iskolákban a tanítók erkölcséről és szorgalmáról 
– azaz a tanítók „minősítő lapja”, magatartásukról és tanításuk hatékonyságáról. 
Az 1817–1819 évekből származnak a tabellák, az 1816-os püspöki vizitáció utáni 
évekből.19 Már csak emiatt is hasznos volt a püspök látogatása, a vizitátorok pár 
évig igen szorgalmasak voltak. A 19. század eleje a tanítóképzés terén az átala-
kulás ideje volt, a tanítói életpálya kialakulásának ideje. Míg korábban a taní-
tói foglalatosság inkább ugródeszkának számított a  papi hivatás eléréséhez, 
a nagyobb kollégiumokból a felsőbb évfolyamos diákok pár évre kimentek egy 
eklézsiába rektornak, hogy ott pénzt gyűjtve külföldi peregrinációra induljanak 

16 A tiszáninneni református egyházkerületben egyedülálló módon a szuperintendens rendelte el 
1807-ben, hogy kerületének lelkészei küldjék be életrajzi adataikat. Ugrai János másfél száznál 
több református lelkészi önéletrajzot adott ki (Ugrai 2004; Ugrai 2003: 211–228).

17 RL A/6. 2.k. 59–81.
18 RL A/6. 2.k. 151–173.
19 RL A/6. 2.k. 257–263.
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vagy visszatérve a kollégiumba befejezzék tanulmányaikat és papi vizsgát tegye-
nek.20 A nagy kollégiumok, Debrecen, Sárospatak, Pápa partikularendszere,21 (azaz 
a falusi iskola honnét hozatja rendszeresen pár évente tanítóit) ebben az időszakban 
indult bomlásnak a tanítói professzionalizációval párhuzamosan.22 A tartósan, akár 
élethossziglan tanítóként való működésre mind a  tanítói önéletrajzokból, mind 
a  püspöki vizitációnak az iskolamesterre vonatkozó kérdésére adott válaszokból 
bőven nyerünk példát. A rektorok a bejegyzés, kérdőív megválaszolásának idejében 
már sokadik állomáshelyükön szolgálnak és többnyire házasok, gyermekesek.

Az iskolamesterek, rektorok származása és iskoláik

Az iskolamesterek önéletrajzai alapján a  következő táblázatot állítottuk össze 
a  származásra és az iskoláztatásra vonatkozó feljegyzésekből: először a  tanító 
neve és szolgálati helye a jegyzőkönyvi bejegyzés idején, majd a megadott szüle-
tési hely és idő (ez utóbbi csak néhány esetben megjelölve), végül a tanítók iskolá-
inak felsorolása, az iskola nevén túl sokszor az ott eltöltött idő feltüntetésével. (Az 
adatokat – ahol tudtuk – a pápai diáknévsorban23 azonosított tanítóknál kiegészí-
tettük a lábjegyzetben.)

1. táblázat: A tanítók életrajzi adatai, 1804–1947
A tanító neve és 
szolgálati helye 
a bejegyzés idején

A bejegyzés 
időpontja és 

helyszíne

A tanító születési 
helye és ideje

A tanító iskolái

Turgonyi Gergely – 
Felsőnyék

1804. ápr. 5. Losonc, Patak, Pápa*

Visolyi Gábor – 
Bálványos

1805. febr. 27. Patak, Pápa

Szilágyi János – Jut 1805. márc. 1. Patak, Losonc
Paál András – Kazsok 1806. szept. 25. Losonc

* Az önéletrajzban nem szereplő, a pápai diáknévsorból kiegészített adat: Turgonyi Gergely, 
hídvégi árva, tiszteletes ságvári prédikátor, Gergely fi a, 16 esztendős, logicus beiratkozott 1801. okt. 
(Köblös 2006: 432.) – Turgonyi Gergely kibocsáttatott bogdásai rectornak 1802. máj. 3. (Köblös 
2006: 1034.)

20 Hudi 2011: 126–127.
21 A kollégiumok történetére lásd: Trócsányi 1981; Dienes–Ugrai 2013; Győri 2006. A partikula-

rendszerről lásd: Mészáros 1984; Bajkó 1986; Dankó 1988.
22 Ugrai 2014.
23 Köblös 2006.
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Hagymási Péter – 
Nagyszokoly

1806. okt. 5. Debrecen

Gál György – Jut 1807. jún. 8. Rimaszécs 
(Gömör vm.)

Losonc

Sarnay János - Némedi 1808. febr. 17. Gyönk (Tolna vm.) Nagykőrös

Séllyei Sámuel – Büssü 1808. febr. 16. Kecskemét 
(Pest vm.)

Debrecen, Pápa

Orbán György - Som 1808. febr. 17. Lécfalva 
(Kézdi szék)

Marosvásárhely

Szalánky Dániel - 
Megyer

1808. febr. 10. Csősz 
(Fehér vm.)

Pápa

Tsepregi (Csepregi) 
Sámuel - Köröshegy

1809. márc. 7. Alsóörs 
(Zala vm.)

Pápa

Kiss Imre - Büssü 1809. márc. 7. Látrány 
(Somogy vm.)

Pápa (tanulása abba 
maradt betegség miatt 

1807)
Johannes Zinkan - 
Gyönk Czinkán János

1809. ápr. 25. Mórágy 
(Tolna vm.)

Farkasdi Péter - Nágócs 
praeceptor

1809. ápr. 28. Görsöny 
(Veszprém vm.) 

Pápa*

Szundi József - Ságvár 1814. márc. Szokoly 
(Tolna vm.)

Pápa három esztendős 
deák

Kiss Dániel volt 
balatonfőkajári 
praeceptor, ? 
iskolamester

1816. szept. 5. Palota 
(Veszprém vm.)

Debrecen egy esztendős 
deák

Gulyás György - 
Nagyszokoly

1817. márc. 24. Szokoly 
(Tolna vm.)

Pápa hat esztendős deák

Gál Gergely - 
Nagyszékely magyar 
iskola rectora

1819. jan. 26. D. Horvat 
[amennyiben 

Disznósdhorvát, 
akkkor 

Borsod vm.]

Pápa öt esztendős deák

Botsor Pál - Gyönk 
magyar iskola rectora

1819. jan. 27. Mezőkomárom 
(Veszprém vm.) 

Pápa két esztendős deák**

* Farkasdi Péter, apa János, gazda, Görsön, 13 éves, grammatista, beiratkozott 1803. dec. (Köblös 
2006: 440.)
** Botsor Pál, apa János, takács, Mezőkomárom, 12 éves, declinista, beiratkozott 1804, máj. (Köblös 
2006: 442.)
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Király János - Gyönk 
német rector

1819. jan. 27. Szekszárd 
(Tolna vm.)

Nagykőrös két esztendős 
deák

Szalai Benjámin - 
Tengőd

1819. márc.15. Mihályháza 
(Veszprém vm.) 

Pápa nyolc esztendős deák*

Bónis Ferenc - Tengőd 1820. máj. 17. Gödöllő 
(Pest vm.)

Debrecen hat esztendős 
deák

Botsor Péter - Felsőnyék 1826. máj. 18. Mezőkomárom Debrecen hat esztendős 
deák

Szabó Ferenc - Ireg 1826. máj. 25. Seregélyes 
(Fejér vm.)

Pápa három esztendős 
deák

Király Sándor - 
Felsőnyék

1828. ápr. 25. Medina 
(Tolna v.)

Pápa két esztendős deák

Schlachta József - 
Nagyszékely német 
eklézsiában rector

1830. máj. 12. Ujvár 
(Morvaország)

Losonc két esztendős deák

Könye József - Som 1830. máj. 22. Köttse 
(Somogy vm.)

Pápa két esztendős deák

Pöőtz János - Mocsolád 1832. jún. 21. 
Kiliti

Noráp 
(Veszprém vm.) 

Pápa négy esztendős deák**

Patkó István - Látrány 1832. jún. 28. Hetény 
(Komárom vm.)

Pápa három esztendős 
deák

Göbel János - Megyer 
praeorans rector

1832. jún. 28. 
Kiliti

Szerencs 
(Zemplén vm.)

Patak, Pápa

Győri Mihály  - Szólád 1832. jún. 26. 
Kiliti

Cece (Fejér vm.) 
1794. márc. 25.

Pápa

Mészáros Károly - Öszöd 1832. jún. 26. 
Kiliti

Berhida 
(Veszprém vm.) 

1812. febr. 6.

Pápa, Losonc, Patak

Szathmári András - Túr 1832. jún. 30. 
Kiliti

Alsóvadász (Abaúj 
vm.) 1776. aug. 29.

Patak öt és fél esztendős 
deák

Dálnoki István - Bábony 1832. júl. 1. Kiliti Óvár 
(Bars vm.)

Losonc kilenc, Pápa két 
esztendő

Deli József - Nyim 1832. júl. 1. Kiliti  Tác 
(Fejér vm.)

Pápa kezdte és végezte, 
felsőbb tudományok 

egész cursusát hatod és fél 
esztendő alatt elvégezte

* Szalai Benjámin, apa János, prédikátor, Mihályháza, 8 éves, coniugista, beiratkozott 1804. nov. 2. 
(Köblös 2006: 444.)
** Pőtz János, apa Ferenc, gazda, Noszlop, 10 éves, sextarius, beiratkozott 1808. nov. (Köblös 2006: 
461.)
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Mátis János - Ságvár 1832. júl. 4. Kiliti Pápa 
(Veszprém vm.)

Pápa öt esztendős tógátus 
deák

Horváth József - 
Köröshegy

1832. júl. 9. Kiliti Fejérgyarmat 
(Szatmár vm.)

Patak, Losonc

Juhász József - Berény 1832. júl. 11. Kiliti Ságvár 
(Somogy vm.) 

Pápa logicus*

Baranyai Ferenc 
- Németi fi lialis 
eklézsiában praeorans

1832. júl. 11. Kiliti K. Tornyúlak 
(Veszprém vm.) 

Pápa öt esztendős deák**

Tóth Mihály - Köttse 1832. júl. 17. Kiliti Túr (Somogy vm.) Pápa novitiumig tanult
Hajgató József - Kereki 
fi lialis eklézsiában 
praeorans rector

1832. júl. 23. Kiliti Nagyszokol 
(Tolna vm.)

Losonc

Orbán Antal - Kapoly 1832. júl. 29. Kiliti Bakra [? Baksa?] 
város

Pápa

Németh József - Jut 1832. aug. 15. 
Kiliti

Adorjánháza 
(Veszprém v.)

Pápa

Martin Zeth - Bonnya 
(Mocsolád fi liája) 1818-
tól

1832. Tolna vm.
 1790. jan. 9.

Nagyszékely

Kováts József - Csepel 1832. aug. 30. 
Kiliti

Tengőd 
(Tolna vm.)

Pápa

Hajnal Mihály - Teleki 
fi lialis eklézsiában 
iskolamester

1832. aug. 30. 
Kiliti

Zámoly 
(Fejér vm.)

Pápa

György János - Gyönk 1833. febr. 10. 
Gyönk

Cece (Fejér vm.) Pápa

Schmidt János - Gyönk 1833. febr. 10. 
Gyönk

Nagyszékely 
(Tolna vm.) 1786. 

Kecskemét, Pápa 

Zsilli Péter - Nagyszékely 
német rector

1833. febr. 11. 
Nagyszékely

Serres, Würtem-
berg tartomány, 
Németország, 

onnét atyja, Zsilli 
Péter 1818. jún. 

Kölesdre jött lakni

1820 Gyönk centrális 
iskolában hetedfél 

esztendő, 1826 Pápa 
tógátus diák hatodfél 

esztendő

Balog György - 
Nagyszékely

1833. febr. 11. 
Nagyszékely

Nagysáp 
(Esztergom vm.)

Kocs négy esztendő, 
Losonc három esztendő

* Juhász József, apa Pál, Ságvár, syntaxista 1797-ben, Pápára beiratkozott 1794-ben. (Köblös 2006: 192.)
** Baranyai Ferenc, apa István, gazda, Kéttornyúlak, 9 éves, declinista, beiratkozott 1807. nov. 
(Köblös 2006: 458.)
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Natkai István - 
Nagyszokoly

1833. febr. 17. 
Nagyszokoly

Tapolcafő 
(Veszprém vm.)

Pápa

Motsojai Veress József - 
Tengőd

1833. febr. 19. 
Tengőd

Ákos (Közép-
Szolnok vm. 

Erdély)

Zilah öt esztendő, 
Debrecen 

Luthár István - Lápafő 1833. márc. 8. 
Lápafő

Pápa 
(Veszprém vm.)

Pápa

Sárközy Benjámin - 
Büssü

1833. márc. 8. 
Büssü

Borzova 
(Szatmár vm.)

Debrecen, Losonc

Kölesdi Nagy Zsigmond 
- Kazsok

1833. márc. 9. 
Kazsok

Lápafő 
(Tolna vm.)

Pápa

Fejes András - Endréd 1833. márc. 16. 
Endréd

Nagyszokoly 
(Tolna vm.)

Pápa

Takáts Mihály - 
Nagyberény

1833. júl. 17. 
Nagyberény

Kömlőd 
(Komárom vm.) 

Pápa első esztendős 
koromban kihozattam*

Laki Sándor - Köttsén 
praeorans rector

1836. febr. 13. 
Csepel

Nagyberény 
(Somogy vm.)

Öszödről az Édes Atyám 
első esztendős deáknak 

való tudományokat velem 
el végeztettett

Hetesi János - Kazsok 1836. febr. 17. 
Kazsok

Veresberény 
(Veszprém vm.) 

Pápa**

Juhos Sándor - Tengőd 1836. febr. 21. 
Tengőd

Szatmár sz. .kir. v. 
(Szatmár vm.)

Debrecen

Szalai György - Bábony 1836. febr. 22. 
Bábony

Felsőnyék 
(Tolna vm.)

Pápa

Janka János - Som 1836. márc. 1. 
Som

Pápa harmadik esztendős 
deák

Szalai György - Bábony 1837. febr. 13. 
Bábony

Pápa logicus deák 

Újhelyi Mihály - Látrány 1838. márc. 29. 
Látrány

Pápa második esztendős 
deák

Jakab Sándor - Jut 1839. febr. 25. Jut Pápa harmadik évű végzett 
philosophus diák

Molnár Károly - 
Mocsolád

1844. márc. 11. 
Mocsolád

Pápa harmadik évű 
philosophus diák

* Takáts Mihály, apa Ádám, szolga, Kömlőd, 11 éves, grammatista, beiratkozott 1826. ápr. (Köblös 
2006: 539.)
** Hetesi János, apa Dániel, gazda, Veresberény, 12 éves, declinista, beiratkozott 1826. ápr. (Köblös 
2006: 539.)
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Csonka Sándor - Öszöd 1844. márc. 9. 
Öszöd

Pápa második évű végzett 
philosophus diák

Bocsor Dániel - Némedi 
leányegyház tanítója

1847. febr. 15. Pápa végzett diák*

* Botsor Dániel, nagyszékelyi származású, 7-ik esztendős diák kibocsáttatott Őcsénybe 1837. febr. 18. 
(Köblös 2006: 1043.)

Forrás: RL A/6. 2.k. 151–173.

Amint a táblázatból kitűnik, a tanítók döntően dunántúli születésűek voltak, 
és Pápán tanultak. A 68 életrajzból 49 Pápát jelöli meg tanulmányai színhelye-
ként: vagy egyedüli iskolaként, vagy a  látogatott két, esetleg három iskola egyi-
keként. Losoncon 10, Debrecenben 8, Nagykőrösön 2, Kecskeméten 1, Gyönkön 
1 iskolamester tanult diákként. A jól ismert nagyobb és kisebb kollégiumok, isko-
lák mellett egy-egy esetben Kocs és Nagyszékely is előfordul az előzetes tanul-
mányok helyszíneként. Sőt a köttsei praeorans rector (előimádkozó tanító), Laki 
Sándor tanulmányairól így ír: „Öszödről az Édes Atyám 1-ső Esztendős Deáknak 
való Tudományokat velem el végeztetett”.24 Atyja, Laki István ott volt prédikátor. 
Sárospatakon hatan fordultak meg.25 A külső-somogyi Gyönk centrális iskolája 
hozatta rendszeresen a másodrendbeli tanítót Sárospatakról. A gyönki centrális 
iskoláról,26 amely mint a  külső-somogyi és tolnai tractusok közös, középfokú 
intézete nem tartozott a helyi prédikátor felügyelete alá, Báthori püspök igen ked-
vezően nyilatkozott vizitációja alkalmával: nem várt ilyen szép eredményt a rövid 
múltra visszatekintő iskolában.27 Debrecent nyolcan említik tanulmányaik szín-
helyeként, közöttük is inkább a tiszántúli, erdélyi származásúak dominálnak.28

A magyarországi születésű és iskolázottságú tanítókon kívül két Erdélyből 
„idekeveredett” rektort is találunk. Orbán György lécfalvi születésű (Kézdi szék), 
Marosvásárhelyen tanult először, onnan ment tovább Sárospatakra. 1808-ban 
somi iskolamesterként a következőket jegyezte fel a protokollumban:

„1808 Februarisnak 17-ik napján én is alább megnevezett minek utána Ns. Erdély Ország-
ban a Maros Vásárhelyi Ref Collegiumban való tanulásomat elvégeztem volan: ezen küső 

24 RL A/6. 2. k. 169.
25 Dienes 2001. Ebben csak három dunamelléki eklézsia szerepel, mely Patakról hozat mestert. 

Mohács (Baranya) 1802 (115.) és Paks (Tolna) 1799 (97.) mellett a külső-somogyi Gyönk centrá-
lis iskolája szerepel 1813-ban (126.), mely másodrendbeli tanítót Sárospatakról kér.

26 Keresztes 2003; Keresztes 2007.
27 RL A/1.b 1890–1849 G 39
28 Dankó 1988.
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V. Tractus elöljárói által fel  oskolai Tanítóságra és a Somi Eklézsiában rendeltetvén ezen V. 
Superintendentia törvényeihez és rendeléseihez való engedelmességre magamat esküvés-
sel és a maga nevem aláírásával kötelezem. Orbán György Kézdi Szék Létzfalvi”29

Az 1816-os püspöki vizitáció alkalmával a helybéli lelkész hosszabban jegyezte 
fel, honnan s hogyan került Orbán György Somba:

„V. Az Oskola.
a.) Az Oskola Mester neve Orbán Győrgy. Erdélyben mondja hogy tanult Maros Vásár-
helyen. Székely ember igazi –. Praeceptor volt a’ mint egy bizonyság Levele mutatja a’ 
Székely főldőnn kezdi Vásárhelyenn. Mert miért nem Erdélyt a Hazaját elhagyván ment 
a’ S: Pataki Collegiumban. Ide ervén, eppen akkor kűldőtt Levelét egy a’ Visolyi Ekklesi-
ának beteges Predikátora a Collegiumnak Előljáróihoz hogy valakit egésségének jobbra 
fordulásáig rendelnének melléje - Ez azonnal ki kűldetett. Mi okbol 6. Honapok mulva 
innet is elkűldetett – s Magyar Országnak innen a Dunán való részét is őszve járván, 
végre Somba az akkori Mesternek fatalis esetét meg halván, a Tract. T.T: Esperest Urat 
meg kereste megkérte, és mivel teli idő, tanittás idő volt, más meg nem volt interimaliter 
rendeltetett Somban - Elvévén pedig feleségűl a’ Helység Notariussának leányát megis 
nyommazkodott. 8 esztendeje hogy itt van. Gyermekei semmi sints.
b.) Az Oskola a’ gyermekek számához képest elég tágas – Tsak az a bajj hogy vakhe-
lyenn van – szél sem járhatja.
c.) Az Oskolába jaro mind Fiu, mind Leány Gyermekeknek neveiket szamokat a’ Mes-
ter Catalogussa meg mutatja. A Gyermekek Nyáronn által is járnak, ugy hogy, feljőn-
nek a reggeli kőnyörgésetekket mondnak és azutánn haza botsáttatnak - Igy vagyon 
a dolog déllyest is.
d.)Vagynak a Szűlék kőzzűl kevesenn a kik kivánják, hogy rendesenn járhatnának s 
tanittatnának gyermekeik nyáronn által is., 
e.) Kis Historia Kis Cathecismus a Hejdelbergai Cathecismusban egynéhany kérdések 
Hűbner, eggy ket szo a Geographia esmeretéhez a Kis tükőrből valami - Kevés a Refor-
matio Historiojuk - 8 esztendőktől fogva a tanitásbeli Specicemenje ez a Mesternek -
Tanittatja vélük még a Soltárokat is - az aprobbaknak a Kőnyőrgéseket s.a.t. dictaltatja 

- egy kis számvetést is tanulnak.
f.) A V: Tractus által ki rendelt Visitatiora az Oskoláknak T: Nagy Daniel Úr. Eggyszer 
visitalt ezen esztendőben. Az Examenenn megszokott jelenni a V: Tractus rendelésé-
ből F: Nyeki Predikátor F Vayas János Úr.
g.) Hellybeli Oskola Visitatorok is vagynak.
h.) A Templomban valo éneklést elvegzi szorgalmatosan. – Ha tudtára adatik mit éne-
keljenn meg is tselekeszi a Mester.

29 RL A/6. 2.k. 153-54.
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i.) Az Ujj Énekes Kőnyv introducaltatott.
k.) A Mester Salariuma kűlőn papirosra maga által irattatott le.”30

A másik erdélyi származású tanító, Motsojai Veress József Ákoson 
(Közép-Szolnok vármegye.) született és Zilahon, majd Debrecenben tanult, 
onnan került 1832-ben Tengődre tanítónak.

Idegen országbeli szülött a német eklézsiákban fordult elő: 1830-ban a nagyszé-
kelyi német tanító, Schlachta József Morvaországban született és Pápán tanult két 
esztendőt. 1832-ben már Zsilli Péter van ugyanott, aki Württemberg tartományban 
született, atyja onnan jött Kölesdre 1818-ban, fi a már Gyönkön és Pápán tanult.

Az előzőekben felsorolt, távoli származású tanítókon kívül, akik a kirívó ese-
tek, az is kivételesnek számított, ha valaki nem a Dunántúl szülötte volt: az egy-
egy Bars, Abaúj, Gömör, Zemplén, Szatmár vármegyében született tanító ilyen 
ritka példa. (11 esetben nem jelölik a  születési helyet.) Valamint az is a kivételt 
jelenti, ha valamelyik nem fordult meg Pápán. Ez földrajzilag teljesen érthető: 
a  külső-somogyi tractus egyházközségei jórészt Somogy vármegyében talál-
hatóak (1836-os almanak: 29 eklézsiából 20 Somogy, 9 Tolna vármegyében), az 
egyházmegye 1629-ben csatlakozott a dunamelléki egyházkerülethez, a Somogy 
vármegye másik felén elterülő belső-somogyi református egyházmegye pedig 
maradt a dunántúli kerület része.

A tanítás módja: mit, hogyan és milyen 
eredménnyel tanítottak?
Az általános iskola- és neveléstörténeti feldolgozások31 alapján ismerjük, hogy 
milyen állami, egyházi rendelkezések születtek a  korban, milyen tankönyveket 
adtak ki stb. Arra, hogy a helyi kisiskolában miképpen, milyen eredménnyel zaj-
lott a tanítás, a vizitációs felmérések alapján tudunk választ adni. Jóllehet a pro-
testáns iskolákra nem vonatkoztak az I. és II. Ratio Educationis rendelkezései, az 
egyházkerületek maguk dolgozták ki a követendő tanítási tervüket, és a vizitációk 
során ellenőrizték ezek alkalmazását a napi tanításban.32 A Dunamelléki Refor-
mátus Egyházkerület által készített tanítási zsinórmértéket, Methodus Docendit 
közli és ismerteti Polonyi Nóra a Ráday Gyűjtemény Évkönyvében.33 A Methodus 

30 RL A/1.b 1790–1849 G 56 Som
31 Horváth 1988–93.
32 A II. Ratiot „aulikus jogászi furfanggal (Kornis Gyula szavai) elvető protestánsok pedig, mivel 

ezt szerintük a törvényhozás megkerülésével hozták tető alát, 1868-ig külön irányították népis-
koláikat egyházkerületi tanterveik alapján.” Kanyar 1980: 136.

33 Tanítás módja, mellyet követnek a helvetica confessiot tarto Dunán innen lévő superintendentia  
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alkotói először is a  tanítás célját szögezik le: a  maguk dolgaikat okosan kor-
mányzó, jó keresztény és hasznos polgár felnevelése. Ezt pedig egyedül a jó neve-
léssel összekötött tanítás útján lehet elérni: 

„§1. A tapasztalás tanítja mind azt, hogy az ember mélységes tudatlanságban születik, 
mind azt, hogy ha ebben a tudatlanságban marad, mihelyt az idő nevekedésével a léleknek 
tehetségei kezdenek kifejtőzni, minden gonoszra hanyatthomlok rohan. Ez ellen a gonosz 
ellen mind hasznos, mind egyedülvaló orvosság a jó neveléssel öszveköttetett tanítás.”34

Ehhez nélkülözhetetlen a  szülők együttműködése, hogy adják iskolába gyer-
mekeiket, hiszen visszatérő panasz, hogy a  nagyobb gyermekeket már nem enge-
dik a munka miatt iskolába, nyáron több hétig nincs tanítás, mert nincs gyermek, 
legfeljebb azokat engedik, akiket félteni kell kútba eséstől, marha általi eltaposástól. 
A szülők szerepe mellett ugyanilyen fontosságú, hogy alkalmas személyt nyerjenek 
tanítóul. Hiszen ha a fi úiskolákra igaz, hogy többnyire olyan emberek adták magu-
kat tanításra, akik más egyéb hivatalra alkalmatlanok voltak, akkor a  leányiskolák 
még szerencsétlenebbül jártak. Akik fi úiskolánál próbát sem tettek, oda alkalmatla-
nok voltak öregség, betegség és más erőtlenség miatt, a leányoknál még megfeleltek. 
(Későbbi irodalmi példa: Baksay Sándor regényében, Jobb kezem, a  karját vesztett 
48-as honvéd pap már nem tudja betölteni hivatását: nem tud áldást osztani, vala-
mint fi útanítónak is alkalmatlan, hiszen jobb kéz híján nem tud fegyelmezni, így 
végül leánytanítói állást kap.) A Methodus szerzői mindazonáltal igen fontosnak 
tartották a  lányok iskoláztatását is: „A leányokban a  léleknek tehettsége hamarabb 
fejlődvén ki legtöbbnyire, mint a  fi ú gyermekekben, minden kételkedés nélkül fel 
lehet azokat az iskolába adni hat esztendős korokban. Négy esztendők engedtesse-
nek ezeknek taníttatásokra.”35 A szülők szerepe és a tanító személye után ugyanilyen 
fontosságú, hogy mit és hogyan tanítsanak az iskolában. Első rendben olvasást, 
nyomtatott (leányoknak) és írott szövegek, írás, számtan az alapvető műveletekkel 
későbbi munkájukhoz szükséges mértékben. Vallási ismeretek: bibliai szent históriák, 
katekizmus, kis és nagy heidelbergi káté, egyházi ének. Ezeken felül a  magasabb 
osztályokban contractusok, quietentiák olvasása, írása – ennek eredményességét 
mutatja a fennmaradt egyházközségi gondnoki számadások.36 Egyéb oktatott tárgyak: 
történelem, földrajz, alkotmány, törvények ismerete, egészségtan. 

megyejebeli minden oskolák. Készíttetet a generale consistoriumnak rendeléséből. Pesthen, Nyo-
mattatott Trattner Mátyás betűivel. 1801. 85 lap (Polonyi 1982: 257–283).

34 Polonyi 1982: 257.
35 Polonyi 1982: 267.
36 Pl. a dunapataji eklézsiában 1757-től folyamatosan fennmaradtak az éves gondnoki számadá-

sok, melyek írástudó, íráshoz szokott kézre vallanak. RL D/208 Dunapataj
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Amint már szó esett róla, az előírások, rendeletek gyakorlati megvalósulásáról, 
a  vizitációs iratokból nyerünk képet. A 18. század közepén, amikor a  protestáns 
eklézsiákat katolikus főpapok vizitálták, 1747-ban Torkos Jakab dunántúli református 
püspök a következő tanácsot adta az egyházkerület lelkészeinek, tanítóinak: „Az isko-
lamesterek ne kérkedjenek tanítványaik tudásával, hanem inkább őket alázzák, fékez-
zék a tudás felmutatásában.”37 Míg protestáns részről sérelem volt a katolikus vizitálás, 
katolikus oldalról „értetlenül vették”, mi ebben a  sérelmes, miért nem fogadják 
kelletlenül a vizitátorokat: „Protestáns vidéken nem volt ekkora diadalút az egyházlá-
togatás. A királyi rendelkezésnek megfelelően protestáns helységekben is fogadni kel-
lett a vizitátort, és a fogadtatás nem mindig volt barátságos.”38 A protestáns fél félelme 
érthető volt, hiszen egy-egy jól sikerült katolikus vizitációból könnyen következett 
a  protestánsok szabad vallásgyakorlatának megszüntetése. A katolikus plébánosok 
fi gyeltek a közeli protestáns prédikátorokra és a protestáns hívekre is, hogy megtart-
ják-e a királyi végzéseket. Ha ezeket áthágták, az esetet az esperesnek kellett jelente-
niük, az esperes pedig a vikáriusnak továbbította az ügyet.39 A türelmi rendelet és főleg 
az 1791: XXVI. törvény után már nem kellett attól tartani, hogy a pontos helyzetfelmé-
résnek káros következményei lehetnének, sőt Bátori Gábor püspök az eredmények 
mellett a negatívumok feltárására is bíztatott: „Ami hiba van, nem kell azt takargatni, 
mert így a hiba nagyobb hibával takartatnék Errari medicina confessio est.”40 A püs-
pök vizitálásából tudjuk, hogy az egyházkerület által kiadott Methodus több helyütt 
megtalálható az eklézsia, iskola felsorolt könyvei között, az pedig minden iskolánál 
szerepel, hogy a tanító a Methodus szerint tanít. Sőt a nagyobb, tehetősebb eklézsiák 
a Methodus kívánalmai szerint több könyvet is beszereztek az iskola számára. Ezek 
közé tartozott Nagyszokol is, ahol a következőt jegyezték fel:

„Az Új Tanításnak módjához megkívántató könyvek, szereztettek N. Pap József curator 
által az Ekkésiának közönséges pénzén a nagyszokoli iskola számára e következendõk 
1801-dikben augusztusak 30-dik napján, mindeniknek utána feltett áron:
1. Magyar Törvénynek rövid Summája 20 Xr
2. Egészséges tárgyazó Katechizmus 40 Xr
3. Raff  Geographiája 33 Xr
4. Természet Könyve 50 Xr
5. Kis Tükör 45 Xr
6. Jó Gazda ember 1 Fl 10 Xr
7. Bot [sic!] Péter Biblia Históriája 55 Xr
8. Keresztyén Katechizmus Vallás Históriája 45 Xr

37 Köblös 2011: 18.
38 Dénesi 2010: 123.
39 Dénesi 2010: 126.
40 RL A/1.b 1790–1849 G 220. Báthori levele 1816. máj. 18. Pest
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9. Marothi Arithmetikája 1 Fl
10. Huselánd az ember élete hosszabbításának Mesterségérõl 20 Xr”41

Amikor az iskolamesternek volt miből és mit tanítania – milyen eredménnyel 
tette ezt? Erről a külső-somogyi egyházmegye kinevezett iskolai inspectorainak 
relatioi adnak számot három egymást követő évben, 1817, 1818 és 1819-ben.42 
A tanító személyére (erkölcs) és tanításának milyenségére (szorgalmatosság) tér-
tek ki a jelentések, amelyekből a pozitív és negatív eredményű értékelés alapján 
a következő táblázatot készítettük:

2. táblázat: A tanítók minősítése erkölcsük és szorgalmuk tekintetében, 
1817–1819

Erkölcs Szorgalmatosság
+ – + –

jámbor, hajtogatható maga tanácsát 
követő

jó kedvvel és híven 
folytatja hivatását

elmellőzi a tanítást

szófogadó erkölcstelen fáradhatatlan 
a tanításban

ledéresen tanít

dependentiát 
megesmerő

nyughatatlan 
és nemtelen 

kolduló

tükör 
a szorgalmatosságban

szorgalmatosan 
tanít, de komorsága 

miatt nem nagy 
előmenetellel

csendes, szelíd, 
engedelmes

fenn látó és 
heves

megkülönböztetett 
tanítói tehetségéért és 
értelmes tanításáért 

dícséretre méltó

tanúltat inkább, mint 
tanít

becsületszerető rossz erkölcsű hasznos, foganatos 
szorgalmatosságú

korhely

példás jó erkölcsű engedetlen, 
álnok

szorgalmatos és 
előmeneteles tanítása

heverő és rest 
a tanításban

dicsértetik minden 
tekintetben

szemtelen szorgalmatos, 
a tanítványai feleletjei 

bizonyítják

szorgalmatosságát 
megmutatná, ha 

a notariusi hivatal meg 
nem akadályoztatná

kegyes, istenfélő ravasz szorgalmatos, kivált az 
íratásban

igyekszik, de a tehetség 
hibázik

41 RL A/6. 3. k. 52.
42 RL A/6. 2. k. 257–263.
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vendégszerető kétszínű fáradhatatlan 
a szorgalmatosságban 
és példás az értelmes 

tanításban

tehetetlen és rest

tudna, de restes

Forrás: RL A/6 2. k. 257–263.

A vizitátorok a tanítók személyét többnyire alkalmasnak találták, több a jó erköl-
csi megítélésű iskolamester, mint az ellenkezője, hiányosságot, jobbítani valót inkább 
a tanításban fedeztek fel. A sok pozitív értékelés mellett sokszor a notáriusi hivatal aka-
dályozta a tanítót az eredmény felmutatásában, máskor a hely alkalmatlan volta vagy 
éppen a gyerekek hiányzása miatt találták elégtelennek a mester szorgalmatosságát. 

Milyen körülmények között folyt a tanítás?

Az iskolaépületek állapotát a Báthori vizitáció is felmérte, és a 33 eklézsia többsé-
gében nem találta megfelelőnek a körülményeket. Általában szűk volt az épület, 
még a kevés gyermeknek is, és ahol pedig épp elegendő volt a hely, máris szűk-
nek bizonyult volna minden iskolaköteles feljárása esetében. Márpedig a  leg-
több helyen gond volt az iskolalátogatással: nyáron szinte egyáltalán nem jártak 
a gyermekek, a munkaképesek télen is foghíjasan. A legrosszabbak közé tartozott 
a bábonyi iskola, ahol „az oskolának sem zárja nints, sem ablakja nem jó, azon-
ban tsurgat is a teteje.” Azért a jót is meglátta a vizitáló püspök: „különben még 
eddig elég tágas volt, mivel a szüléket arra nem lehetett bírni, hogy gyermekeiket 
oskolába adják.”43 Büssü sem dicsekedhetett az iskolájával:

„Igen rongyos az oskola, – fala,- teteje, rozzant, – a’ Mester szobája is, a’ ki éppen-
nem-irtható csimaszok miatt, igen alkalmatlan; a’ Classis pedig, alatsonysága-setét-
sége-szorossága-ganéjba fekvése-csorgatása-miatt, kész tömlöcz. – [Itt élt a rector s 
egyben notarius] Kováts Jósef, – Tanúlt Pápán, – 9 esztendő ólta van az Ekklésiába, az 
elött vólt N.Székelbe, – Feleséges, ’s 9. gyermeke van.”44

Büssü mentségére, az eklézsia Kazsok fi liájából csak 1801-ben lett anyaegyház. 
A sok javításra szoruló, alkalmatlan épület mellett akadtak szép, pozitív példák 
is. A nagyszokoli iskoláról, mely számára az eklézsia kurátora könyveket vásárolt 
1801-ben, 1800-ban a következőt jegyezték fel: 

43  RL A/1.b 1790–1849 G 33
44  RL A/1.b 1790–1849 G 35
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„Az oskolai funduson rector ház, classis, kamara, istálló, kő pince az udvaron és egy 
hidas. Az házban kék festett fenyőfa fi as asztal, egy pár mellette lévő festett pad székkel 
együtt. Könyv tartó egy théka, egy nagy Bibliával együtt. Egy pár fekete fogas és egy 
pár fehér fogas. A classisban egy fekete tábla és egy veder, csengettyű is vagyon. A szo-
bában két fekete nyoszolya és karszék. Ekklésia granariuma, benne lévõ egy derék 
hombárral. Curator kezénél egy jó záros fenyőfa láda és három pár fanyelű kés.”45

Nem csoda, hiszen a gondos kurátorok évről-évre gyarapították az eklézsia 
vagyonát: 

„1778 kurator Dukai Péter oskola háznál pincét rakatott, kútat csináltatott. 1783 kurá-
tor Kiss István, ki az oskola háznak hátra lévő épületjeit rakatta fel, fedél alá vette: 
ágyat, asztalt a  tislér által készíttetett abban. 1793-1794 kurator Nemes Pap Szabó 
István oskola házhoz egy fa órát szerzett.”46 

1816-ban a püspök is alkalmasnak találta a nagyszokoli iskolát:

Az Oskola Háznak a  Teteje minden részbenn ujj, de körülötte minden munkát vég-
hez nem lehetett vinni, a mezei munkák miatt, hanem majd az öszszel minden hijá-
nosság kipotoltatik – Oskolának valo szoba vagyon kettö, a  nagy Classisbann a  Rec-
tor a nagyobb, a kisebb Classisban a Praeceptor, aki tsak a napokbann jött, tanitja az 
approbb gyermekeket. – Az Oskolábann járo gyermekek amint számbann léhetett 
szedni /:met még az Ujj Tanito eleiben nem mentek fel mindenek:/ a Férfi ak vagynak 
most 48. a Leányok 41. Nyáron is fel járnak a nagyobbak is, de tsak ritkán az approbbak 
számosabban fél ménnék, de ezek is sokat mulatnak. A Rector tanit a Tractus által ki 
adatott Methodus szerént, de egyéb arant bizonyos Kézi Könyvök a sokféle Katék és 
Historiak bövsége miatt, nints. Ohajtani lehet hogy bár minden oskolák számára egy 
bizonyos, és a gyermek meg fogásához alkalmatos Káté adódnak a’ Tanitok kezébenn.”47

Tanító egy életen át?

Az önéletrajzokban felsorolt korábbi szolgálati helyek, valamint az egyházme-
gye schematizmusai és az iskolai visitatorok jelentései alapján kirajzolódó kép azt 
mutatja, hogy az iskolamester vagy az aláírása előtt már több évet szolgált tanítói 
pályán, vagy az aláírása utáni későbbi feljegyzések szerint huzamosan tanítóként 
működött a  következő években. A 68 önéletrajzból csak három esetben sikerült 

45  RL A/6. 3. k. 51.
46  RL A/6. 3. k. 53–54.
47  RL A/1.b 1790–1849 G 53
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nyomára akadni, annak hogy az iskolamester később vizsgát tett és pappá szen-
telték a  Dunamelléki Református Egyházkerületben. Hagymási Péter 1806-ban 
nagyszokolyi tanító, 1809 májusában a solti egyházkerületi gyűlésen szentelték fel.48 
Bónis Ferenc 1820-ban Tengődön rektor, 1824-ben felszentelik és Pestre rendelik 
káplánnak, majd 1828-ban Kölesden helyettes, 1829-től rendes lelkész.49 Botsor 
Péter 1826-ban Felsőnyéken tanító, 1832-ben felszentelik és Gyönkre rendelik káp-
lánnak, 1835-től pedig Kazsokon prédikátor.50 Hagymási Péter iskolái között csak 
Debrecen megjelölése szerepel az ott eltöltött idő nélkül, Bónis Ferencnél és Botsor 
Péternél az is, hogy mindketten hat-hat esztendőt tanultak Debrecenben. A rendel-
kezésre álló adatok alapján egyelőre inkább feltételezés, mintsem bizonyított tény, 
hogy a  század elején a  kollégiumban magasabb osztályokig eljutó tanító, később 
inkább visszatért tanulmányait befejezni. Míg a  későbbi évtizedekben akár több 
éves kollégiumi tanulmányokkal maradt valaki véglegesen a tanítói életpályán. Az 
1832–1833-ban aláírók döntő része már több éves tanítói pályára tekinthet vissza, 
akár kevesebb, akár több évet töltött el előtte tanulmányaival.

3. táblázat: A tanítók szolgálati helyei, 1804–1847
A tanító neve és szolgálati helye 
a bejegyzés időpontjában

Az önéletrajzokban felsorolt szolgálati helyek

Turgonyi Gergely - Felsőnyék 
1804

Bogdása (f. baranyai tr.), Felsőnyék (1803-tól A/6. 3. k. 
944.o.)

Visolyi Gábor – Bálványos 1805 Arács (veszprémi tr.) Bálványos
Szilágyi János – Jut 1805 Szokoly praeceptor, Jut
Séllyei Sámuel – Büssü 1808 Tihany (? tr.), Büsssü
Szalánky Dániel – Megyer 1808 Pőrgeteg (belsősomogyi tr.), Megyer
Tsepregi (Csepregi) Sámuel – 
Köröshegy 1809

Kőröshegy 1808

Szundi József - Ságvár1814 Csóór (veszprémi tr.) három évig iskolamester
Kiss Dániel volt balatonfőkajári 
praeceptor, ? iskolamester 1816

Balatonfőkajár (peremartoni tr.) két évig praeceptor

Gulyás György – Nagyszokoly 
1817

Őcsény (tolnai tr.) három évig iskolamester

Király János – Gyönk német 
rector 1819

Mórágy hét évig rectorián

Pöőtz János – Mocsolád 1832 1821 Nagyberény kilenc esztendeig, két éve Mocsoládra
Patkó István – Látrány 1832 Teleki esztendő, Mocsolád öt esztendő

48  RL A/1.a 6. k. 508.
49  RL A/1.a 7. k. 173., 263., 284.
50  RL A/1.a 7. k. 355., 444.
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Göbel János - Megyer praeorans 
rector 1832

Maros (peremartoni tr.) másfél esztendő, Jut esztendő, 
Tengőd öt esztendő, Mocsolád két esztendő, Teleki 

preorans négy esztendő, Kilitit húsz esztendő, Megyer 
praeorans - harminchárom esztendős rector

Győri Mihály  - Szólád 1832 Szólád 1812
Szathmári András – Túr 1832 1802 Köröshegy három esztendő, Tengőd 3, Ságvár 

2, Némedi 1, Bálványos 11, Teleki 2 hivatalba és 2 
vacantiában szemei fogyatkozása miatt, Bábony 2, Túr 4

Dálnoki István – Bábony 1832 Bábony, ezen kívül Nagy Szokol, Büssü, Berény, Látrány, 
Ságvár, Megyer, Köröshegy, most ismét Bábony

Deli József – Nyim 1832 Tengőd (Tolna vm.) 3 esztendő rector és 3 esztendő 
amellett orgonista is, Egres (Peremartoni tr.) 8 esztendő 

rector és notarius, 1831 Nyim
Mátis János – Ságvár 1832 Ősi (peremartoni tr.) 6 esztendő, Köröshegy 2 esztendő, 

Ságvár most hatodik esztendő
Horváth József – Köröshegy 1832 Nagyigmád (Komárom vm.) praeceptor, Bokod rector 2 

esztendő
Juhász József – Berény 1832 1800. máj. 2. Látrány - 32 éve a tractusban, elmúlt 

nagyszokolyi gyűlésben Berénybe rendelve
Baranyai Ferenc - Németi fi lialis 
eklézsiában praeorans 1832

Kápolnásnyék (vértesaljai tr.) 4 esztendő, Németi fi lialis 
ekl. praeorans 1831. nov. 10.

Tóth Mihály – Köttse1832 1822 Öszöd fél esztendő, Túr 3 és fél esztendő, Köttsén 
hetedik esztendő

Hajgató József - Kereki fi lialis 
eklézsiában praeorans rector 1832

Nagyszokoly praeceptor, több eklézsiában, praeorans 
rector Kereki fi liában

Orbán Antal – Kapoly 1832 Nágócs, több eklézsia
Németh József – Jut 1832 Nagyszékely, több eklézsia
Martin Zeth - Bonnya (Mocsolád 
fi liája) 1818-tól, 1832

Nagyszékely praeceptor egy évig, Gyönk [? - német 
iskola - Báthori vizitáció] Schullehrer 6 évig, 1818 

Bonnya 14 éve
Kováts József – Csepel 1832 1809 Magyar Székelyi kezdődő centrális iskolában 

praeceptor [később gyönki iskola], azóta több 
eklézsiában 23 éve, 1830 Csepel

Hajnal Mihály - Teleki fi lialis 
eklézsiában iskolamester 1832

1825 Teleki fi lalis eklézsia

György János – Gyönk 1833 1808 Cece 14 esztendő, 1822 Paks 7 esztendő, 1829 Gyönk

Schmidt János – Gyönk 1833 katonává lettem és Angliában és Amerikában jártam, 
megszabadulván katonaságomból Mocsoládon német 

tanító 4 és fél esztendő, Nagyszékely, Gyönk 9 esztendő
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Zsilli Péter - Nagyszékely német 
rector 1833

1832. Szent György napján  Nagyszékely

Balog György – Nagyszékely 1833 Nagydorog kisebb gyermekek tanítója 2 esztendő, 
Nagyszékely rector

Natkai István – Nagyszokoly 1833 Ireg 8 és fél esztendő, Nagyszokoly 7 esztendő
Motsojai Veress József - Tengőd 
1832

Tengőd (Tolna vm.) már 3/4 esztendőt

Luthár István – Lápafő 1832 Látrány, Kazsok, Nyim, 1831 Lápafő már két esztendeje
Sárközy Benjámin – Büssü 1833 Bábony, Büssü esztendeje
Kölesdi Nagy Zsigmond – 
Kazsok 1833

Öszöd 3 esztendő, Ádánd 4 esztendő, Lápafő 5 esztendő, 
Kazsok 2 esztendő

Fejes András – Endréd 1833 Látrány 4 esztendő, Túr esztendő, Endréd 15 esztendő
Laki Sándor - Köttsén praeorans 
rector 1836

Túr interimalis rector . Köttse praeorans rector

Hetesi János – Kazsok 1836 Veszprém praeceptor, Kazsok
Janka János – Som 1836 Bábony, 1835. ápr. 23. Som
Szalai György – Bábony 1837 Nagyszokoly praeceptor, 1835. ápr. 23. Bábony rector
Jakab Sándor – Jut 1839 Nágócs, Jut - 1837. márc. 27.
Csonka Sándor – Öszöd 1844 Túr, Nyim, Öszöd
Bocsor Dániel - Némedi 
leányegyház tanítója 1847

Őcsény 3 év, Enying ref. nagyobb iskola, Némedi 
leányegyház

Forrás: A/6. 2. jkv. 151–173.

Végezetül – mintegy mintaként – lássunk egy élethosszig tartó tanítói életpá-
lyát, a 68 életrajzíró közül egyet, Juhász József berényi iskolamestert. Juhász József 
1832-ben, amikor bejegyzett az egyházmegye protocollumába, már 32 esztendeje 
szolgált a tractusban, egy éve került Berénybe. Mint írta: Somogy vármegyében, 
Ságváron született, Pápán tanult, és mint logicus diák jött ki rectornak Látrányba 
1800. május 2-án.51 A pápai diáknévsorból ezen felül azt is megtudhatjuk róla, 
hogy apja Juhász Pál, 1794-ben kezdte meg tanulmányait Pápán és az 1797-es 
diáknévsorban syntaxistaként szerepelt.52 Látrány után az 1805, 1806 és 1807. évi 
egyházmegyei schematizmusokban Endréden rector.53 1816-ban a  püspöki vizi-
táció már Kőröshegyen találta a nős, három gyermekes iskolamestert, aki előtte 
Látrányban, Endréden, Csepelen és immár ötödik esztendeje Kőröshegyen szol-
gált.54 Kőröshegy nem tartozott az egyházmegye legmódosabb eklézsiái közé:

51  RL A/6. 2. k. 
52  Köblös 2011: 192.
53  RL A/1.b 1790–1849 S18
54  RL A/1.b 1790–1849 G 45
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„Az Oskola épülete nem a’ legjobb állapotba van és a’ gyermekek számához képest 
nem elég tágas. Van edgy szoba melybe van az Ekklésiának edgy Th ecája, edgy avult 
nyoszolya és 2 hátas szék. Van edgy kis kamara is; több aprolékos épületek vagy éppen 
nintsenek, vagy a’ mik vagynak rosszak. Az Oskolába járo Ferfi ak 31. Leányok 30an 
voltak a’ Télen. Tsak télen járnak rendszerént gyermekek, hanem nyári időben is edgy-
néhány mind Délelött mind délután letzke mondani edgy oráig felmégyen, és nagy 
iparkodással lehetne arra menni, hogy tsak az aprobbak járnának fel egész eszten-
döt által. A’ Tanitás eránt ki adatott Methodus nem mindenekben tartathatik meg, 
a Tudományok mellyek tanittatnak, a’ Vallás Sz. Historia Számvetés, irás az éneklés 
és a’ szükséges könyörgések. … Könyvei, Biblia Tárháza, Igasság pai’sa, 3 szakadozott 
régi imádságos Könyv. Tanitás módja Látrai és Göböl Katechismusai oskolai Tanito 
könyv. Szakadozott Hübner, es Hejd. Káte. Két régi és két ujj énekes könyvek, Mat-
ricula, és edgy Protoculum. Van az Ekklésiának petsét nyomoja. És két edgy akós 
Hordaja.”55

Kanyar József: A népiskola Somogyban a XIX. század első felében (1806–1848) 
című tanulmányában a  katolikus vizitációk anyaga alapján kitűnő képet rajzolt 
a megye katolikus oktatási állapotáról.56 Kitekintésül két református egyházköz-
ség – Darány és Kőröshegy – iskoláját vette vizsgálat alá, s nála is feltűnik Juhász 
József rektor az 1816-os vizitáció alapján.57 A következő években az egyházmegyei 
iskolai vizitátorok a  következő ítéletet tették Juhászról: 1817-ben a  kőröshegyi 
tanító nem erkölcstelen, de a tanításban heverő és rest. 1818-ban már Mocsoládon 
szolgál, amikor is erkölcsét nem a legjobbnak ítélik, a tanításban pedig nem szor-
galmas, a notariusi hivatallal menti magát. 1819-ben szintén Mocsoládon erköl-
cse tűrhető, „szorgalmatossága korhel”.58 1832 utáni éveiről feltételezhetjük, hogy 
tovább szolgált a tanítói pályán az ötven felé közelítő iskolamester.59
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59 Feltételezve, hogy 1794-es pápai beiratkozásakor tíz év körüli lehetett, 1832-ben kb. 48 éves lehe-

tett a tanító.

024 383-405   szatmari.indd   403024 383-405   szatmari.indd   403 2017.06.08.   13:53:322017.06.08.   13:53:32



Iskola, művelődés, társadalom Szatmári Judit

404

HIVATKOZOTT IRODALOM

Bajkó Mátyás 1986: A debreceni kollégium tanulmányi anyaga és a hajdúvárosok 
partikuláris iskolái, 1770–1807 között. In: Ráday Gyűjtemény Évkönyve IV–V. 
Budapest, 39–50.

Beck Gergely 1935: A belsősomogyi református egyházmegye története. Kaposvár.
Dankó Imre 1988: A kollégium partikularendszere. In: Barcza József (szerk.): 

A Debreceni Református Kollégium története. Budapest, 776–810.
Dénesi Tamás 2010: Katolikus megújulás a 18. századi veszprémi egyházmegyé-

ben. In: Hermann István – Karlinszky Balázs (szerk.): Megyetörténet. Egyház- 
és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség 1009. évi adományle-
vele tiszteletére. Veszprém, 103–139.

Dienes Dénes (szerk.) 2001: Megkívántatik a rectorban, hogy légyen kevélység nél-
kül való … A Sárospataki Református Kollégium partikulái, 1773–1826. Sáros-
patak, (Acta Patakina 9.) 

Dienes Dénes – Ugrai János 2013: A Sárospataki Református Kollégium története. 
Sárospatak.

Győri L. János 2006: „Egész Magyarországnak és Erdélynek … világosító lámpása” 
A Debreceni Református Kollégium története. Debrecen.

Horváth Márton (főszerk.) 1988–93: A magyar nevelés története I–II. Budapest.
Hudi József 2011: Dunántúli református tanítói könyvtárak az 1820-as években. 

Korall no. 43. 122–146.
Kanyar József 1980: A népiskola Somogyban a XIX. század első felében (1806–

1848). In: Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv 11. Kaposvár, 61–139. 
Keresztes Hajnalka 2003: Die Geschichte der Deutschen Reformierten Kirche in 

Gyönk. Gyönk.
Keresztes Hajnalka 2007: 200 éves a gyönki református gimnázium. Egyháztörté-

neti Szemle 8. évf. 1. 133–144.
Köblös József (szerk.) 2006: A Pápai Református Kollégium diákjai 1585–1861. Pápa.
Köblös József (szerk.) 2011: Processus visitationis. Torkos Jakab egyházlátogatása 

1747-ben. Pápa.
Mészáros István 1984: Rész és egész viszonya a partikuláris iskolarendszerben. In: 

Ráday gyűjtemény Évkönyve III. Budapest, 41–53.
Polónyi Nóra 1982: A református egyház küzdelme önálló iskolaügye védelmében 

1790–1848. Forrástanulmány a Ráday Levéltár iratai alapján. In: Ráday Gyűj-
temény évkönyve II. Budapest.

Polónyi Nóra 1990: A Tiszáninneni Református Egyházkerület népiskolái a reform-
korban. In: Benda Kálmán (szerk.): Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adat-
tár XVI. Budapest, 113–175.

024 383-405   szatmari.indd   404024 383-405   szatmari.indd   404 2017.06.08.   13:53:322017.06.08.   13:53:32



Oskola mesterek Külső-Somogyban

405

Révész Imre 1870: Adalékok a magyar protestáns iskolák autonómiájának történe-
téhez. Debrecen–Nyíregyháza.

Tóth Ádám 1990: A Dunamelléki Református Egyházkerület népiskolái az 1815–
1819. évi püspöki canonica visitatiok tükrében. In: Benda Kálmán (szerk.): 
Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár XVI. Budapest, 11–112. 

Trócsányi Zsolt (szerk.) 1981: A Pápai Kollégium története. Budapest.
Ugrai János 2003: Egy páratlan forrás oktatástörténeti tanulságai. Református lel-

készi önéletrajzok elemzése 1808-ból. In: Magyar Pedagógia (103.) 2. 211–228.
Ugrai János 2004: „Kis világnak világos kis tüköre”. Református lelkészek önélet-

rajzi nyilatkozatai 1807–1808-ból. Debrecen.
Ugrai János 2014: Lépcsőfok vagy zsákutca? A tanítói professzionalizáció kezde-

tei: az abaúji reformátusok példája. Korall no. 56. 27–45.

024 383-405   szatmari.indd   405024 383-405   szatmari.indd   405 2017.06.08.   13:53:322017.06.08.   13:53:32



406

Hegedűs Judit – Podráczky Judit

A két nem képviselete és diff erenciálódása 
a tanító pályán és a kisdedóvás területén 

a K. u. K. Monarchiában

A dualizmus kora a  neveléstörténeti kutatások egyik kedvelt időszaka, éppen 
ezért gazdag tudásanyaggal rendelkezünk mindazon tématerületeken, amelyhez 
jelen írás kapcsolódik. Bőséges az irodalma a tárgyidőszakot tekintve a tanítóság, 
tanítóképzés és kisdedóvás történetének, és jól feltárt a nőnevelés kérdésköre is. 
Kutatásra érdemes témának tartjuk ezzel együtt annak a folyamatnak a részletes 
feltárását, hogy miként válik a kezdetekkor férfi ak számára megfelelőnek tartott 
kisdedóvó pálya a  század végére női foglalkozássá, illetőleg miként indul meg 
késleltetve ugyan, de ugyanez a folyamat a tanító pályán. 

Kérdéseink megválaszolásához forrásként egyrészt az időszak téma szem-
pontjából releváns törvénykezését, továbbá a vallás- és közoktatásügyi miniszteri 
jelentéseket vizsgáltuk meg, másrészt a korabeli sajtótermékek közül elsősorban 
a Nemzeti Nőnevelés  véletlenszerűen kiválasztott évfolyamaiból tájékozódtunk 
arról, hogy a férfi ak és nők alkalmassága milyen kontextusban jelenik meg, ille-
tőleg milyen adalékokkal szolgál a  korabeli szaksajtó az általunk felvetett kér-
dések megválaszolásához. Tanulmányunk az elnőiesedés nyomon követésén túl 
a fi gyelmet a megítélés és a valóságos folyamatok közötti ellentmondásosságára 
kívánja ráirányítani.

A női emancipáció

A nők megítélésében a 19. században igen eltérő álláspontok alakultak ki. Amel-
lett, hogy még mindig tovább élt az a felfogás, mely szerint „a nő tetszeni, boldo-
gítani van hivatva s ezen hivatása nem teszi lehetővé, hogy ő elvekért küzdjön, 
hogy kitegye magát – ha kell – üldöztetésnek is”1, egyre erőteljesebben megjelent 
– a férfi ak között is – a női emancipációt hirdetők köre.

1 Artemidus 1876: 63.
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A 19. század elején meginduló emancipációs mozgalom a  dualizmus idő-
szakában erőteljesebbé vált. Egyik legfőbb célja a női munka elterjesztése volt, 
mely összefüggésbe hozható a gazdasági helyzet alakulásával. Ahogy arra Kéri 
Katalin is felhívta a fi gyelmet, hazánkban az ipar fejlődése csak az 1880-as évek-
től volt számottevő, ennek következményében a  nők nagyobb szerepvállalása 
a munkavállalás területén erre az időszakra tehető.2 A munkába álló nők jelen-
tős része a vegyipari, az élelmiszeripar és a nyomdaipar területén helyezkedett 
el, azonban a  dualizmus közepére egyre jobban megváltozott a  nőknek illő 
pályák köre. Határozottan megfogalmazták, hogy a nők számára kiválóan alkal-
mas pályának látszik például a pénztárnoknői, a postamesternői, a távírdanői, 
az elárusítónői tiszt, illetve a kisdedóvói és tanítói pálya. A női szerepvállalást 
támogatók jelentős része azonban diff erenciált a nők számára alkalmas pályák 
között, kiemelve a következőt:

„én a nők alapos és tágkörű kiképeztetésével távolról sem czélzok arra, hogy a nőt a férfi -
val egyenjogosítani kell, sőt azt vallom, miként nagyon elhibázott, túlhajtott törekvés, 
a nőből ügyvédet, bírót, polgármestert csinálni, s szerepeltetni azon a téren, a hol az 
érdem-szerzés joga csupán a férfi t illeti, s a hol a nő nőiességéből veszthet, belső érték-
ben pedig nem nyerhet semmit. Csupán annak elismerését kívánnám a társadalomtól, 
hogy az említett közpályáktól nem azért kell elvonni a nőt, mert talán szellemi tehetsé-
gei hiányzanak hozzá, hanem azért mert a szabadalom kórsággá válhatnék, a természet 
által kijelölt női rendeltetés, vagy általában nem töltetnék be, vagy pedig igen hiányosan, 
úgy, hogy a társadalmi rendnek felbomlása okvetlenül bekövetkeznék.”3

Az értelmiségi pályákat tekintve a  századfordulóra két területet tartottak 
elképzelhetőnek: a tanítói/kisdedóvói és az orvosi pályát. Forrásaink segítségével 
az eddig vezető útra kívánunk rávilágítani. 

A kisdedóvótól a kisdedóvónőkig 

Az első kisdedóvót 1828-ban Brunszvik Teréz grófnő alapította, s bár ő maga 
alkalmasnak tartotta a nőket a hivatás betöltésére, az első óvók férfi ak voltak és 
az óvóképzés is férfi ak számára indult meg. A létrehozott kisdedóvók valójában 
olyan kisgyermekiskolák voltak, amelyeket elemi ismeretek közvetítésére hoz-
tak létre. Kézenfekvőnek tűnt ezért, hogy a  tanítást – az iskolához hasonlóan – 
ebben az intézménytípusban is férfi ak végezzék, akiket kezdetben tanítónak is 
neveztek. A  tolnai képzőintézet létrehozását követően, újabb képzők felállítását 

2 Kéri 2008: 25–68.
3 Nemessányi 1892: 76.
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szorgalmazva Wargha István kisdedóvó-oktatók képzéséről írt tervében. Kis-
dedóvónők rendszeres képzésére tudomásunk szerint az 1850-es évek végétől 
került sor, bár ezt megelőzően is találunk utalást tanítónőkre, akik tanító férjük 
mellett segédkezve láttak el feladatokat a kisdedóvodákban. 

Néhány év múltával jelentős fordulat regisztrálható a nemek arányát tekintve. 
A pesti képzőből származó adatok4 szerint: 

– 1862–64-ben 30% volt a női növendékek aránya;
– 1871/72-ben összesen 24 hallgató, ebből 8 férfi ;
– 1872/73-ban összesen 15 hallgató ebből 3 férfi ;
– 1873/74-ben összesen 27 női hallgató látogatta a képzőt.
 Az 1870-es és 80-as években is megjelent a két nem alkalmasságának kér-

dése, egyre inkább megfogalmazódik az az álláspont, hogy 7 éves korig inkább 
a nők foglalkozzanak a gyermekekkel, mert ehhez a pályához kedvezőbb tulaj-
donságaik vannak, mint a férfi aknak:

„Mert az alapvető nevelés és oktatás természete hozza magával, hogy e téren a nők 
domináljanak. […] paedagogiai szempontból valóban kívánatos, hogy az óvás ügye 
nőkre bízassék, mert az anyák helyét ők pótolhatják legkönnyebben és legjobban, 
mert eddigelé az óvónők a fenntartók legnagyobb megelégedésére működtek e téren.”5

A férfi  vagy nő legyen a kisdedóvó kérdés már néhány évvel a nők óvóképzésé-
nek megkezdését követően érdekelte a szakmát. 1871-ben például Kobány Mihály 
mintaóvó vetette fel a kérdést írásában: férfi , avagy nő kezekre bízzuk-e a gyer-
mekkertek vezetését? Míg 1884-ben megjelent cikkében P. Szathmáry Károly, 
a korabeli kisdedóvás ügyének jelentős képviselője adott hangot aggodalmának: 

„én épen a fölött aggódom, hogy erre a pályára férfi ak épen nem fognak vállalkozni. 
[…] Az »orsz. kisdedóvó egyesület« sohasem zárta el képezdéjét a  férfi növendékek 
előtt; rendesen minden évben akad is egy-kettő; azonban fájdalom, ritkán nyerhetünk 
olyanokat, a  kik a  kisdedóvás pedagogiai szinvonalát nagyon emelnék. És ezt még 
rossz néven sem lehet venni, mert ha csak valami szent hevület nem vezet valakit erre 
a pályára: igen természetesnek tartjuk, hogy mívelt és értelmes fi atal ember elmegy 
oda, a hol kevesebb fáradsággal többet szerezhet.”6

Valóban, ha megnézzük a következő táblázatot, akkor látható, miként alakult 
a kisdedóvási pályán lévők nemi megoszlása:

4 VKM 20. jelentése 1891: 148.
5 Törvényjavaslat a kisdedóvásról 1890: 167. 
6 P. Szathmáry 1884: 143.
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1. táblázat: A kisdedóvási pályán lévők száma és nemi megoszlása
1876 1887 1888 1890

Férfi 315 61 (9,4%) 49 (6,6%) 51 (6,1%)
Nő 315 586 (90,6%) 690 (93,4%) 778 (93,9%)

Forrás: VKM 20. jelentése 1891: 149.

Érdekes, hogy a nemek szerinti megoszlás feltüntetése 1876-ban nem volt jel-
lemző, erre csak az 1880-as évek közepétől került sor a  jelentésekben. Látható, 
hogy az 1890-es évek elejére a kisdedóvók között minimális a  férfi ak száma, „a 
női nem már majdnem teljesen elfoglalta az őt megillető helyet, ami természetes 
következménye azon foglalkozásnak, mely nem annyira az oktatás, mint inkább 
a megóvás, a gondozás czéljára van irányítva.”7 Ez a szemléletmód egyértelműen 
tetten érhető az 1891-ben megjelent kisdedóvási törvényben.

A kisdedóvási törvény képviselőházi vitája 1891. január 19–30. között folyt 
a  képviselőházban.8 Maga az általános vita öt napon át zajlott, a  részletes vita 
további két teljes napot és még két töredéknapot vett igénybe. A kisdedóvási tör-
vény parlamenti vitájában szintén szóba került a nők és férfi ak pályaalkalmassá-
gának kérdése. A vita már a férfi ak alkalmazásának kizárását is felvetette. Nem kis 
jelentőségű momentumnak nevezte a miniszter azt a tényt, ami a javaslatban úgy 
fogalmazódik meg, hogy az óvóállomásokra elsősorban mindig nők alkalmazan-
dók. Nagy fontosságúnak tekintette egyrészt azért, mert a nők értenek leginkább 
a gyermekek gondozásához, ők pótolhatják legkönnyebben az anyai felügyeletet. 
Másrészt azért, mert ezen az úton a  szociális problémák egyikének megoldását 
is elősegíthetőnek vélte azzal, hogy lehetővé teszi: a nők hivatásukhoz és termé-
szetükhöz mért munkakörben kellő állást nyerhessenek és így biztosíthassák 
a maguk fenntartását.

Az a miniszteri expozéból származó gondolat, hogy a nők alkalmazása révén 
a szociális problémák egyikének megoldása is elősegíthető, látens módon hordozza 
azt a  tartalmat, hogy a nők munkavállalásának, eltartásának problémája szociális 
kérdésként van jelen a 19. század végi magyar társadalomban. Az egyik okra Roszi-
val István világított rá, amikor friss népszámlálási adatokra hivatkozva arról beszélt, 
hogy a nők csekély kivétellel mindenütt nagyobb számát képezik a népességnek:

„Ha ehhez hozzávesszük, hogy a férfi  lakosság egy jelentős része a nősüléstől el van 
vonva, ha meggondoljuk, hogy ez az arány a nősülhető férfi ak és a férjhez mehető nők 

7 VKM 20. jelentése 1891: 149.
8 OGY Képvh. Napló 1891. 206–409.
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között roppant nagy az utóbbiak hátrányára, méltányos és igazságos, hogy a nőknek 
alkalom adassék, hogy tisztességes életmódot teremthessenek maguknak.”9

Kovács Albert részben azért javasolta a munkakört nőknek fenntartani, hogy 
„vagyontalan, művelt családok tisztes asszonyai tisztességes kenyérkeresethez 
jussanak, melyet a  magyar társadalom nekik most még oly kis mértékben tud 
nyújtani”.10 Spóner Andor annak érdekében, hogy a pályát kizárólag nők számára 
tartsák fenn, azzal érvelt, hogy a nők versenye a számukra hozzáférhető közpá-
lyákon (pl. a tanító szakmában, a posta és távírdai szolgálatnál) már most is nagy, 
és ez a jövőben fokozódni fog. Kívánatosnak tartaná, ha a nők legalább ezen az 
egy, őket annyira megillető közpályán mentesülnének a férfi ak konkurenciájától. 

A témában megszólaló négy képviselő mindegyike azt hangsúlyozta, hogy az 
óvónői munkakör a női természetnek való, gyengédségük révén ők az alkalmasabbak 
az anyai felügyelet pótlására, ők értenek jobban az ápoláshoz. A „becsesebb férfi mun-
kát” Kovács Albert szerint amúgy is „kímélni kell súlyosabb feladatok teljesítésére”.11

A forrás alapján ebben az időszakban kissé nevetségessé is kezd válni a férfi  
óvó képe, akit ketten is megidéztek. Kovács Albert így fi gurázta ki a  férfi  óvó 
elképzelt alakját: „[m]árpedig én nem képzelek nevetségesebb látványt, mintha 
egy három mázsás toronyember elkezd ugrálni és szaladgálni a kisbabák között, 
vagy orrocskáikat igyekszik rendbe hozni.”12

Spóner Andorra a  férfi  kisdedóvó olyan benyomást tesz, mint „a női amazon 
megfordított ideálja”, például a „női csendőré”.13  Az idézett részletek – melyek nem 
mentesek a gúnytól – valamelyest láttatják a megváltozott gondolkodást mind az óvo-
dák feladata, mind a női munka tekintetében, hiszen az első óvók még férfi ak voltak. 

Érdekes, hogy a szakmai sajtóban ez idő tájt ellenvélemények is megjelentek 
a nők alkalmasságának kizárólagossága ellen:

„A javaslat e pályán föltétlen előnyt biztosít a nőknek s csak kivételesen helyezi kilá-
tásba a férfi ak alkalmazását. Ez az intézkedés azt bizonyítja, hogy a javaslat készítői 
kevés óvodát láttak – ha sokat is néztek – életükben; kellő összehasonlításokat a férfi  
és nő által vezetett óvodák között nem tettek s ama különben jól hangzó elmélet 
által engedték megvesztegetni ítéletüket, hogy az apró gyermekekkel való okszerű, 
szeretetteljes bánásmódra legalkalmasabb a  gyöngéd nő keze. […] Tévedés azt 
hinni, hogy a leánygyermek természettől örökli a kisdedekkel való okszerű bánás-
mód feltételét: a gyöngéd kedélyt. […] …állítjuk, hogy a  legjobb kisdedóvó a nő, 

9 OGY Képvh. Napló 1891. 251.
10 OGY Képvh. Napló 1891. 233. 
11 OGY Képvh. Napló 1891. 233.
12 OGY Képvh. Napló 1891. 233. 
13 OGY Képvh. Napló 1891. 277.
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de nem minden nő, hanem csak az anya. Ha már most a fi atal nő az óvói pályára 
lép, korántsem azon töri a fejét, hogy mások gyermekei mellett 8–10 órát töltsön 
naponkint, azokat anyai szeretetébe fogadja (mikor még csak sejti ez érzelmet), 
hanem hogy a  természet parancsszavát kövesse, mielőbb férjhez menjen. Tessék 
csak megfi gyelni fi atal óvónőink és tanítónőink életét, nem lesz gondolkodó ember, 
ki igazat ne adna nekünk ebben.” 14

A cikk névtelen írója a  férjezett óvónők ellen felemelte szavát hivatkozva 
arra, hogy „a legtöbb esetben […] családja és óvodája között osztva meg idejét és 
erejét, mindkét kötelességet csak gyengén teljesítheti. A képzett óvónők többsége 
elvész a pályára nézve, melyet csak azért választ, hogy jobban férjhez mehessen, 
vagy ha ez nem sikerül, kenyere legyen… Igaz, hogy a férfi ak keményebbek, szeg-
letesebbek, mint a nők; de van egy olyan előnyük, melyet a nőnél az óvói pályán 
ritka esetben találhatunk: életcéljává válik a választott pálya, melyre saját maga és 
családja boldogságát és boldogulását alapítja. Ez az egyetlen körülmény világosan 
rámutat a tényre, hogy habár a legjobb óvókat a nők szolgáltatják: de jók (tehát 
a hasznavehető tömeg) többségét a férfi ak között kellene keresnünk, ha óvókép-
zésünk egyoldalúlag nem fejlődött volna. …a nőnemet, a férfi ak felett csak ez ügy 
rovására lehet előnyben részesíteni.”15

Tanítók vagy tanítónők? 

A tanító és/vagy tanítónő alkalmazásának kérdése a  kisdedóvásnál élesebben 
jelent meg a  korszak folyamán. Az elnőiesedés törvényes hátterét az 1868-as 
népoktatási törvény adta azzal, hogy tanítóképzők mellett tanítónőképzők felál-
lítását is elrendelte. A folyamat azonban nem volt olyan gyors ütemű, mint a kis-
dedóvás területén. A századfordulóig a  tanítók 20%-a volt nő, ahogy azt a  lenti 
táblázatban is láthatjuk:

2. táblázat: A tanítók és tanítónők száma és egymáshoz viszonyított 
aránya

1869 1887 1897
Férfi 17 106 (96,1%) 21 132 (87,3%) 22 535 (83%)
Nők 686 (3,9%) 3016 (12,8%) 4615 (17%)

Forrás: VKM 20. jelentése 1891: 352.

14 A kisdednevelésügyi törvényjavaslat 1890: 118.
15 A kisdednevelésügyi törvényjavaslat 1890: 118.

025  406-419     Heged�s Judit – Podráczky Judit.indd   411025  406-419     Heged�s Judit – Podráczky Judit.indd   411 2017.06.08.   13:53:142017.06.08.   13:53:14



Iskola, művelődés, társadalom Hegedűs Judit – Podráczky Judit

412

Ez a századfordulót követő években a nők aránya jelentősen megnőtt, 60% körü-
lire tehető arányuk.16 A tanítónők arányának növekedése természetesen párhuzamba 
hozható a tanítónőképzés expanziójával. Bár jelen írásunknak nem témája a tanítónő-
képzés történetének vizsgálata, de érdemes kiemelni, hogy 1894-ben 15 tanítónőképző 
intézet működéséről tudunk, majd 1904-ben már 34 ilyen intézmény képezte a leendő 
tanítónőket.17 Ha az állami tanítónőképzés mennyiségi és minőségi fejlődését vizsgál-
juk a dualizmus korában, akkor összefoglalóan annyit mondhatunk, hogy nagyará-
nyú növekedés fi gyelhető meg. 1871-ben az állami tanítónőképzőbe 182 növendék járt, 
ez a szám 710-re növekedett az 1894/95-ös tanévre.18 1900-ban már 1019 növendéket 
tartottak számon. Míg a  tanítónők aránya növekedett, addig a  tanítónők számára 
fenntartott álláshelyek nem követték ezt az expanziót. Ennek talán az is volt az oka, 
hogy alkalmazásuk nem volt egységesen elfogadott a korabeli társadalomban.

Az általunk megvizsgált folyóiratok zömében fellelhető annak magyarázata, hogy 
miért is alkalmaztak nőket a tanítói pályán. Az egyik legtöbbször hangoztatott érv – 
hasonlóan a kisdedóvónőkhöz – az volt, hogy a nő szellemi és testi hajlamait tekintve 
erre a  pályára a  legalkalmasabb. Ha ilyen területen dolgozik, akkor nem veszíti el 
nőiességét, „legáldásosabban működhetik a nélkül, hogy a természetjelölte hatáskö-
rét ezáltal átlépné”.19 Ha már feltétlenül dolgoznia is kell a „jobb családból” származó 
nőnek, akkor ez a nemesebb, lélekemelő, a nemzet és a haza érdekét szem előtt tartó 
hivatás a legelfogadhatóbb.

A másik érv, melyet olvashatunk a szakmai folyóiratokban, hogy az 1870-es évek-
ben – elsősorban a fővárosban – nem volt elég férfi  tanító, így kényszerből szükség 
volt a női tanítók alkalmazására: „a nőt részben hivatásszeretete, részben a kenyérke-
reset szüksége vitte a tanítói pályára; de hogy e pályára engedték, annak oka az, hogy 
munkaerejére szükség volt”.20 

Természetesen a nők alkalmazása nem volt egyértelműen elfogadott, s a legfőbb 
ok, ami miatt nem támogatták a nők térnyerését az volt, hogy elveszi a helyet a férfi -
aktól: „a tanítónő már csak azért sem volna megtűrendő, mert a hány állást elfoglal, 
ugyanannyi férfi  kénytelen kivándorolni külföldre, s ott alapitani családot”.21 Ugyan-
ennek a gondolatnak a fordítottja is olvasható a Nemzeti Nőnevelés hasábjain: 

„Mert ha igaz is, hogy minden nő, a ki nyilvános állást foglal el, megfoszt egy férfi t 
kenyerétől (csak egy állástól), ép oly igaz, hogy minden vagyontalan nő, ha dolgozni 
nem tud, s férjhez nem ment, kegyelemkenyérre szorul. De hányszor segítheti elő 

16 Donáth 2008: 58.
17 Pukánszky 2006: 128.
18 Sebestyén 1896: 95.
19 Ujváry 1892: 82.
20 Ujváry 1892: 85. 
21 Nemessányi 1892: 75.
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a nő a család anyagi jólétét, ha keresetképes. Azt hiszem, nemzeti szempontból ez is 
ér valamit. Különben gyönge féri, a kit egy tanítónő meg tudna kenyerétől fosztani.”22

A korszak egyik legalapvetőbb kérdése az volt, engedhető-e a tanítói pályára a nő 
vagy nem? Nagyon jól látható, hogy egyes szakmai folyóiratok olykor igen erőteljesen 
fogalmazták meg pro és kontra érveiket. Az 1890-es években hosszas polémia folyt 
a  Nemzeti Nőnevelés hasábjain a  Néptanoda folyóiratban megjelent cikksorozatra 
reagálva. Az utóbbi cikkek célja az volt, hogy kimutassák: a  nő a  tanítónői állásra 
pedagógiai, nemzeti és társadalmi okokból nem alkalmazható. A  felsorakoztatott 
érvek (pl. tanítás után korcsolyázni járnak a nők), mai szemmel kissé groteszkül hat-
nak. De szakmai kritika is megfogalmazódott a tanítónőkkel szemben:

„nem csak nem érdeklődnek a tanügy iránt, de minket férfi kollegáikat, ha ilyen kérdé-
sekről beszélünk, ki is nevetnek. Teljességgel nem képezik magukat tovább s még csak 
az őket leginkább érdeklő egyetlen nőnevelési folyóiratot a Nemzeti Nőnevelést sem 
olvassák… Társalgásuk tárgyát csak a divat képezi s kötelességeiket csak a kényszer 
hatása alatt teljesítik. Eljönnek 8 órakor az iskolába s ott maradnak 10-ig, mert tudják, 
hogy különben fi zetésüket meg nem kapják, de azontúl az iskolával teljességgel nem 
törődnek. A  testületi életben teljességgel részt nem vesznek. Ezt a  nőnevelési szak-
osztályt is, mely ma itt tartja értekezletét, nekünk férfi aknak kellett megalakítanunk, 
mert nem akadtak nők, a kik erre vállalkoztak volna.”23

Míg a  kisdedóvásnál azzal találkoztunk, hogy a  női tulajdonságokra hivat-
kozva támogatják a nők kisdedóvói pályán való elhelyezkedését, addig a tanítók-
nál pont a női természetre és hajlamra hivatkozva fogalmaztak meg kritikát: 

„remélhető, hogy nem fog a nő mind a tanítói pályára tódulni – akár érez arra hivatott-
ságot, akár nem, mert a nő az iskolában – s ezt nyíltan kijelenteni nem tartózkodom 

– legkevésbbé van helyén, akár testi szervezetét, akár hajlamait, vagy gondolkozásának 
irányát és komolyságát veszszük is tekintetbe.”24

A férfi –női tanító polémia mellett a másik gyakran felvetett kérdés az volt, 
hogy maradhat-e a nő a pályán, hogyha férjhez megy? Ha a statisztikai adatokat 
megvizsgáljuk, jól látható, hogy a dualizmus korában, egy 1900-as évi adat szerint 
a női munkavállalók jelentős része egyedülálló (hajadon vagy özvegy) volt, a nők 
csak 36,3%-a volt férjezett.25

22 Ujváry 1892: 85. 
23 Szigethy 1890: 361.
24 Nemzeti Nőnevelés 1892: 240.
25 Kéri 2008.
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Talán nem meglepő, hogy egy nő, György Aladárné mutatott rá – feltehe-
tően saját tapasztalataiból kiindulva –, hogy testileg és lelkileg mennyire fárasztó 
a tanítói munka mellett ellátni egy családot. Azonban ez megéri, hiszen „a férj-
hez ment tanítónőben pedig sokkal inkább kifejlődhetnek a női tökélynek azon 
vonásai, a melyekre annak szüksége van, ki a gyermeklánykák érzelmi és erkölcsi 
nevelésére, - a női jellem fejlesztésére van hivatva.”26 

György Aladárné és Péterfy Sándor nemcsak amellett kardoskodtak, hogy meg-
maradhassanak állásukban, hanem kifejezetten a  férjes tanítónők erényeit emelik 
ki. Elismerik ugyan a hajadon tanítónők elhivatottságát, de mégiscsak azt gondolják 
„mily kár, hogy annyi tehetséggel nem lett boldogitó központjává egy családnak.”27

A Nemzeti Nőnevelésen kívül más folyóiratok is foglalkoztak a  tanítónők 
családi állapotával. 1897-ben megjelent a Nemzeti Iskolában egy névtelen levél, 
melynek szerzője kiemelte azt a tényt, hogy a férjezett tanítónők „szép százalék-
ban” válnak idegbajossá és ezen nem is lehet nagyon csodálkozni. Ezt a  levelet 
vélhetően nem olvasták a  Nemzeti Nőnevelés olvasói, mert hasonlóan felhá-
borodtak volna, mint 1899-ben, amikor egy iskola által kiírt tanítónői pályázat 
kikötötte, hogy amennyiben a  tanítónő megházasodik, „állásától megváltnak 
tekintetik.”28 Mindez ellentmondott az 1868. évi 38. törvénycikk 138. §-ának, mely 
nem tesz különbséget a férfi tanító és a tanítónők között.  

Foglalkozott a tanítónők családi állapotával Nemessányi Adél is, aki szintén 
igazgatónő volt. Véleménye szerint lehetetlen az, hogy a  nő mind anyai, mind 
pedig tanítói hivatásának megfeleljen. Egyetlen egy esetben tartja lehetségesnek, 
hogy férjes tanítónő továbbra is állásában maradjon: ha „a sors nem áldja meg 
családdal”.29 A  férjes tanítónők elleni igen hatásos érvként jelent meg az, hogy 
nem lesz képes saját gyermekével foglalkozni, hiszen tanítványai és munkája 
elvonják fi gyelmét.

A tanítónők érdekeit védelmezendő elsősorban a  tanítónőképző intézetek 
igazgatói szólaltak fel, hangoztatva szerepvállalásukat az adott település közéle-
tében, jótékonysági tevékenységében. A  tanítónői identitást erősítendő szólítja 
meg a  tanítónőket Nemessányi Adél, miszerint: „általában érünk annyit, mint 
férfi kollégáink”.30

A korszak folyamán megjelenik egy másik kérdés is, amely a  nők számára 
a két szakma közötti átjárhatóságot érinti. Érdekes és számunka is elgondolkod-
tató volt az, hogy az általunk vizsgált korszak végén megjelent a két hivatás közötti 
feszültséget növelve az a kérdés, lehet-e a tanítónő kisdedóvónő. E kérdés mögött 

26 György 1881: 361.
27 György 1881: 361.
28 Nemzeti Nőnevelés 1899: 24.
29 Nemessányi 1892: 75.
30 Nemessányi 1892: 75.
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az – a több szerző által is felvetett probléma állt –, hogy sok az okleveles tanítónő, 
de kevés a tanítónői állás. Valóban, hogyha megnézzük, akkor jól látható a tanító-
nőképzés expanziója, azonban – ahogy azt az álláskeresések elemzése is mutatja 
– a tanítónők számára kevesebb álláshirdetés jelent meg. A munka nélkül maradt 
tanítónők számára egyfajta lehetőségként merült fel a kisdedóvói pálya, melyen 
a nők jelenléte elfogadottá vált. 

Azonban nem volt egyöntetűen egységes abban a vélemény, hogy a tanító-
nőképezdét elvégzett nő képes-e ellátni azokat a speciális feladatokat, melyeket 
egy kisdedóvóban kell elvégezni. Eötvös Károly Lajos joggal fogalmazta meg 
félelmeit azzal kapcsolatban, hogy „a tanítónők az óvodában is tanítónők len-
nének: nem volnának képesek didaktikai tudásukat megtagadni, akaratlanul is 
bevinnék a  doktrinákat a  kisdedóvó-intézetbe”31 Pont az történne meg, mely 
ellen a korabeli kisdedóvási üggyel foglalkozók el akarnak kerülni: a kisdedó-
vóból kisgyermekiskola válna. 

Férfi  vagy nő legyen az igazgató? 

A korszak másik igen kényes, éles vitákat kiváltó kérdése az volt, hogy egyáltalán 
alkalmas-e a nő egy tanintézet vezetésére? Természetesen a nőnevelést felkaroló, 
a pedagógusnőknek készült folyóirat, a Nemzeti Nőnevelés kitartott a női igaz-
gatók mellett, ezzel kapcsolatos ellenvélemények más plénum előtt jelentek meg.

Ha a tanulmány elején már idézett Artemidus gondolataira visszatekintünk, 
elénk tárul az egyik radikális álláspont. Ugyan nem ennyire elutasító Szuppán 
Vilmos, de tapasztalatai szerint a női természet nem alkalmas az igazgatói állás 
betöltésére, mert nem képes tárgyilagosan ítélkezni. Emellett a tudományos fel-
készültség terén is vannak hiányosságai, melyek miatt nem lehet, egy igazgatónő 
kétségbevonhatatlanul első egy olyan testületben, „hol egyetemen képzett taná-
rok is vannak.”.32

1891-ben a  felsőbb leányiskolák megreformálásának érdekében az igazga-
tók (Gerevich Emil, Kerner Péter, Marikovszky Menyhért, Marusák Pál, Ghyczy 
József, Manyák Alajos) írtak egy memorandumot, melyben kitértek az igazgatónői 
állásra is. Helytelenítették, hogy az internátust vezető tanítónőket igazgatónőkké 
nevezték ki, hiszen ezáltal a  tanárok felett is bizonyos előjogokat szereztek meg. 
Ez pedig ahhoz vezethet, hogy „valóságos melegágyát képezi az igazgatónőkké 
emelkedett felügyelő tanítónők ambicziójukból s túlkapásaikból eredő kellemet-
lenkedéseknek szemben az igazgatókkal s a testület többi tagjaival”.33 Ugyanebben 

31 Eötvös 1892: 3.
32 Szuppán 1896: 66–67. 
33 A felsőbb leányiskolák reformja 1891: 36.
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a memorandumban aggodalmuknak adtak hangot az önálló – nem internátusi – 
igazgatónők kinevezése miatt.  Azzal érveltek, hogy a női igazgatók mellett a szak-
mai színvonalat nem tudnák a felsőbb leányiskolák maradéktalanul biztosítani.34

Természetesen az igazgatók memorandumát követte válasz a  nők részéről. 
De Gerando Antonina a  felsőbb leányiskolai igazgatónők és a  Mária Dorothea 
Egyesület kolozsvári szakosztályának nevében elutasította az igazgatók álláspont-
ját és egyúttal újra kimondták, hogy „leányt természetszerüleg csak nő nevelhet s 
a felsőbb leányiskoláknak szükségképen női vezetés alatt kell állaniok”.35

1897-ben pályázatot írtak ki öt fővárosi elemi leányiskola igazgatói állására.  
Erre a kiírásra nők is jelentkeztek, s ezt nem mindenütt fogadták teljes egyetértés-
sel. A Nemzeti Iskola felháborodottan tudósította olvasóit arról, hogy az egyen-
lőség és a pedagógiai előnyökre hivatkozva egy-két nő megpályázta az igazgatói 
állást.  De egyben megnyugtatta olvasóit, hogy „az állam sem hódol az emanczi-
páczió ilyen megnyilvánulásainak olyan feltétlenül”.36 Ennek a cikknek a hatására 
a  nőnevelés támogatói is szintén megfogalmazták véleményüket, melyben ter-
mészetesen kiálltak a nők mellett, de ugyanakkor méltányosnak találták a férfi ak 
igazgatói kinevezését arra hivatkozva, hogy nekik kell fenntartaniuk a családot.

A Nemzeti Nőnevelés szerkesztője, Sebestyén Gyula – aki feleségével, Ste-
tina Ilonával együtt a  nőnevelés lelkes pártfogója volt –, is félve tette le voksát 
a nő-igazgatók mellett. A felsőbb leányiskolai törvénnyel kapcsolatban írt cikké-
ben röviden kifejtette, hogy bajos elvi álláspontot foglalni a női igazgatás kérdésé-
ben, de azt mindenféleképpen tanácsosnak tartja, hogy az internátussal egybekö-
tött iskolák élén nők álljanak.37

1900-ban jelent meg az első hosszabb cikk,38 amely nyíltan és igen erőteljesen 
kiállt az igazgatónők választása mellett. Érdekes, hogy miért csak ilyen későn, 
hiszen az első igazgatónőt már 1869-ben nevezték ki. A szerző, György Aladár – 
aki egyébként a nőnevelés ügyének lelkes támogatója volt – tisztelettel emlékezett 
vissza Eötvös József személyére, aki a legelső tanítónőképző intézetek igazgatóiul 
mind nőket választott ki. Ilyen kezdet után György Aladár úgy érzi, visszalépés 
történt, hiszen elvétve neveznek ki nőket az iskolák, kisdedóvónői képzők élére. 
Úgy véli, ez ellen tenni kell, s a következőképpen szólítja fel az ország pedagó-
gusait: „Törekedjünk arra, hogy ez a visszás helyzet megváltozzék és mindenütt, 
a hol szükség van reá és alkalmas egyén is akad, nő lehessen igazgató.”39

34 „A nő igazgatók alkalmazása mellett illuzórikussá válnék a magasabb tanári kvalifi káczió a férfi  
tanerőknél” (A felsőbb leányiskolák reformja 1891: 37).

35 A Mária Dorothea Egyesület 1891: 150.
36 A Nemzeti Iskola cikkét idézi a Nemzeti Nőnevelés: Igazgató-tanítónők 1897: 223.
37 Sebestyén 1898. 194–199.
38 György 1900: 337–340.
39 György 1900: 340.
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Úgy tűnik, hogy mindezek ellenére a század elején elinduló „kampány” nem 
volt túlságosan sikeres, ugyanis 1915-ben a  tanítónőket magában foglaló Mária 
Dorothea Egyesület március 5-én ülést tartott, melyen Kovácsyné Szemere Ilona 
felterjesztésére azt határozták el, hogy megkérik az iskolafenntartó hatóságokat, 
hogy minden leányiskola vezetését nőre bízzák.40 

Természetesen eme kérésüket indokokkal is alátámasztották és elvetették azt 
a véleményt, miszerint az igazgatónőknek nincs elég tekintélyük és a férfi  tanítók 
nem veszik jónéven azt, ha egy nő parancsol nekik. Ehelyett inkább a női igaz-
gatás előnyeit emelték ki: „A leányiskoláknak női vezetésre van szükségük, már 
csak azért is, mert a leányok hivatásszerű, gyakorlati irányú képzésének biztosíté-
kát leginkább ebben találhatjuk. […] Kétségtelen, hogy sokkal jobban megőrzik 
iskoláink és leányaink női jellegűket női, mint férfi  igazgatás alatt.”41 

Lázárné Kasztner Janka igazgatónőként természetesen a  női vezetést támo-
gatta, de a férfi ak szerepét is fontosnak tartotta egy leányiskola életében:

„Azt a véleményt alkottam meg sok évi tapasztalataimból és megfígyeléseimből, hogy a női 
magasabb fokú iskoláknál sok előnye van a vegyes – férfi  és női tagokból álló – tanári tes-
tületnek. A férfi ak a kifelé törekvést, az általános közvélemény irányító hatását, az erőteljes, 
néha érdekesebb fellépés edző és ellenállásra késztető befolyását viszik bele a női iskola 
légkörébe, míg a nők a belső élet fi nomságát, a  fenkölt, nőies érzés tisztaságát ápolják. 
A művelt nőket illeti meg azonban a vezető és irányító hatalom a női iskolákban.”42 

A statisztikai adatok alapján azt lehet mondani, hogy az igazgatónők térnye-
rése sikerrel járt. A tanítónőképző intézetek élére egy-két kivétellel már kezdettől 
fogva – nőket neveztek ki. A  felsőbb leányiskoláknál nem ennyire egyértelmű 
a helyzet: mindvégig túlsúlyban voltak a férfi  vezetők, a nőkre inkább az interná-
tusok vezetése hárult. Ez teljesen érthető, hiszen az internátus irányításához első-
sorban szervezőképességre és háztartással kapcsolatos ismeretekre volt szükség. 
Az egyházi tanítónőképzők élén ebben a korszakban általában férfi ak álltak.

* * *

Tanulmányunkban csupán egy rövid áttekintést kívántunk adni arról a  folya-
matról, hogy miként nőiesedik el a kisdedóvói és tanítói pálya. A minisztérium 
által készített jelentések objektív képet adnak arról, hogy számszerűleg miként 
növekszik a nők szerepvállalása, míg a  folyóiratokban és a parlamenti vitákban 
megjelenő írások, felszólalások a mögöttes folyamatokra is rámutatnak. 

40 Y 1915: 145.
41 Dörfl er 1915: 141–144.
42 Lázárné 1911: 65.
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A nők számára a tanítónői pálya a dualizmus korában szinte egyetlen terepe 
volt a  társadalmi és szakmai közéletben való szereplésre. Eötvös Józsefnek 
köszönhetően elviekben már a  dualizmus kezdetén biztosított volt az alkalma-
zásuk, sőt az 1869-ben meginduló tanítónőképző intézet élére nőt, Zirzen Jankát 
nevezte ki, akivel a tanítónői karriertörténetek is kezdetüket vették. Az iskolák-
ban betöltött szerepvállalásuk mellett a nők tudományos életben való megjelené-
séről sem szabad elfeledkezni. A dualizmuskori igazgatónők többsége gyakorlati 
tevékenységük révén szerzett tapasztalataikat írásban is megosztották a Nemzeti 
Nőnevelés olvasóival. A  Nemzeti Nőnevelésen kívül a  Magyar Tanítóképzőben, 
a Magyar Paedagógiában, a korszak tudományos életének kiemelkedő orgánuma-
iban is jelentek meg cikkeik, tanulmányaik. 
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Takács Zsuzsanna Mária

Falusi tanítók élete Baranyában a 20. század 
első felében

A tanítók szerepe a közösség kulturális életében

A tanulmány fókuszában két kántortanító, Kerekes Géza (1899–1966) és Megyesi 
János (1913–2011), valamint egy tanítónő, Koós Olga (1904–1982) emlékiratai, naplói 
állnak.1 Mindhárom forrásban összeolvad az önéletrajzi emlékezet és a falu történe-
tének bemutatására tett kísérlet. Emellett megfi gyelhetjük néhány esetben a kimon-
dottan társadalomnéprajzi jellemzőket is amellett, hogy a három tanító elsősorban 
nevelő munkásságát és az iskolával kapcsolatos eseményeket állította feljegyzéseik 
középpontjába. Görcsöny és Siklósbodony két egymáshoz közeli település Baranya 
megye déli részén, Pécstől 20-30 kilométer távolságra. Kántortanítóik, Kerekes Géza 
és Megyesi János hozzávetőleg egy évtizednyi eltéréssel léptek a  tanítói pályájukra, 
így válva egyúttal e közösségek krónikásaivá. Koós Olga emlékirata pedig betekin-
tést enged egy fi atal tanítónő életébe, aki házasságkötéséig folytatta munkáját szintén 
a görcsönyi elemi népiskolában.2 Írásaik a hasonlóságok mellett sokban különböznek 
egymástól. Természetesen ez a  különbség adódik a  három tanító egymástól eltérő 
társadalmi hátteréből, érdeklődési köréből és abból, hogy Megyesi majdnem tizenöt 
évvel fi atalabb görcsönyi kollégáitól. Azonban nagyfokú hasonlóságot fedezhetünk 
fel, amikor a két egymástól körülbelül tíz kilométer távolságra lévő községek iskolái-
ról és az ott folyó munkáról írnak. Emellett Megyesi János emlékiratainak másik fő 
jellegzetessége, hogy nagy hangsúlyt helyezett a település társadalomnéprajzi szem-
pontokat megjelenítő bemutatására, melyet a lakosság hagyományai mellett a külön-
böző etnikumok együttélésének ismertetésekor láthatunk. Fontosnak tartotta azon 
tevékenységek (ünnepek, hagyományok, mezőgazdasági munkák, stb.) megörökíté-
sét, melyek élete végéhez közeledve – már a 21. század elején – úgy tűntek a számára, 
hogy a megváltozott életforma miatt feledésbe merülnek.3 A két különböző faluban 

1 A tanulmány része a szerző 2015-ben a Pécsi Tudományegyetemen megvédett Falusi néptanítók 
élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében című PhD disszertációjának.

2 A tanítók teljes nevének használatára, valamint naplóik, emlékirataik bemutatására a  tanul-
mány szerzője engedélyt kapott mindhárom családtól.

3 A tanítói visszaemlékezések ezen jellegzetes vonását kiemeli Ozsváth Imola is (Ozsváth 2009).
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és részben eltérő időszakban élő három általunk vizsgált tanító sorsa összefonódott, 
mivel az események egymás mellé sodorták őket. Koós Olga családja Siklósbodony-
ban élt, ahova majd az 1930-as évek végén került tanítónak Megyesi János, ő pedig 
Görcsönyben lett tanítónő, ahol Kerekes Géza vezette az iskolát az 1920-as évek 
végétől. Végül mindhárman ez utóbbi (Görcsöny) településen töltötték nyugdíjas 
éveiket, visszaemlékezve az utókor számára is érdekes momentumokat felelevenítő, 
élményekben gazdag életükre. E három önálló életutat bejáró, de mint látni fogjuk, 
több ponton és helyszínen összefonódó tanítói sorsokba, valamint az őket körbe vevő 
közösségek életébe szeretnénk betekintést nyújtani tanulmányunk által, azon belül is 
kiemelten a falvak kulturális tevékenységét a fókuszba állítva.

A tanulmány alapforrásait még kiadatlan, primer források, a  családok által 
megőrzött naplók és visszaemlékezések alkotják. Kerekes Géza naplója, Arany-
könyve4 1924-től 1959-ig, míg Megyesi János naplója 1937-től tekint vissza tanítói 
pályájára (nyugdíjba vonulásáig, 1974), valamint az adott község és lakói életének 
eseményeire, ez utóbbi tanító egyes fejezeteiben a  témák köré való csoportosítás 
elvét követte olykor a kronologikus időrendiséget is fi gyelmen kívül hagyva. Koós 
Olga az 1970-es években jegyezte le életének eseményeit kronologikus rendben, 
Életem címet adva visszaemlékezésének. A biográfi ai kutatások az utóbbi évtize-
dekben a társadalomtudományok több területén (mint például a történettudomány, 
etnográfi a, pszichológia, antropológia, szociológia) jelentkeztek. A retrospektív 
életrajzi kutatás során – írja Szabolcs Éva – visszatekintünk egy életút egészére vagy 
adott szempontból fontos elemeire, ahogyan az egyén rekonstruálta, értelmezte 
élete epizódjait.5 Ezen retrospektív biográfi ák közé tartozik Koós Olga és Megyesi 
János memoárja is, mivel mindketten életük utolsó évtizedében vetették papírra 
életük számukra fontosnak tartott eseményeit. A tanítók által írt memoárokban, 
naplókban azokat a  töredékeket találhatja meg a  kutató, melyeket a  közösségek 
feltehetően legaktívabb tagjai, a  közösség életének sokszor formálói, (át)alakítói 
hagytak maguk után, és a  legtöbb esetben nem a  széles közönség számára írtak, 
hanem maguknak, esetleg családjuknak szerették volna megörökíteni és megmu-
tatni életük örömeit és nehézségeit.

A három tanító

Görcsöny község kántortanítójává 1924. december 28-án választotta meg az iskolaszék 
Koleszárits Gézát (1899–1966), aki az átai iskolaigazgató, Koleszárits Mátyás gyer-
mekeként, négy fi ú testvéréhez hasonlóan a pécsi püspöki tanítóképzőben szerezte 

4 Kerekes Géza az Aranykönyv címet adta naplójának, saját maga írta ezt a  kifejezést annak 
borítójára, így ezt az elnevezést hagytuk meg. 

5 Szabolcs 2001: 42.
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meg kántortanítói oklevelét 1918-ban.6 Az első világháborúban katonaként szolgált, 
majd onnan visszatérve pályázta meg a görcsönyi tanítói állást. Kerekes ekkor kezdte 
írni a  község történetét egy füzetbe, melyet ő Aranykönyvnek nevezett el, amiben 
próbálta teljes pontossággal visszaadni a faluban történt eseményeket. Nem tudjuk, 
kinek íródott, miért kezdte el írni, miért lett önként a falu krónikása, hisz családján 
kívül senki nem tudott arról, hogy a két világháború közötti és a második világháború 
utáni egy évtized eseményeit az iskolaigazgató részletesen feljegyezte. Az Aranykönyv, 
melynek alcíme Görcsöny község története 1928–1950, négy részből áll és ezek mind 
eltérő írásmódot, szerkezetet követnek. Első része a  görcsönyi iskola történetét és 
tanítóit mutatja be 1721 és 1924 között a Canonica Visitatiók alapján. 1924-től, amikor 
Koleszárits/Kerekes Géza7 lett a kántortanító, kezdődik a második része, amely már 
pontosabb leírás, de még nem napra pontosan jegyzi fel a falu eseményeit. 1931 és 1950 
között íródott az Aranykönyv harmadik szakasza, ahol a görcsönyiek mindennapjait 
a legnagyobb részletességgel örökítette meg és az évek is jól láthatóan elkülönülnek 
egymástól. Ez a három egysége az írásnak abban hasonlít egymásra, hogy a  tanító 
végig kívülállóként, egyes szám harmadik személyben örökítette meg a község törté-
netét és csak néha találkozhatunk személyes hangvételű bejegyzéssel. Az utolsó rész 
a többitől teljesen különbözik, mivel több évnyi kihagyás után 1959-ben kezdte el írni, 
már nyugdíjas éveiben és 1965-ig saját életének eseményeit az eddigiektől eltérően 
egyes szám első személyben és a  lehető legszemélyesebben örökítette meg. Kutatá-
sunk szempontjából a második és a harmadik rész a legérdekesebb, hiszen itt találjuk 
azokat a  feljegyzéseket, melyek az oktatásügyre vonatkoznak és a  falu, valamint az 
iskola életében bekövetkező változásokat követhetjük általuk az 1920-as évektől 1950-
ig. „Könyve”, ez az elsárgult füzet, egy krónika, mely Pataki Ferenc meghatározásában 
egy nagyrészt külső vonatkoztatási keretekkel rendelkező eseménytörténet.8

„1904-ben születtem Fiuméban, a  mai Rijekában. Ott éltek szüleim. Édesapám az 
ottani dohánygyár főtisztviselője volt. Szüleim nyolc évig éltek együtt, utána elváltak. 
[…] Nagyon szép asszony volt édesanyám, én gyermekfejjel a legszebbnek tartottam.”9

Olvashatjuk az első mondatokat Koós Olga tanítónő visszaemlékezésében, 
melyet az 1970-es években írt. A szülők 1908-ban történt különválása után édesa-
nyjával visszatértek Siklósbodonyba, a Pécstől kb. 20 km-re, az Ormánság határán 
fekvő kis dél-baranyai településre, ahol az anyai nagyszülők éltek. Egy év sem telt el 
és Koós Olga anyai nagynénjével, aki magához vette és vállalta taníttatását, visszatért 

6 Kerekesné 2009: 6.
7 Koleszárits Géza 1933-ban kapott engedélyt nevének Kerekesre való változtatására és ebből adó-

dik, hogy írásában mindkét név előfordul (Kerekes Aranykönyv).
8 Pataki 1997: 370.
9 Koós Életem.
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Fiuméba, ahol nagybátyja vasúti tisztviselőként dolgozott. Tanulmányainak döntő 
hányada azonban a pécsi Miasszonyunk Kanonokrend intézményéhez kötődik, ahol 
elvégezte a polgári iskolát, valamint a  tanítónőképzőt. Elbeszélése teljes mértékben 
a saját életének történéseire fókuszál és ebben az értelemben is csak azokra a fordu-
lópontokra, melyek meghatározóak lettek későbbi életében vagy magyarázzák azokat.

Megyesi János 1913-ban született Melencén, az akkori Torontál vármegye terü-
letén. Vasutas, pályamester édesapja és varrónő édesanyja ekkor még nem voltak 
házasok, csak a következő évben álltak az oltár elé. Házasságkötésük után nem sokkal 
el is költöztek Dolni Miholjácra, majd a szerb megszállás idején Drávaszabolcsra. Itt 
kezdte iskoláit öccsével, Zoltánnal együtt, majd felvették a M. Kir. Állami Elemi Nép-
iskolai Tanítóképző Intézetbe, Jászberénybe.10 1933 júniusában tette le a tanítói képe-
sítő vizsgálatot jeles eredménnyel. Az ezt követő időszakra így emlékszik: 

„Nehéz idők jártak a fi atalokra. A nagy gazdasági válság évei voltak ezek. Akinek nem volt 
protekciója, összeköttetése, előkelő rokona, nemigen juthatott álláshoz, munkához. Én 
sem. Beküldtem kérvényemet a minisztériumba, de soha nem kaptam választ Ráadásul 
csak 1935. augusztus 31-én tértem át az evangélikusról a római katolikus hitre. Ismerve 
családunkat, a harkányi jegyző ínségmunkára alkalmazott a körjegyzőségen.”11 

Siklósbodonyban 1937 nyarán megüresedett a kántor-tanítói állás. A falut ekkor 
a földdel rendelkező kisebb birtokosokon kívül tizenegy iparos és három kereskedő 
lakta, valamint a pap és a tanító. Még jelen volt az a tradicionális értékrendszer, mely-
nek legfontosabb mércéje a család tulajdonában lévő földterület nagysága volt. A köz-
ségnek ez az értékrendje és szokásai is óriási változáson mentek keresztül az alatt 
a hosszú idő alatt, amit Megyesi János 1937 augusztusától 1974 júniusáig ott töltött.

A falvak kulturális életének szervezői

A 20. század első felében Magyarországon élő tanítók népművelő tevékenységéhez 
kapcsolódóan ismertetjük a  falusi, iskolai színjátszás néhány jellegzetes vonását, 
kiragadva a  primer forrásokból az erre vonatkozó bőséges információinkat. A 
három tanító ugyanis nemcsak a tanítói hivatást gyakorolta a két baranyai telepü-
lésen, hanem ehhez kapcsolódóan formálták az ott élők művelődési és szórakozási 
lehetőségeit. A korszakra jellemzően a tanítók feladatai közé tartozott az 1920–30-as 
években, hogy gondoskodjanak a falvak kulturális életéről, szervezzenek különböző 
programokat, kirándulásokat, dalárdát és ezek mellett azokon a településeken, ahol 
a lakosság kellő támogatását és lelkesedését is maguk mellett tudhatták, ott kisebb 

10 Takács 2008: 6.
11 Takács 2008: 8.
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színi előadások rendezésére is vállalkoztak, mikor is az akkor oly kedvelt rövidebb 
népszínművek mellett hosszabb színdarabok, esetleg operettek is nem egyszer fel-
kerültek a repertoárra a község lakosainak szereplésével. Kiemelkedő szerepet töl-
tött be munkásságuk során a  települések színjátszó csoportjainak megszervezése, 
főként az iskola diákjainak részvételével. Képet kaphatunk a korszakban a falvakra 
jellemzően kialakuló, a  népi művelődésre és szórakozásra lehetőséget biztosító 
színi előadások típusaira vonatkozóan is. A tanulmány célja nem az általuk rögzí-
tett színművek elemzése, a próbafolyamatok ismertetése (erre vonatkozó feljegyzés 
sajnálatos módon nem maradt a tanítók feljegyzései között), hanem annak bemuta-
tása, hogy két egymáshoz közeli településen tanítóik munkássága által milyen előa-
dások kerültek színpadra ezen időszak alatt, milyen rendszerességgel találkozunk új 
művekkel és kik voltak azok, akik szerepet vállaltak az előadások során.

A falusi színjátszás gyökerei a  kutatók szerint visszanyúlnak a  honfoglalás 
előtti időkig, hiszen a regös énekek előadása, a közösségekben élő mesélők „szí-
nészi” előadásmódja, majd a kereszténység felvételével terjedő misztériumjátékok 
és a paraszti társadalomra jellemző pásztorjátékok, jeles napokhoz köthető dra-
matikus szokások évszázadok óta megtalálhatóak a  falusi, paraszti társadalom 
életében. A falusi, népi színjátszás közösségi esemény és célja csak nagyon ritka 
esetben volt egyszerűen a szórakoztatás, hiszen azok egy részének erkölcsi nevelő 
hatása volt, társadalombíráló funkcióval rendelkeztek. Az előadásban részt vett 
szereplőként, nézőként az egész közösség, a  falu értelmisége pedig sok esetben 
az irányító, rendező szerepet vállalta, mely során minden korban a  településen 
élő tanítók szerepe kiemelkedő volt.12 A településeken előadott színdarabok nagy 
része a népszínművek közé tartozott a  rövidebb mesék, bibliai történetek és az 
időnként előforduló operettek mellett. A 19. század végén, de még a 20. század 
elején is nagy sikernek örvendtek magyar területeken a  népszínművek, melyek 
a 19. század első felében indultak hódító útjukra a hazai színjátszás terén. A nép-
színmű egy többjelentésű drámaforma, mely a nemzeti irodalom által mindig az 
aktuális népfogalomnak megfelelően alakított és így társadalomtörténeti jelenség 
is, mivel a  társadalmi légkör változásának megfelelően rugalmasan változik.13 
Fogalmi meghatározásait tekintve a  következőket találhatjuk: „A népszínmű 
olyan színdarab, melyben népi alakok enyhébb drámai mese keretében népda-
lokat énekelnek” – írja Szerb Antal,14 vagy pedig „tágabb értelemben a  legtöbb 
nemzeti drámairodalomban megtalálható, a koronként változó népfogalom alap-
ján népről vagy népnek szóló színpadi művek összefoglaló műfajneve”.15 A nép-
színművek társadalomkritikai hangvétele már a kezdeteknél megjelent, amelyet 

12 Dömötör 1960.
13 Cseh 2009.
14 Szerb 1991: 400.
15 Székely 1994.
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az első népszínmű írója, Szigligeti Ede erre vonatkozó megjegyzéséből is kiolvas-
hatunk: „A népszínművek némileg iránydarabok voltak, mert egy-egy társadalmi 
fájó sebet érintenek: a katonáskodást, a börtönrendszert, az ősiséget, az emanci-
pációt.”16 A magyar színjátszást tekintve a népszínművekben a 19. század második 
felétől kezdődően mindig a  stilizált, vágyott paraszti világ elevenedett meg és 
bár a kiegyezés után a társadalomkritikus hangvétel erősödött a szabadságharcot 
követő időszakhoz képest, viszont azt a jellegét, melyet azt megelőzően képviselt, 
már nem tudta visszaszerezni és így az önvigasztalás eszközévé vált. Az előadott 
darabok alkalmasak voltak a nemzeti lét megőrzésének, a nemzeti tudat ébrentar-
tásának és az idegen hatalmakkal szembeni, ha csak a színpadon is megvalósuló, 
ellenállás szemléltetésére.17 Ez lesz az a vonzerő az 1920-as, 1930-as években, mely 
a falvak lakói számára újra népszerűvé teszik a népszínműveket és az előadáso-
kon való részvétel vagy azok létrehozásának anyagi támogatása a közösség össze-
tartozását is szolgálta a tanítók népművelő tevékenysége mellett. 

Előadások a görcsönyi és a siklósbodonyi iskolában

Kerekes Géza naplójának szinte minden oldalán találunk egy bejegyzést, amely 
egy újabb színdarab vagy kisebb jelenet bemutatásáról számol be. Megyesi János 
emlékirataiban azonban ritkábban találkozhatunk színdarabokkal, de ennek okát 
is megtaláljuk a sorok közt. Megyesi még csak két éve végzett a tanítóképzőben, 
mikor idős tanítója megkérte, segítsen betanítani egy színdarabot falujukban, 
Drávaszabolcson. A próbák adtak alkalmat a fi ataloknak az ismerkedésre, de egy-
ben egy-egy szerep megszerzése is komoly presztízst jelentett a falusiak körében. 
Dömötör Tekla írásában olvashatjuk, hogy a  falvak esetében a  közösségek zárt 
rendje, hierarchiája sok esetben előírásszerűen eredményezte a közösség minden 
tagjára vonatkozóan azokat a szerepeket, melyeket játszaniuk kellett.18

„Nehéz volt a szereplőket megválasztani – írja az idős tanító –, a sokféle kívánságnak 
eleget tenni. Végül összejött minden. Az előadás jól sikerült. Annyira jól, hogy az 
egyik lánykának még azon a nyáron kisfi a született. A tettes is megvolt, illetve meglett, 
de házasság nem lett, így lakodalom sem”19 

Siklósbodonyban, ahol már nem kisegítő, hanem az iskola vezetője volt 
Megyesi János, nem kockáztatta meg, hogy ilyen „végeredménye” legyen a színi 

16 Cseh 2009.
17 Gráfi k 1996.
18 Dömötör 1960.
19 Takács 2008: 8.
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előadást megelőző próbáknak, így itt először a gyerekekkel adott elő egy karácso-
nyi színdarabot, meglepve ezzel szüleiket. Az idős tanító a  következőképpen ír 
erről memoárjában: 

„Nagy volt a készülődés… Hetekkel előbb kis mesejátékokkal, angyali történetekkel 
készültünk a gyerekekkel. Székeket, mosódeszkákat hordtunk össze, színpadot vará-
zsoltunk a terembe, mely zsúfolásig megtelt. Fuldoklott a petróleumlámpa! Örültek 
a szülők a kis ördögöknek.”20 

Az 1950-es évek közepén, ahogy a technika is egyre fejlődött és már a politikai 
rendszer számára sem az operettek és a vallásos színdarabok előadása volt az elvárt 
tanítói feladat, valamint amúgy is vonzódott mindenféle technikai újításhoz, mozi 
üzemeltetői képesítést szerzett. Megnyitotta a környék első moziját és minden héten, 
vasárnap esténként vetítést tartott az iskolában, melyre a mai napig emlékeznek azok, 
akik akkor a településen éltek.

Kerekes Géza azonban teljesen másképp közelített a  színi előadások rendezé-
séhez. Nagyon kedvelte őket és a Görcsönyben előadott színdarabok száma is erről 
tanúskodik. 1925 karácsonya és 1950 áprilisa között 124 alkalommal 135 előadásról 
olvashatunk az Aranykönyvben, melyből kiderül, hogy volt olyan nap, amikor több 
előadásra is sor került. A legtöbb színdarab szerzőjét nem ismerjük, egyszerűbb 
népszínművek, mesék, pásztorjátékok, bibliai történetek voltak, de a  falu lakói és 
gyermekei örömmel vettek részt az előadásokon szereplőként és nézőként is. Mind-
össze nyolc színdarab szerzője ismert: Csepreghy Ferenc Piros bugyelláris (1931), 
Szigeti József A vén bakancsos és fi a a huszár (1932), Fodor László Érettségi (1935), 
Herczeg Ferenc A Gyurkovics-lányok (1936) című darabja mellett színre került Mik-
száth Kálmántól A Noszty-fi ú esete Tóth Marival (1938), Csiky Gergely Nagymama 
(1935) és Gárdonyi Géza A bor (1935, 1945, 1946), valamint Ida regénye (1937) című 
műve, valamint a Tolonc címen feljegyzett darab, mely minden bizonnyal Tóth Ede 
a korban kedvelt A tolonc című népszínművét takarja és előadására 1926 farsangján 
került sor.21 Az előadott darabok címeit tekintve elmondható, hogy a „magyar érzü-
let” erősítését szolgálták, valamint a háborús időszakokban a katonák életét és annak 
szépségét, és keserűségét állították a középpontba: Becsületszó, Ha majd a Kárpátok 
megindulnak, Kassai rózsák, Magyar zászló, Március 15. Erdélyben, Magyar a magya-
rért, Szökevények, Az öreg honvéd karácsonya, Karácsony a  leventéknél, A légoltalmi 
riadó, A bíró előtt, A kis hősök, stb. A másik nagy csoportba az egyházi ünnepekhez, 
főleg a karácsonyhoz kapcsolódó darabok előadására vállalkoztak, valamint kedveltek 
voltak a mulatságos, szórakoztató történetek és a mesék. A színdarabokat áttekintve 

20 Takács 2008: 28.
21 A színdarabok mögött zárójelben közölt évszámok a faluban történt színi előadások dátumát 

jelzik (Kerekes Aranykönyv).
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megemlíthetjük, hogy nem találunk köztük olyanokat, melyek a tanító(nő)t állítaná 
a középpontba, bár a korszakban több, a  tanító(nő)k életével foglalkozó mű szüle-
tett. Példaként említve Bródy Sándor A tanítónő című művét 1908-ból, melyet Keleti 
Márton fi lmesített meg 1945-ben és a II. világháború után, a magyar fi lmgyártás első 
játékfi lmje22 lett. Ezenkívül a 20. század első felében íródott Másik Andor A kis taní-
tónő (1931), Kincs István A tanítónő (1925) és K. Pap János A tanító (1935) című vígjáté-
kai, valamint Zsigmond Kálmán A tanító álma (1936) című színjátéka.

Kerekes Géza írásában nagyon pontosan feljegyezve megtaláljuk a szereplők lis-
táját, a bevételt és a kiadást egy-egy előadás során, viszont a szereplők kiválasztásá-
nak folyamatáról, a próbákról, arról, hogyan készültek a jelmezek nem olvashatunk. 
„Január 16–17. Levente egyesület által rendezett műkedvelő előadás – írja például az 
1935-ös évben Kerekes. Továbbá:

„Színre került Gárdonyi Gézától A bor című három felvonásos falusi vígjáték, rendezte 
Kerekes Géza tanító. Szerepeltek: Sasvári Géza levente segédoktató, Rüll Lajos, Bernhardt 
Lajos, Mikó Lajos, Csike József, Ferencz József, Márton Lajos, Bodai József, Garé Anna, 
Tóth Ilona, Marton Mária, Szabó Mária, Pety Antal, Lankovics Anna, Vas Anna, Garé 
Nándor, Kelemen Antal, Gombocz István és Ferenc. A zenét a pécsi cigányzenekar szol-
gáltatta. Bruttó bevétel 97.80 pengő.”23 

Ebből a kis bejegyzésből is láthatjuk, milyen pontossággal rögzítette az egyes 
eseményeket és azok minden részletét, mint például azt, hogy mennyi bevétel 
származott az előadásból és kik voltak annak szereplői, rendezője, azonban arról, 
hogy a próbák mennyi ideig zajlottak, milyen hangulatban, mi volt a szereposz-
tás, tehát azokról a dolgokról, melyekre joggal lehetne kíváncsi az utókor, emlí-
tést sem tesz. A tanító a falu fi ataljait gyűjtötte össze rendezőként a színdarabok 
előadásához, sokszor megmozgatva az egész falut. Megyesihez hasonló problé-
máiról azonban sosem írt, bár valószínűleg ugyanúgy előfordultak Görcsönyben 
is és a 21. században élő kutató számára talán érdekesebb is lenne, mint az, hogy 
a falu melyik lakosa hány pengőt, fi llért, forintot adott egy belépőért, amit álta-
lában az iskola fejlesztésére fordítottak. A  színdarabok rendezésében nemcsak 
Kerekes Géza és Megyesi János vállalt szerepet, hanem Koós Olga is, aki az általa 
vezetett osztályokban tanuló gyerekekkel készült kisebb darabokkal vagy vállalta 
a  segítséget Kerekes mellett a  színdarabok betanításában. A tanítónő megvaló-
síthatta gyermekkori álmának egy kicsiny szeletét, mivel színésznő nem lehetett, 
a színdarabok rendezése során, az iskola tanulóival foglalkozva átélhette a siker 
élményét, melyet a közönség, a falu lakosságának lelkesedése jelentett. Emlékira-
tában így olvashatunk álmairól: 

22 Simonyi 2011.
23 Kerekes Aranykönyv.
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„Nagyon jó előadókészségem volt, sokszor szerepeltem. Ez tette az agyamba azt az ötletet, 
hogy tanítóképző után még tovább tanuljak. Nagyon szerettem volna színi pályára lépni, 
de édesanyám hallani sem akart róla, elvetette még a gondolatot is. Pedig milyen álmom 
volt ez, de az akkori polgári nevelés olyan elítélő volt a színi pálya iránt.”24 

A magyar színészek társadalmi megítélésében az 1920–1949 közötti időszakban 
jelentős változás ment végbe és a színészi pálya társadalmilag megbecsült, vállalható 
életformává vált, presztízsük minden rétegben nőtt.25 Ennek ellenére és valószínűleg 
azért is, mert édesanyja fi atal, férjétől különélő nőként,26 egyedülálló anyaként tért 
vissza szülőfalujába és nevelte fel gyermekeit, még nem változtatott a család kisne-
mesi-polgári értékrendjén, s így a Budapesten színésznőnek tanuló lánygyermeknek 
a  gondolata is elfogadhatatlan volt számára. Ezután Koós Olga egy újabb tanulási 
irányvonalat vázolt fel édesanyjának és nevelőszüleinek. Mivel középiskolai tanári 
képesítést akart szerezni, de anyagi okok miatt erről az álmáról is le kellett tennie, 
a  Miasszonyunk Női Kanonokrend pécsi tanítónőképzőjébe került, ahol 1923-ban 
fejezte be tanulmányait. A tanítónő emlékiratában nem találunk feljegyzést arra 
vonatkozóan, milyen színdarabok rendezése kapcsolódott hozzá, azonban Kerekes 
Géza Aranykönyve ezzel kapcsolatosan is szolgál forrásanyaggal: 

„1931. március 15. Este ötórai kezdettel a  község lakói vették ki részüket a  szabadság 
ünnepléséből. A tantermet mintegy 150 főnyi közönség töltötte meg a szorongásig. Ez 
alkalommal Koós Olga tanítónő által rendezett hazafi as színdarabok kerültek előadásra 
a Sasfi úk és az Álomtündér játékában. […] A bevétel az első és a második számú tan-
terembe helyezett mosdókra fordíttatott.”27

A színdarabok, a különféle előadások több esetben nem csak egyetlen falu lakos-
ságát mozgatták meg. Görcsöny és a szomszédos Baksa tanítói évente legalább egy-
szer, de van rá példa, hogy többször is, összefogva a két település fi ataljait, közösen 
készültek egy-egy ünnepségre, melybe a falvak teljes lakosságát is bevonták. Egy ilyen 
alkalomról olvashatunk Váron Irén emlékiratában, amelyben utalást találunk arra is, 
hogy a tanítók feleségei – ebben az esetben a baksai tanító felesége28 –, milyen fontos 
szerepet töltöttek be férjeik mellett a közösség életében: 

24 Koós Életem.
25 Pintér 2005.
26 Koós Olga édesanyja, Koós Edéné Rószegh Julianna a korban szokatlanul, 1908-ban különvált 

férjétől és visszatért gyermekeivel szülei házába, Siklósbodonyba, ahol önálló gazdálkodóként 
nevelte és taníttatta két gyermekét, Olgát és Zoltánt. Zoltán rövid jogi tanulmányok után, agro-
nómusként végezve a családi gazdaságot vitte tovább (Koós, Életem).

27 Kerekes Aranykönyv.
28 Kerekesné Váron Irén édesapja, Váron Kálmán a baksai iskola igazgatója volt, így a Görcsönnyel 

szomszédos településen élt és tanított 1921-től egész nyugdíjba vonulásáig, 1956-ig. Kerekesné 2007.
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„Édesanyám segítségével szerveződött a leányegyesület. A népi játékok felelevenítése, nép-
dalok, táncok tanítása az ő nevéhez fűződnek. Apának nagyon kellett a segítség, hisz ezt 
a sokirányú tevékenységet egyedül nem is tudta volna megoldani. […] legsikeresebb ren-
dezése a baranyai-ormánsági lakodalmas. Vidékre is el kellett menni bemutatni. Hasonló 
sikert hozott a Pünkösdölő, amit Görcsönyben a plébánia kertben mutattak be. A lakodal-
mas is Görcsönyhöz fűződik, mert onnét jött a násznép Baksára, hogy kikérje a menyasz-
szonyt. A vőlegény görcsönyi volt, a menyasszony baksai, persze csak játékból.”29

A tanítók népművelő tevékenységén belül kiemelkedő szerepet játszottak a tele-
pülésen előadott mesék, vallásos vagy éppen vicces történetek, népszínművek. Az 
iskolai színjátszás már több évszázaddal rendelkező hagyománnyal került a 20. szá-
zadi tanítók pedagógiai eszköztárába, és ehhez csatlakozott a  falvak lakosságának 
szintén ősi népi hagyományokra visszatekintő játéka. Bár a két tanító eltérően viszo-
nyult a darabokhoz és a rendezői szerephez, mégis, a két település idősebb lakosai 
a  mai napig mesélik azokat a  „színházi” történeteket, melyeket gyermekkorukban 
átéltek, és hogy mit jelentett számukra ez a közösségi élmény. 

A tanulmányban ismertetett három tanító, Koós Olga, Kerekes Géza és Megyesi 
János különböző mértékben, de mind kedvelték a színdarabokat, rendezői tevékeny-
ségükkel a települések életének kulturális mozgatórugóivá váltak, mely a korszakban 
teljes mértékben a tanítói pályához illeszkedő és elvárt tevékenység volt. A két bara-
nyai településen hivatásukat gyakorló tanító(nő)k munkássága során a 20. század ele-
jén így találkozott a közösség, valamint az állami kultúrpolitika igényeit kielégítő nép-
művelő tevékenység a pedagógiai gyakorlatban jól alkalmazható iskolai színjátszással.
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Polyák Petra

Beiskolázás az általános iskolai tanárképzésben 
az első ötéves terv idején*

A pártállami oktatás- és társadalompolitika a felsőoktatási felvételi rendszer 1948 
utáni átalakításával alapvetően két célt kívánt elérni: a tömegesítést, azaz a hall-
gatói létszám jelentős emelését, valamint a hallgatóság politikai-szociális össze-
tételének megváltoztatását. E célok elérésének legfőbb eszköze az első ötéves terv 
alapján meghatározott felvételi keretszámok, a tanulók származás szerinti katego-
rizálása, illetve a  munkás- és parasztszármazású hallgatók I. évfolyamon elérni 
kívánt százalékarányának előírása volt. 

Az 1952-ig folyamatosan emelkedő keretszámok teljesítése a középiskolások ele-
inte irreálisan magas százalékának, szinte minden második végzősnek egyetemre 
vagy főiskolára vitelét feltételezte.1 Ezért 1949-től a minisztérium2 minden tanévben 
komoly propaganda-off enzívát indított a továbbtanulás népszerűsítése érdekében. 
A „beiskolázási munka” során a „népi demokrácia szülöttének”3 is nevezett pedagó-
giai főiskolák „benépesítése” pedig több okból is kiemelt fi gyelmet kapott.

Az általános iskolai tanárképzés rendszere

1945 után a 8 és 14 év közötti gyermekek oktatását alapvetően átalakította a nyol-
cosztályos általános iskola létrehozása, melynek felső tagozatán kötelezővé tet-
ték a  közismereti tárgyak szakrendszerű oktatását. A  nevelőképzés átalakítását 
a  megnövekedett pedagógusigény (melyet csak fokozott a  közoktatás 1948-as 

1 A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) felvételi tervszámai, valamint a  Központi 
Statisztikai Hivatal középiskolai végzősökre vonatkozó adatai  MNL OL XIX.I.1.h VKM Vezető 
Kollégium (a továbbiakban: KOLL) 1949. ápr. 12-i ülés, 1950. jún. 2-i ülés, 1950. okt. 30-i ülés; 
Statisztikai Évkönyv 1949−55: 330.

2 A VKM 1951. május 19-től Közoktatásügyi Minisztérium (KM) néven működött tovább. 
1952 novemberében – szovjet mintára – külön Felsőoktatási Minisztériumot szerveztek, 
mely azonban csak néhány hónapig működött, 1953 közepén a  két minisztérium ismételt 
összeolvasztásával létrejött az Oktatásügyi Minisztérium (OM).

3 Korcsmáros 1979: 8.

*  A tanulmány elkészítéséhez szükséges kutatások a Pécsi Tudományegyetem Közhasznú Alapít-
vány 2014. és 2015. évi pályázati támogatásával valósultak meg.
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államosítása), valamint a pedagógusokkal szembeni új szakmai-világnézeti köve-
telmények nélkülözhetetlenné, a kommunistáknak a Horthy-korszak (nevelőképző) 
intézményeivel szembeni averziója pedig elkerülhetetlenné tette.

A VKM 1947 őszén a  Magyar Kommunista Párt pedagóguscsoportjának 
javaslata alapján állította fel az önálló pedagógiai főiskolákat: először Budapesten 
és Szegeden, majd egy évvel később Pécsett és Debrecenben (utóbbit 1949-ben 
Egerbe helyezték át). Az első tanterv szerint három év alatt – az alapfokon oktató 
pedagógusok egységes képzésének koncepciója alapján – alsó tagozatos osztályta-
nításra és a felső tagozatban három-négy szaktárgy oktatására is (!) felkészítették 
a hallgatókat. A túlméretezett, folyamatos korrekcióra szoruló tanterv miatt (is) 
a főiskolák képzési-képesítési funkciói az első években meglehetősen bizonytala-
nok voltak, ráadásul működésüket jogszabály sem határozta meg.4  

A magyar oktatási rendszerben addig ismeretlen szervezettel és képzési feladat-
tal rendelkező intézmények nyílt terepet biztosítottak a  kiépülő pártállami rend-
szernek, hogy a felsőoktatás e területét hatékonyan ellenőrzése alá vonja, egyúttal 
pedig lehetőséget kínáltak arra, hogy az amúgy is heves világnézeti és szakmai kri-
tikákkal ostromolt tanítóképzőket bezárják.5 A főiskolákat eleinte hallgatólagosan, 
majd 1948-tól nyíltan a  kommunista nevelőképző hagyományok megteremtésé-
nek feladatával ruházták fel.6 Ebből, valamint a  szakma társadalmi-szocializációs 
szerepéből eredően fokozott fi gyelem irányult rájuk, benépesítésük az első ötéves 
tervben is kiemelt fontossággal bírt. Az VKM 1951-ben elfogadott, már a felemelt 
irányszámokhoz alkalmazkodó terve szerint a tervidőszak végére a műszaki egyete-
mek után a főiskolákra kívánták beiskolázni a legtöbb elsőéves hallgatót.

1. táblázat: Az I. évfolyamra felvett nappali tagozatos hallgatók 
létszámának tervezett alakulása, 1950–1954

1950 1951 1952 1953 1954
Pedagógiai főiskolák 1140 1800 2000 2300 2300
Összesen 10 540 12 110 12 980 13 870 14 070

Forrás: Kardos–Kornidesz 1990: 558.

A főiskolák kibocsátásának növelése érdekében nemcsak a felvehetők létszá-
mát emelték. A képzési célt 1949 őszétől a szaktanárképzésre szűkítették, egy évvel 
később pedig – a szovjet mintához, valamint a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) 

4 Vö: Donáth 2008a: 37; 125. (223. és 226. jegyzet)
5 A tanítóképzés átalakításáról bővebben lásd: Donáth 2008a.
6 Vö: MNL OL XXVI.I.1.a. 57. t. Előterjesztés az általános iskolai nevelőképzés (pedagógiai 

főiskolák) jelenlegi helyzetének és fejlesztési tervének tárgyában, d. n.
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Központi Vezetőségének 1950. márciusi, a VKM munkáját kritizáló határozatá-
nak „tanulságaihoz” igazodva – felgyorsították a képzést. A  főiskolai felkészítés 
ideje két évre csökkent, melyet ún. gyakorlóév követett.7

Beiskolázási propaganda, érdeklődés, motiváció 

Az ötéves terv által előírt irreálisan magas keretszámok teljesítése korábban ismeret-
len aktivitást igényelt. A hallgatók megnyerése minden képzési területen változatos 
eszközökkel zajlott, s ebben a felsőoktatási intézmények is komoly szerepet kaptak. 
A „beiskolázási munka” lényegét 1949-ben Mérei Ferenc így magyarázta a pedagógiai 
főiskolák oktatóinak: 

„A mi feladatunk a hallgatók összetoborzása, a főiskoláknak maguknak kell gondoskodni 
arról, hogy megkeressék azokat a hallgatókat, akikre szükségük van és odahozzák a főis-
kolára [...]. Ezt úgy képzelem, hogy pl. a pécsi főiskolán felmérik saját körzetüket és meg-
dolgozzák ennek a kerületnek [...] [a] tanulóit [...] stb. s mind oda fog iratkozni. [...] Nem 
lehet előállni ősszel azzal, hogy nem jött hallgató, a hallgatóknak meg kell lenni.”8

A leendő hallgatók megnyerése érdekében tett erőfeszítéseket tekintve a főisko-
lák „élen jártak”: módszereiket a  minisztériumi körlevelek gyakran ajánlották más 
felsőoktatási intézmények fi gyelmébe.9 A pécsi főiskola például az intézményt bemu-
tató faliújságot küldött a középiskolákba, Szegeden pedig minden (!) jelentkező mellé 
egy-egy főiskolást jelöltek ki, akinek levélben kellett tartania a kapcsolatot a tanulóval, 
hogy érdeklődését fenntartsa.10 A legfontosabb agitációs eszköz azonban a beiskolá-
zási körzet11 végzős osztályaiban (esetenként szülői értekezleteken) tartott népszerű-
sítő előadás volt,12 melynek során a kiküldött oktatók hosszan ecsetelték az intézmény 

7 1950. évi 21. sz. tvr. a pedagógiai főiskolákról (Törvények és rendeletek 1951: 100–101).
8 MNL OL XXVI.I.1.a. 57. t. A pedagógiai főiskola fejlesztési terve, d. n.
9 PTE EL VIII.205.c. Beiskolázi [sic!] jelentések c. mappa [a továbbiakban: PTE EL VIII.205.c. (B)] 

Az 1952/53-as tanév iskoláztatásával kapcsolatos propaganda és kiszállási ütemterv elkészítése, 
1952. febr. 14.

10 PTE EL VIII.205.c. (B) Az 1952/53-as tanév iskoláztatásával kapcsolatos propaganda és 
kiszállási ütemterv elkészítése, 1952. febr. 14; SZTE ESz SZPF Biz-29/1953. A beiskolázási munka 
tapasztalatai a Szegedi Pedagógiai Főiskolán, d. n.

11 A felsőoktatási intézmények (elvben) csak a  számukra kijelölt körzetek iskoláiból vehettek fel 
tanulókat. Ha azonban a keretszámok betöltése az egyes intézményekben nem tűnt biztosítottnak, 
a minisztérium gyakran év közben is változtatgatta a megyék (vagy akár egyes iskolák) elosztását.

12 A középiskolák meglátogatása nem főiskolai sajátosság volt, az adott beiskolázási körzetben 
működő felsőoktatási intézmények hasonló módon jártak el, a  végzősök így folyamatos 
„ostromnak” voltak kitéve. Ezekről részletes beszámolót nyújtanak a Közoktatási Közlönyben 
1952 márciusától megjelenő ún. Iskoláztatási tájékoztatók.
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felszereltségét, a  sportolási és kulturális lehetőségeket, ösztöndíjakat stb.; egy-két 
főiskolás (általában DISZ-es) hallgató pedig személyes élményekkel, pl. pályaválasz-
tási kétségeik felelevenítésével próbálta minél jobb színben feltüntetni az intézményt. 
A látogatások alkalmával az előadók feljegyzéseket is készítettek az érdeklődők tanul-
mányi eredményeiről, szociális összetételéről, így a végzősök – alapvetően iskolai és 
megyei szinten zajló – „káderezésében” is részt vettek.13

A pedagógiai főiskolákra való jelentkezés motívumai igen sokrétűek voltak, bár 
ezeket vonatkozó, korabeli kutatások híján nem lehet rangsorolni. Mindenképpen 
jelentősnek tekinthetjük a  végzősök azon csoportját, akik eleve azért jelentkeztek 
a főiskolára, mert általános iskolai tanárok szerettek volna lenni. E döntésben a pálya 
iránti elköteleződés mellett az alacsony jövedelmű munkás- és parasztcsaládokból 
származó fi atalok esetében az is komoly szerepet játszott, hogy a viszonylag rövid, két-
éves képzési időt követően értelmiségi munkakörben juthattak kereseti lehetőséghez.

Bár alapvetően egy tradicionálisnak tekinthető pályára, behatárolható tevékeny-
ségformákat felölelő „szakmára” készített fel,14 számottevő volt azon hallgatók száma, 
akiknek nem a  tanári pálya, hanem egy-egy szaktárgy emelt szintű oktatása volt 
vonzó. Ők azért választhatták a  főiskolát, mert számukra tanulmányi eredményük 
vagy anyagi helyzetük miatt az egyetemi továbbtanulás nem jöhetett szóba, avagy 
egyetemi felvételüket a beiskolázási szervek nem támogatták. Egyfajta „pótlékként” 
tekintettek a főiskolára,15 s gyakran már tanulmányaik közben megpróbáltak pl. böl-
csészkarra átiratkozni.16 Ehhez hozzájárult, hogy a főiskolai diploma „felhasználási” 
területeit a minisztérium elosztási gyakorlata is tágította: a hallgatók az oktatói tapasz-
talatok megszerzését célzó gyakorlóévre akár újságszerkesztőségbe is kerülhettek,17 
a jobb tanulmányi eredményt elérőket pedig gyakran irányították a minisztériumba, 
megyei oktatási osztályokra, vagy egyéb általánosabb humán/természettudományi 
felsőfokú végzettséget igénylő munkakörökbe.18

13 Vö: SZTE ESZ SZPF Biz-29/1953. Középiskolai tanulók továbbtanulók továbbtanulásának 
felmérése, 1953. ápr. 2.

14 Ez a megfogalmazás akkor is helytálló lehet, ha tudjuk, hogy a pedagógusszakma épp ekkor 
telítődött a korábbinál sokkal több (főként bürokratikus és mozgalmi) tevékenységformával. 
Erről bővebben lásd: Boreczky 1993.

15 Egy pécsi gimnáziumban – jelentette a kiküldött oktató 1952 tavaszán – „kisült, hogy a ped. 
főiskola csak végső lehetőség” a végzősök számára, „abban az esetben, ha máshová nem vennék 
fel őket.” (PTE EL VIII.205.c. (B) Selymes Ferenc jelentése, d. n).

16 MNL OL XIX-I-5-a. 94. d. 8475-01101/1952. Pedagógiai Főiskolát végzett hallgatók egyetemi 
felvétele, 1952. júl. 25.

17 PTE EL VIII.205.a. A PPF Tanácsának 1954. máj. 7-i ülése.
18 Vö: PTE EL VIII.205.a. A  PPF Tanácsának 1951. nov. 8-i ülése. Az egyetemek és főiskolák 

tanulmányi káderesi munkakörének betöltésére az MDP Agitációs és Propaganda Osztálya 
például első helyen ajánlotta a pedagógiai főiskolát végzetteket (MNL OL M-KS 276-89/308. 
Feljegyzés, 1951. júl. 11).
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A korabeli jelentések alapján bizonyos, hogy a főiskolai továbbtanulással szem-
ben eleinte inkább negatív attitűdök érvényesültek. Az első években a  főiskolák 
népszerűtlenségében nagy szerepet játszott az új típusú intézményt övező, a bizony-
talanság érzetét keltő információhiány, 1950–51-től pedig az ország politikai-társa-
dalmi berendezkedéséből eredő – így szükségszerűen a „népi demokrácia szülötte-
ire” is árnyékot vető – bizalmatlanság. A központi jelentések ekkor arról számoltak 
be, hogy az egyes képzési területekkel (többek között a főiskolákkal) szembeni tar-
tózkodás nagy részben abból ered, hogy a „reakció” azt terjeszti, hogy nem érdemes 
tanulni, mert ha bejönnek az angolok vagy amerikaiak, akkor egyes diplomák (pl. 
a tanári) semmit sem fognak érni, kiváltképp az orosz, mert „aki az orosz szakra 
megy azt fel fogják akasztani, ha megváltozik a világ” – idézte a „hangulatkeltés-
nek” tekintett véleményeket egy minisztériumi jelentés 1951-ben.19 

A csekély érdeklődésért mindemellett kézenfekvőnek tűnt az egyetemi beis-
kolázást hibáztatni. Az Országos Neveléstudományi Intézet (ONI) 1949-ben egy 
bölcsészkari „numerus clausus”-rendelet kidolgozását is sürgette, remélve, hogy az 
a kimaradókat automatikusan a főiskolák felé irányítja.20 Az „automatizmus” azon-
ban nem működött a  tervek szerint: a bölcsészkari továbbtanulás melletti döntés 
ugyanis nemcsak az egyetem választását, hanem gyakran a  főiskola elutasítását 
jelentette. A főiskolai képzés „lebecsülését” a minisztérium is széles körű jelenség-
ként kezelte, melyért elsősorban a  pedagógusokat tette felelőssé, mondván, nem 
tudják diákjaikkal megszerettetni saját hivatásukat.21 A tanároknak a pálya szépsé-
geinek és egyre növekvő erkölcsi és anyagi megbecsülésük ecsetelését javasolták, 
ám a propaganda és a „valóság” ütköztetését a pécsi beiskolázási brigádok előadá-
sát megszövegező igazgató nem ajánlotta: a szöveg utolsó soraiban fi gyelmeztette 
a  kiküldött oktatókat, hogy csak akkor, „ha hangokat hallanak, vagy [a tanulók] 
nyíltan felvetik a megbecsülés és a fi zetés kérdését, csak az esetben említendő: [a] 
Párt megbecsülése – anyagiakban is megmutatkozik.”22 A tárgyalt időszakban dol-
gozó pedagógusok helyzetére vonatkozó kutatások alapján ismert, hogy az erkölcsi 
és anyagi megbecsülés valójában csak pártszólamokban létezett, ezt a nem propa-
gandacélból készült háttéranyagokban a kortársak is elismerték.23 

19 MNL OL M-KS 276-89/311. Anyag az egyetemi beiskolázásához szóló jelentéshez, d. n.
20 MNL OL XXVI.I.1.a. 57. t. Munkaterv, 1948. dec. 6. 
21 A közoktatásügyi miniszter 20-044/1952. K. M. utasítása az egyetemi iskoláztatás soronlévő 

feladatairól (Közoktatásügyi Közlöny 1952/4. 38–39). Egy 1952. tavaszi pécsi jelentés azt is 
megállapította, hogy „feltűnő, hogy a  pedagógusok gyerekei vonakodnak a  főiskolán való 
továbbtanulástól.” (PTE EL VIII.205.c. (B) Helyzetjelentés a PPF beiskolázásáról, d. n).

22 PTE EL VIII.205.c. (B) [Agitációs előadás szövege], d. n.
23 Pl. MNL OL 276-89/311. Jelentés az 1951/52. évi iskoláztatási terv teljesítéséről, 1951. szept. 6. 

A pedagóguspálya társadalmi megbecsüléséről részletesebben Lásd: Ferge–Háber 1978: 163.
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Ha összevetjük a  jelentkezési statisztikákat, valamint az egyes intézmé-
nyek népszerűségére vonatkozó korabeli megnyilatkozásokat,24 látható, hogy 
a Mérei-féle eligazításban emlegetett „keresésre” szükség volt. A VKM 1951-ben 
úgy fogalmazott, hogy a  főiskolák iránt eleinte „szinte teljes érdektelenség” 
mutatkozott, ám ekkor már sikerként könyvelte el, hogy legalább a keretszámok 
60–65%-ának megfelelő érdeklődést tudtak regisztrálni.25 A hallgatóknak azon-
ban „meg kellett lenni”, s ha végig nézzük a  főiskolák tervteljesítési mutatóit: 
„meg is lettek”. 

2. táblázat: A pedagógiai főiskolák nappali tagozatának I. évfolyamára 
felvett hallgatók létszámának tervezett és valós alakulása az 1950/51. és 

1951/52. tanévben
Keretszám Az I. éves hallgatók 

létszáma
Tervteljesítés 

%-ban
1950/51. 1280 1368 106,9%
1951/52. 2000 1831 91,6%

Forrás: MNL OL XIXI-1.r. VKM KOLL 1950. márc. 17-i ülés; M-KS 276-89/311. 
(Keretszám); Ladányi 1989: 51 (I. éves hallgatók). 

A hiányzókat ugyanis adminisztratív úton, „átirányítással” pótolták, azaz az 
osztályfőnökök, a  megyei szervek vagy a  minisztérium a  jelentkezési lapokon 
felülírta egyes tanulók eredeti pályaválasztását. Az, hogy ennek következtében 
a  jelentkezési adatok csak részben tükröznek valódi továbbtanulási motivációt, 
a  kortársak számára is ismert volt. A  felvételi vizsgákon ugyanis rendre jóval 
kevesebben jelentek meg, elsősorban anyagi, illetve családi okokra hivatkozva, 
vagy azért, mert időközben állást találtak.26

1952–53 között azonban – a korabeli értékelés szerint – „frontáttörés” történt: 
ekkortól elsősorban a szegedi és budapesti főiskolák rendre túljelentkezést regiszt-
ráltak, amit a minisztérium azzal indokolt, „hogy ha egy területtel komolyabban 

24 A felsőoktatási intézmények népszerűségére vonatkozó központi értékelések a  tervteljesítést 
vették alapul, tehát népszerűnek az az intézmény számított, mely iránt a  tervszámokat jóval 
meghaladó érdeklődés mutatkozott, népszerűtlennek pedig az, amelyik a tervszámokat nem, 
vagy alig elérő számú jelentkezőt tudott regisztrálni.

25 MNL OL XIX.I.1.r. VKM KOLL 1951. ápr. 12-i ülés.
26 Vö: PTE EL VIII.205.b. 53-1948/49. Jegyzőkönyv a  PPF 1949. szept. 14-i rendkívüli tanári 

értekezletéről; PTE EL VIII.205.c. Felvételi vizsgaállásról jelentés, 1952. júl. 11. A  jelenség – 
ebben az esetben is – az egész felsőoktatásra jellemző volt. Vö. MNL OL XIX.I.1.h. 249. d. 1400-
52/1950. Az egyetemi és főiskolai beiskolázások vizsgálata.
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foglalkozunk ott megfelelő eredményeket tudunk elérni”.27 Ezt azonban csak rész-
ben indokolja az intézménnyel szembeni attitűdök átalakulása. Ekkorra ugyanis 
nyilvánvaló lett, hogy a felsőoktatási beiskolázás addigi rendszere általában fenn-
tarthatatlan: az egyébként is feszített létszámtervek (túl)teljesítésével, megfelelő 
középiskolai merítési bázis hiányában ugyanis számos, felsőfokú tanulmányokra 
alkalmatlan hallgató jelent meg az intézményekben, majd morzsolódott le, de 
a megnövekedett létszám oktatásához szükséges személyi és tárgyi feltételek sem 
álltak rendelkezésre.28 Minthogy a problémák nagy részét ekkor már az illetékes 
pártszervek is a  tervek feszítettségére vezették vissza,29 1952-ben csökkentették 
a keretszámokat, valamint a munkás- és parasztszármazású hallgatók előírt ará-
nyát. A  csökkentés a  Nagy Imre-féle új szakasz oktatáspolitikai hangsúlyváltá-
sának köszönhetően a következő évben is folytatódott,30 a pedagógusképzésben 
pedig – a korábbi tervezési hibákat korrigálandó31 – az átlagosnál is nagyobb volt: 
a  főiskolákon 76,4%-kal (400 főre) csökkent a  felvenni kívánt hallgatók száma, 
a képzés lassítása érdekében pedig a tanulmányi időt három évre emelték.32 Így 
a főiskolai keret, miután 1952-ben az elsőévesek száma majdnem elérte a kétezret, 
az ötéves terv végére a megalakulásukkor jellemző kb. 100–150 főre csökkent.

3. táblázat: A pedagógiai főiskolák nappali tagozatának I. évfolyamára 
felvett hallgatók létszámának tervezett és valós alakulása az 1952/53. és 

1954/55. tanév között
Keretszám Az I. éves hallgatók 

létszáma
1952/53. A tanév elején:                             2000

Az MDP Titkárság 1952. májusi 
határozata után:                        1600 1932

1953/54. 1711 1692
1954/55. 400 400

Forrás: MNL OL XIX.I.5.d. KM KOLL 1951. dec. 6-i és 1953. jún. 26-i ülés (Keretszám); 
Ladányi 1989: 86 (I. éves hallgatók).

27 MNL OL XIX.I.5.d. KM KOLL 1953. jún. 25-i ülés.
28 Bővebben lásd: Ladányi 1986: 38–42; Knausz 1998: 74–91.
29 Vö: MNL OL M-KS 276-54/190. MDP Titkársága 1952. ápr. 23-i ülése.
30 Ladányi 1986: 86–88.
31 A pedagógusképzés tervezésének anomáliáról, és ennek 1953–54. évi következményeiről 

részletesen lásd: Donáth 2008b: 188–194. Az alap- és középfokú oktatás ötéves tervéről, valamint 
a „teljesítés” ellentmondásairól bővebben: Kovács 2012.

32 Ladányi 1989: 83.
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A keretszám-csökkentés mellett azonban a továbbtanulási propaganda-gépezet 
továbbra is „dübörgött” és bővült a középiskolai merítési bázis is, vagyis több jelent-
kezőből immár jóval kevesebbet kívántak egyáltalán beiskolázni.33 A  mennyiségi 
nyomás – minden képzési ág esetében – csökkent, így ekkortól reálisabb lehetőség 
nyílt arra, hogy az intézmények valóban válogassanak jelentkezőik közül.

A felvételi vizsga

1952-ig, amíg a jelentkezők száma épphogy elérte a keretszámot, a főiskolai vizs-
gákon csak a kirívóan alkalmatlan tanulókat, illetve azokat utasíthatták el, akik 
esetében felmerült, hogy „osztályidegen” származásukat a  jelentkezésükkor 
eltitkolták. Emiatt eleve abból kellett kiindulni, hogy szinte szelektálás nélkül 
mindenkit fel kell venni, noha a válogatásra már korán igény mutatkozott. A sze-
gedi főiskola képességvizsgálatok tartására vonatkozó 1949-es javaslatát azonban 
Mérei Ferenc politikai szempontból (utalva ugyan ezzel kapcsolatos különvéle-
ményére) határozottan elutasította, ti. nehogy a  csekély számú jelentkezőt egy 
újabb vizsga még jobban „megrostálja”.34

Az 1948-ban bevezetett felvételi vizsga35 a szakmai jellegű kérdéseket (általá-
nos műveltség, a választott pályára való alkalmasság) a jelölt szociális helyzetével 
és a „népi demokráciához való viszonyával” hivatalosan egyenrangú, a gyakorlat-
ban azonban másodrangú szempontként kezelte: a minisztérium többször fi gyel-
meztette az intézményeket, hogy se ideológiai, se szakmai kérdésekben „ne esse-
nek túlzásba”. 1950-ben például rosszallóan jegyezte meg, hogy „igen sok helyen 
nagyon igényes kérdéseket tettek fel a vizsgázóknak”, és – saját megfogalmazása 
szerint – azonnal intézkedett a „hiba” kijavításáról.36

A felvételiket kétlépcsős rendszerben először a  túljelentkezést regisztráló 
egyetemeken és főiskolákon tartották meg, hogy időben átirányíthassák az 
alkalmas, de „helyhiány miatt” fel nem vehető tanulókat oda, ahol nem volt elég 
jelentkező. A főiskolák rendre a második kategóriába kerültek. Az átirányításról 
szóló döntést a  felvételi bizottság már a  vizsga során meghozta, hogy az agitá-
ciót azonnal, helyben meg lehessen kezdeni. 1952 nyarán a minisztérium az ala-
csony érdeklődés miatt lehetőséget adott a pedagógiai főiskolák oktatóinak, hogy 

33 Összehasonlításként: az 1954/55. tanévre 15 500 érettségizett jelentkezett kb. 5400 helyre (a 
szakérettségizetteket leszámítva). Két évvel korábban, 1952/53-re 8801 tanulót akartak felvenni 
középiskolákból, a megyei iskolabizottságok 10 018 tanulót javasoltak. MNL OL XIX.I.5.d. KM 
KOLL 1952. máj. 2-i ülés; XIX.I.2.k. OM KOLL 1954. nov. 25-i ülés.

34 MNL OL XXVI.I.1.a. 57. t. Képesség-, tehetségvizsgálat a pedagógiai főiskolán, 1949. ápr. 29.
35 A Magyar Köztársaság kormányának 7870/1948. Korm. számú rendelete (Köznevelés 1948. aug. 15).
36 MNL OL XIX.I.1.h. 249. d. 1400-52/1950. Az egyetemi és főiskolai beiskolázások vizsgálata.
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a hasonló képzést folytató intézmények felvételi vizsgáin részt vegyenek és hely-
ben direkt propagandát folytathassanak.37 Bár a tanulók jelentkezésükkor három 
intézményt jelölhettek meg, s a minisztérium is javasolta ezek fi gyelembe vételét, 
a  felvételi „hajrájában” fontosabbnak bizonyult a  lemaradó intézmények feltöl-
tése, akár olyanokkal is, akik nem is érdeklődtek a  képzés iránt.38 A  probléma 
ebben az esetben is a  felsőoktatás egészében jelentkezett: az ötvenes évek eleji 
hallgatói fegyelmi eljárások alapján megállapítható, hogy a gyakori hiányzások, 
illetve gyengébb tanulmányi eredmények számottevő része abból fakadt, hogy az 
átirányított hallgatókból hiányzott az adott szak tanulásához szükséges motiváció 
vagy éppen a megfelelő előképzettség.39 

1952 tavaszán a  túlfeszített beiskolázás negatív következményei (főképp 
a gyenge eredményekkel bekerülők nagyarányú lemorzsolódása) miatt – a keret-
számok csökkentése mellett – „szakmai jellegű” felvételi vizsgát vezetettek be. Az 
írásbeli a szükséges előképzettség meglétét vizsgálta, a szóbeli továbbra is a jelölt 
szociális helyzetének és politikai magatartásának felmérésére szolgált. Mivel az 
előzetes jelentkezésekből következtetni lehetett arra, hogy a  tanulmányi ered-
mények előtérbe helyezése nem teszi lehetővé a szociális kategóriákra vonatkozó 
tervek teljesítését, a  minisztérium a  rendelet szétküldésekor fi gyelmeztette az 
intézményeket: „még nincs lehetőség arra, hogy a felvételre jelentkező hallgatók 
közül csakis a  jó tanulókat válogassuk ki, hanem csak a  teljesen alkalmatlanok 
visszautasításáról lehet szó.”40

A főiskolák számára azonban nem a jó tanulók „kiválogatása” jelentett prob-
lémát. A  felsőoktatási intézmények közül ugyanis az ide jelentkezettek/irányí-
tottak tanulmányi átlaga volt a  legrosszabb: 1952-ben a  jelentkezők 68,8%-ának 
volt közepes vagy annál rosszabb eredménye.41 Ez nagy valószínűséggel annak 
volt köszönhető, hogy a  jobb tanulók számára az iskolákban eleve az egyetemi 
továbbtanulást propagálták. A tendenciát azonban a megyei szervek átirányítási 
gyakorlata is erősítette: „Tudásbeli felkészültsége gyenge, ismeretei hiányosak, 
pedagógus pályára alkalmas[!]”– állt egy tanuló jellemzésében, így akkor is 

37 A KM Vezető Kollégiumának egy ismeretlen tagja a  gyakorlatot – egy előterjesztésre 
reagálva, mely ezt minden intézményre nézve általánosítani kívánta – lapszéli feljegyzésében 
„embervásár”-nak minősítette (MNL OL XIX.I.5.d. KM KOLL 1952. máj. 2-i ülés). 

38 Egy budapesti főiskolás 1953-as fegyelmi tárgyalásán – miután kilátásba helyezték kizárását 
– úgy nyilatkozott, hogy „nem is akart pedagógus lenni, átirányítással került a  Főiskolára. 
[...] A felvételi vizsgán mondták, hogy fordítóként is dolgozhatik. [...] A pedagógiai pályáról 
különben is rossz a benyomása.” (MNL OL XIX.I.5.a. 213. d. 847/855-56/2-1953). R. J. fegyelmi 
ügyének jegyzőkönyve, 1953. febr. 12.

39 Vö. MNL OL XIX.I.5.a. 213–215. d. 
40 PTE EL VIII.205.c. (B) Felvételi vizsgák bevezetése, 1952. máj. 16.
41 MNL OL XIX.I.5.d. KM KOLL 1952. máj. 2-i ülés.
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pedagógiai főiskolára irányították, ha nem is ott akart továbbtanulni.42 Emel-
lett több elégtelen osztályzatú tanuló jelentkezését is – „tudásbeli felkészültsége 
a választott pályának megfelelő”, illetve „testnevelő szaktanárnak igen alkalmas” 
megjegyzésekkel – jóváhagyták.43 A  felvételik során átirányítottak többsége is 
közepes vagy elégséges eredményekkel érkezett.44

Bár még 1953-ban is meghaladta 67%-ot a közepes vagy rosszabb eredmény-
nyel jelentkezők aránya, a felvételi vizsga szelekciós jellege a keretszám-csökken-
tésekkel fokozatosan javult.45 A főiskolák ugyanis nagyjából ugyanannyi jelentke-
zőt tudtak „bevonzani”, mint korábban, de jóval kevesebb helyet kellett „feltölte-
niük”. Ahogy a mennyiségi teljesítés biztosítottnak tűnt, a minisztérium fi gyelme 
is egyre fokozottabban terelődött a  kiválasztás kérdéseire, sőt a  propagandát is 
„áthangolták” oly módon, hogy „Pedagógiai Főiskolára azok menjenek, akik 
a  pedagógiai pályához a  legtöbb hajlamot és hajlandóságot érzik.”46 A  korabeli 
főiskolai jelentések szerint ekkortól kerültek a  felvettek között többségbe azok, 
akik valóban pedagógusok akartak lenni.47 

* * *

A beiskolázással kapcsolatos központi iratokban a főiskolák kettős kontextusban 
szerepeltek: 1952-ig mennyiségi (azaz keretszámok szerinti), azt követően minőségi 
(azaz a jelentkezők alacsony tanulmányi átlagai tekintetében jelentkező) lemara-
dásuk miatt marasztalták el őket, ugyanakkor magasztalták – nem elsősorban az 
eredményességet, mint inkább az intenzitást tekintve – agitációs módszereiket. 
Az önmaguk népszerűsítése érdekében kifejtett aktivitásra szükség volt: a tanu-
lók és pedagógusaik egy részében – számos okból – bizalmatlanság mutatkozott 
meg a főiskolákkal szemben, így a keretszámok teljesítése eleinte csak adminiszt-
ratív-bürokratikus beavatkozással volt lehetséges. 1952–53 után a  keretszámok 
csökkentésével a  számszerű teljesítés kevésbé jelentett problémát, a  fi gyelem 
a  mennyiségi mutatókról áthelyeződött minőségi (szakmai) kérdésekre, noha 
a tudásalapú szelekciót továbbra is megkötötte a szociális arányok teljesítésének 
kötelezettsége. Bár a főiskolákra jelentkezők tanulmányi átlagai csak lassan emel-
kedtek, a  jelentések ezt követően minden évben a  bekerülők motivációinak és 
előképzettségének javulását regisztrálták. Ez jótékonyan hatott az intézményben 

42 PTE EL VIII.205.c. (B) Jelentés a július 1–22. között megtartott felvételi vizsgákról, 1952. aug. 12.
43 Iskoláztatási tájékoztató III. Közoktatásügyi Közlöny 1952/8. [1952. ápr. 17.] 102–103.
44 PTE EL VIII.205.c. (B) Jelentés a július 1–22. között megtartott felvételi vizsgákról, 1952. aug. 12.
45 MNL OL XIX.I.5.a. 847/855-76/1953. A  Pedagógiai Főiskolákra jelentkező hallgatók 

összetételének megjavítása tanulmányi szempontból, 1953. jún. 12.
46 MNL OL XIX.I.2.k. OM KOLL 1953. szept. 17-i ülés.
47 Vö: Szántó 1956: 16.
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zajló szakmai munkára is, mivel lehetővé tette a pedagógushivatásra való felkészí-
tésnek a leendő szakma megszerettetésénél diff erenciáltabb értelmezését.48
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Vincze Beatrix 

Pedagógus életutak az 1945 utáni 
Magyarországon*

Középiskolai tanári létviszonyok a visszaemlékezések tükrében

A tanárrá válás folyamatát több jelentős történelmi fordulópont határozta meg a 20. 
századi magyar történelemben. A műveltség áthagyományozását végző középisko-
lai tanárok kiemelt szerepet kaptak a szellemi élet kialakításában, a társadalmi elit 
képzésében és az értelmiségi lét minőségének formálásában. A tanulmány tizenegy 
kisvárosi, nyugdíjas középiskolai tanárral készített interjú alapján kívánja rekonst-
ruálni a személyes életutak bemutatásával tanári hivatás főbb átalakulásait. A visz-
szaemlékezők „egyéni történeteinek” elemzésével kísérletet tesz annak a feltárására, 
hogy miként igazodtak a tanárok a történelem által többször átrajzolt társadalmi, 
politikai viszonyokhoz. 

A visszaemlékezők segítségével bemutatjuk, hogy a változó képzési utak hogyan 
befolyásolták a továbbtanulni vágyókat; milyen tényezők játszottak szerepet a sza-
kok, a képző intézmények és a munkahelyek megválasztásában. Hogyan vélekedtek 
és vélekednek a tanárok a pedagógus hivatás különböző feladatairól, szakaszairól, 
szerepeiről, presztízséről, miként élték meg kudarcaikat, sikereiket, aktív és nyug-
díjas éveiket. A szerző előzetes feltételezése az volt, hogy a  válaszadók a  politi-
kai fordulatok által végbemenő gyökeres változásokat markánsabban kiemelik, 
és hangsúlyosan refl ektálnak ezekre.  

A válaszadók által bemutatott „személyes történetek-történelmek” segítettek 
a középiskolai professzió sajátosságainak, a professzionalizációs folyamatnak szé-
lesebb értelmezésében. Az interjúk alapján rekonstruálható életpályák lehetőséget 
adtak arra, hogy összevessük a magyar oktatáspolitika fontosabb csomópontjait 
a személyes visszaemlékezésekkel. A válaszokat négy kulcsfogalom köré rendezve 
elemezzük: professzió, életpálya, identitás, presztízs. 

Az interjúalanyok ugyanannak az alföldi kisváros középiskolájának taná-
rai, közülük legtöbben aktív éveinek legnagyobb részét vagy egészét ebben az 

*  A tanulmány forrása 11 középiskolai tanárral készített interjú, amelyek felvételére 2014 nyarán 
és őszén került sor. Jelenleg az interjúk kéziratban vannak, szerkesztés alatt állnak. Az interjúk 
időtartama 1,5–2 óra volt. A részvevők hozzájárultak a kutatási célokra történő használatukhoz. 
A rájuk való hivatkozást külön személyenként nem jelölöm.
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intézményben töltötték el, innen mentek nyugdíjba. Az interjúalanyok kiválasz-
tásában a legidősebb korosztály megkeresése volt a cél. A hetven évnél idősebbek 
képezték a célcsoportot (70–84 év közöttiek). Kivételt jelent a két iskolavezető, két 
szempontból: az egyik közülük nem a gimnáziumból ment nyugdíjba1 (de betöl-
tötte a hetvenedik életévet), a másik fi atalabb a vizsgált korosztálynál,2 ám mind-
ketten jelentős időt töltöttek el vezetőként az intézményben, szélesebb rálátásuk 
volt az iskolának mint szervezetnek a működésére, és kollégáikra, akiknek nagyobb 
része diákként tanította őket. Egészégügyi okok miatt nem mindenkivel kerülhetett 
sor a személyes beszélgetésre, így végül 11 teljes interjú készült el.3 A beszélgetések 
kollegiális légkörben folytak, a megkérdezettek pozitív hozzáállása segítette a mun-
kát. A félig-strukturált interjúk ugyanazon kérdésekre fókuszáltak, viszonylag sza-
bad teret adva a visszaemlékezőknek. Az interjúalanyok fontosnak tartották, hogy 
a  válaszokra készüljenek, többen előre, írásban összeállított kis emlékeztetőket 
írtak. Megtiszteltetésnek vették, hogy érdeklődnek a pályájuk, személyük iránt. 

A visszaemlékezők az 1930-as és 40-es években született generációhoz tartoz-
nak, akiknek gyermekkorát még a II. világháború előtti konzervatív, keresztény 
értékeket képviselő Horthy-korszak határozta meg. Majd az 1945 utáni magyar 
történelem gyökeres fordulatot vett, a szovjet befolyás, a kommunista hatalomát-
vétel, az egypártrendszer kiépítése felszámolta a korábbi polgári értékrendet. Az 
interjúalanyok aktív tevékenysége leginkább a Kádár-korszakra tehető. Ám idős, 
tapasztalt fővel, a hivatalos nyugdíjazásukkal körülbelül egyidőben megtapasztal-
ták a rendszerváltozást is. Különböző politikai rendszerek műveltségi kánonjával 
szembesülve, így négy történelmi alperiódus szemtanúi és részesei lehetnek.4

A kutatás szempontjából az ok-okozati összefüggések feltárásában különös 
fi gyelmet kaphattak a  kortárs visszaemlékezők egyéni történetei mint források. 
Bár a  visszaemlékezések száma viszonylag kicsi, az interjúk mégis számos ese-
ményt, jelenséget helyeznek új kontextusba. A múlt rekonstruálásában fontos az 
élőszó (a kommunikatív emlékezet), az oral history. A szemtanúk felértékelőd-
nek, mivel elvesztésük leszűkíti a  történelem értelmezési tartományát. A poszt-
modern felülírja a nemzetet, és előtérbe helyezi a társadalmat, a társadalmi sze-
replők alternatív, egyedi történetei  kerülnek a fi gyelem középpontjába.5

1 Alpolgármester, majd a Mezőgazdasági Szakközépiskola igazgatója volt, innen vonul nyugállo-
mányba.

2 Közel harminc éven keresztül az iskolavezetés tagja, igazgatóhelyettesként, majd igazgatóként, 
maga is a gimnáziumban érettségizett – így a terep (kollégáinak és az iskolának) legjobb ismerője.

3 14 tervezett interjúból 11 született meg, amelyek létrejöttében nagy szerepe volt az iskola jelen-
legi és volt igazgatójának a támogatása. 

4 Romsics 2010: 271.
5 Assmann 2013.
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Az emlékezést mindig befolyásolja a társadalom,6 az emlékek egyéni hagyo-
mányos rögzítése (a naplóírás, a levelezés) kimegy a divatból. A felgyorsult világ 
miatt fennáll a veszély, hogy elvész a történelmi emlékezet.7 A történeti kutatások 
nem mondanak le a személyes emlékek alapján történő múlt rekonstrukciójáról, 
amelyben új módszer az interjúkészítéssel történő életút kutatás. Vele szemben 
kifogásként támasztható a  szubjektivitása és a  narratív jellege, de ezek egyben 
erénye is, mivel épp ezáltal képes a személyes identitás megragadásra.8

A kortársak vallomásai összetett jelentéstartalmakat hordoznak, mint narra-
tívumok – az emlékezet, az ideológia, és a tudatalatti vágyak komplex rendszerét 
testesítik meg. A visszaemlékező lehetőséget kap arra, hogy távolságot tartson 
a múlttól, hogy rendszerezze, strukturálja és interpretálja a múltat – a jövőre való 
tekintettel összegezzen. Ez egyben segíti az emlékezőt abban is, hogy akár véde-
kezési stratégiákat alakítson ki. A múlt megkonstruálásában jelen van az élmény, 
a  megélés és az elbeszélés hármassága. Miközben az emlékező a  múltba néz, 
a jövőből írja a történetét, s a jelent teszi múlttá.9

Az emlékező tanárok a  félig strukturált interjúk során, elbeszéléseikkel 
a  „kanyargó folyó képét idézték fel”, amelyet a  terelgető kérdések tartottak 
mederben.10 Az emlékből szándékosan vagy nem, de „emlékmű” válik,11 bár az 
emlékezők nem tekintik magukat hősöknek, de többen hivatkoztak rá, hogy 
„csak a  szépre” szeretnének emlékezni.12 A középiskolai tanárokkal elbeszélései 
lehetőséget kínálnak arra, hogy összevessük a  személyes élményvilágot az írott 
történelemmel és a pedagógiai történeti kánonnal.

Életpályák térben és időben

A megkérdezett tanárok életútja szorosan összekapcsolódott, az alföldi kisvárossal 
Cegléddel, a kisvárosi léttel és a munkahelyükkel, a Kossuth Lajos Gimnázium-
mal. A fővárostól, Budapesttől 70 kilométerre elhelyezkedő 40 000 fős agrárvá-
ros, több mint 600 éves múltra tekint vissza. A 19. században a vasút megépülésé-
vel bekerült az ország vérkeringésébe, ám a település falusias jellege megmaradt. 
Jelentős előrelépést a  19. század utolsó harmada és a  századelő hozott, amely 
előmozdította az urbanizálódást (csatornázást, közvilágítást, szilárd burkolatú 

6 Halbwachs 2010: 403–432.
7 Pierre 1984.
8 Vértesi 2004: 1–15.
9 Kovács 2007; Gyányi 2010.
10 Esterberg 2001: 71.
11 Pierre 1984.
12 A négy legidősebb tanár (80 év felettiek) kifejezetten kiemelte, hogy csak a szépre szeretnének 

emlékezni.
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főutcákat). Cegléd „Kossuth városának” tartja magát. A 48-as függetlenségi érzel-
meket ápoló város őrizte Kossuth toborzóbeszédének személyes emlékét, meg-
erősíti elkötelezettségét a száműzetésben élő hazafi val, amikor a ceglédi polgárok 
100 küldötte személyesen látogatta meg 1876-ban a turini remetét.13 

A városlakók nagy álma volt, „hogy ne kelljen az észért Kőrösre és Kecskemétre 
járni, (a szomszéd városokba)”. Céljuk egy nyolcosztályos gimnázium alapítása volt, 
amely végül hosszabb küzdelem után, állami főgimnáziumként, 1899-ben kezdte meg 
a működését.14 Nagy vitákat gerjesztett, hogy valóban egy nyolcosztályos gimnázi-
umra vagy inkább egy mezőgazdasági szakközépiskolára van-e szüksége a városnak. 

Az országos oktatáspolitika a  19. század végén támogatta azokat a  városo-
kat, ahol még nem volt középiskola. A soknemzetiségű Magyarországon a  szá-
zadfordulóra felerősödtek a  nacionalista tendenciák, és a  fi atal nemzetállam az 
oktatásban látta a  védelmet a  magyar szupremácia megőrzéséhez.15 Igaz, hogy 
Cegléd esetében „kevés veszélyt” jelentettek a nemzetiségiek, lévén a város lakos-
sága szinte teljesen magyar volt, ám a  politikai antiszemitizmus nem hagyta 
érintetlenül a helyi közéletet sem.16 

Az Osztrák–Magyar Monarchia akkori iskolatípusa alapján felépített, kéte-
meletes, szecessziós gimnáziumi épület 1903-ra készült el. Nagy változást hozott 
a többségében gazdagparaszti réteg gyermekeiből kikerülő növendékek életében 
a modern, komfortos iskola, amelyben elektromos világítás, csengő, vízöblítéses 
WC, tornaterem és tornaeszközök jelentették az újdonságot. A város polgárai 
büszkék az intézményre, hiszen az alapításhoz szükséges összeget ők ajánlották 
fel, megküzdenek az épületért és a  gimnázium nevéért. A város lakói az 1848-
as eszmékhez hűen, Kossuth Lajosnak, az 1848–49-es forradalom és szabadság-
harc vezetőjének a nevét akarták névadónak, de azt csak 1920-ban vehette fel az 
intézmény – ám azóta is viseli. A több mint 100 éves iskola túlélte a 20. századi 
oktatáspolitikai átszervezéseit, mindvégig állami gimnázium maradt. Jelenleg is 
változatlanul gimnáziumként működik, amelyben négy-, öt- és nyolcosztályos, 
a felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzés folyik.

A kutató számára az interjúk lehetőséget adnak annak a  megvilágítására, 
hogy a vizsgált tanárgeneráció térbeli mozgását nyomon kövesse, megvizsgálja, 
milyen mértékű volt a háborút követő mobilitás. A horizontális (földrajzi) moz-
gások mellett 1945 után jelentősen felgyorsul a  társadalmi mobilizáció. Kérdés-
ként merül fel, hogy horizontális és vertikális mozgásokat hogyan befolyásolták 
a megkérdezettek esetében a gazdasági, társadalmi és politikai változások. Milyen 
távolságokat tettek meg térben és időben?

13 Reznák 1982: 263–287.
14 Gőz 1989.
15 Putkammer 2003.
16 Reznák 1982: 263–287.
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1. táblázat: A 11 emlékező tanár térbeli és időbeli mozgása
Személy, szak, 
nem (f=férfi , 

n=nő)

Születési hely Középiskolai
tanulmányok

Felsőfokú 
tanulmányok

Munkahelyek Aktív évek
a Kossuth 
Gimnázi-
umban

BB (f)
Biológia–kémia

Cegléd Cegléd Budapest Pásztó,
Albertirsa,

Cegléd

1957–1992

BK (n)
Magyar–orosz

Budapest Budapest Budapest Albertirsa, 
Cegléd

1964–1999

GK (f)
Magyar–francia

Kiskun-majsa Kiskunfél-
egyháza, Baja

Szeged Mezőberény,
Cegléd

1975–2005

GI (f)
Fizika–kémia

Albertirsa Cegléd Debrecen Cegléd 1965–1994

GS (f)
Történelem–
földrajz

Cegléd Cegléd Debrecen Kőröstetétlen, 
Cegléd

1976–2006

KGY (f)
Biológia–
földrajz

Cegléd Cegléd Szeged Csemő, 
Cegléd

1973–2012

MÁ (n)
Magyar–
történelem

Cegléd Kecskemét Budapest Cegléd 1964–1996

SLJ (n)
Cselló–szolfézs,
karvezető

Kenderes Cegléd Debrecen Cegléd 1975–2000
2000–15*

SZS (n)
Orosz–
társadalom
ismeret

Öregcsertő Kalocsa Szeged Cegléd 1967–1993

TT (f)
Testnevelés–
magyar

Sopron Sopron Pécs Sopron, 
Cegléd

1982–2008

TCZM (n)
Matematika–
fi zika

Nyársapát Nagykőrös Budapest Cegléd 1958–
1992/2006

* Csak 2000-től főállású tanára az iskolának, előtte óraadó.

Forrás: saját szerkesztés
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Megjegyzés: A táblázatban Cegléd vastag betűvel jelölt a ceglédi születésűeknél és ott is 
tanulóknál, vastag dőlt betűvel Albertirsa és Nyársapát, mint közeli települések, valamint 
Kenderes esetében, mely utóbbi csak születési hely, a család visszatér Ceglédre.

Az interjúalanyok térbeli mozgását megvizsgálva megállapítható, hogy a  11 
főből heten közvetlenül kötődnek a  városhoz. Négyen kerülnek más városból 
a gimnáziumba (egy fő a fővárosból és hárman vidéki városokból: Sopron, Kalo-
csa, Mezőberény). Valamennyien családi okok miatt költöznek a városba, hárman 
házastársukat követik, akik idevalósiak.

A kötődés kettős 5 fő esetében,17 ők nemcsak a város (vagy környező kistele-
pülés) szülöttei, hanem a középiskolai tanulmányaikat is itt végezték. Később saját 
tanáraik kollégái lesznek.

A megkérdezettek közül hárman jártak tanítóképzőbe, amely akkor középfokú 
képesítést igényelt, érettségi után kellett képesítő vizsgát tenni. Két ceglédi tanárnő 
a szomszédos városokban (Nagykőrösön és Kecskeméten), a kiskunhalasi születésű 
interjú alany Baján végzett. A tanítóképzők az 1882-től gyakorlatban lévő elv alap-
ján 4+1 éves középfokú képzést adtak. Közismereti, pedagógiai és készségtárgyakat 
tanítottak, érettségit adtak, majd egy év gyakorlat után jött a képesítő.18 A három 
megkérdezett tanár az érettségi után a  továbbtanulást választja (nem képesítő 
vizsgázik), két fő egyetemre, egy fő pedig főiskolára megy. A középiskolai tanul-
mányokról megállapítható, hogy a tizenegy főből egy budapesti, egy soproni gim-
náziumba, öt fő a ceglédi gimnáziumba járt, egy fő pedig egyháziból államivá lett 
intézményben kezdte tanulmányait (amelyet 1949-ben államosítottak).

Az 1940–50-es években középiskolai végzettséget szerzők átélték az iskola-
rendszer teljes körű átalakítását, a szovjet mintára történő államosítást, az ideoló-
giai áthangolást, a képzési formák átszabását. A beiskolázásban döntő szempont 
volt a  munkás és szegény paraszti származású gyerekek preferálása. Gyermek-
ként, érdeklődésüknek és a családi mintáknak köszönhetően személyes indítékok 
vezették őket a pályaválasztásban, megnyilatkozásiakban nem utaltak sem politi-
kai, sem egyéb külső motivációkra. 

Az interjúalanyoknál két esetben módosult a pályaválasztás: az előbb már említett 
egyházi karrier (pap vagy misszionárius) helyett lett tanár, bár inkább a tolmács, fordító 
szak érdekelte, ám úgy gondolta, oda nem lenne elég a támogatottsága. A másik esetben 
a sportlövőnek készülő fi atal leány érettségiző szembesült azzal, hogy erre a pályára csak 
katonai képzés keretében van lehetőség, és ebből a nőket kizárták. Így a pótjelentkezés 
során a megjelölt matematika–fi zika szak helyett a speciális orosz nyelvet és ideológiai 
képzést (marxizmus–leninizmus) biztosító Lenin Intézetbe került.

17  BB kémia–biológia, GI kémia–biológia, GS földrajz–történelem, KGY biológia–földrajz és SNL 
cselló–szolfézs, karvezető szakosok. (SNL családja ceglédi.)

18  Pukánszky–Németh 2004.
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A pályaválasztás, a szak és az intézmény kiválasztása több esetben is a vélet-
lenen múlt. A gimnázium későbbi igazgatója, aki biológia–földrajz szakos 
középiskolai tanárnak készült, az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen 
(OKTV) elért eredménye miatt automatikus felvételt is nyert földrajzból. Ám 
ez a  szakpár épp nem indult az egyetemen, így a  szegedi főiskolát választotta, 
amelynek gyakorlatorientált képzésével nagyon elégedett volt. A Debrecenben 
történelem–földrajz szakra jelentkező interjú alanynak is több nehézsége támadt 
a pályaválasztással. Ő információhiányról is panaszkodott, illetve a szakpár két-
évente indítása ugyancsak nehezítette a  helyzetét. Az orosz szak választása is 
sajátos megoldásnak tűnt, a később orosz nyelv és világnézetünk alapjait tanító 
kolléga esetében. A Lenin Intézet megszüntetése után az Eötvös Loránd Egyetem 
bölcsészkarába integrálódott be az orosz nyelvszakos tanárképzés. A szakok meg-
választásában a fenti példákon túl szerepet játszottak a tanárok, a szülői minták 
(két főnél a szülők pedagógusok) és az albérlő tanárházaspár. 

A rövidebb (főiskolai) képzés megválasztásában az időfaktor játszott szere-
pet: mivel a  főiskolai képzés rövidebb volt, gyorsabban munkába lehetett állni 
(egy fő említette). Másik példa az orvosi egyetem helyett a tanár szak választása 
(biológia–kémia szakon), amely szintén gyorsabb utat jelentett a  pénzkeresés 
szempontjából. 

Négyen nyilatkoztak arról, hogy az egyetemi tanulmányok mellett folyama-
tosan dolgoztak. Ám kiemelték, hogy az ösztöndíjból kielégítően fenn tudták 
tartani magukat, a keresetüket ruházkodásra, kultúrára vagy családjuk támoga-
tására fordították. Többen hangsúlyozták, hogy mennyire hálásak a családjuknak, 
amiért lehetővé tette a továbbtanulásukat.

A munkahely megválasztásában meghatározó volt a családhoz való visszatérés. 
Azok a fi atal pályakezdők, akik Cegléden születtek és itt érettségiztek (5 fő), illetve 
idevalósiak, de nem itt érettségiztek (2 fő), valamennyien visszatérnek a gimnázi-
umba. Ez a  trend némileg ellentmond annak a  nagy társadalmi mobilizációnak, 
amit az iparosítás és urbanizálódás jelentett. A két világháború előtt is jelentős 
volt Budapest vonzereje, Cegléd közel esik a  fővároshoz. Ugyanakkor a  munka-
vállalás nem szabad választás kérdése volt. A megyék előszerződéseket kötöttek 
a tanárokkal azért, hogy némi tanulmányi ösztöndíj ellenében a megyehatárokon 
belül tartsák az értelmiséget, s így az oktatás szaktanári ellátását lehetőleg minél 
nagyobb arányban biztosítani tudják. Szinte minden megkérdezett beszámolt arról, 
hogy a munkába állása nem volt egyszerű. Még akkor sem, ha esetleg személyes 
kapcsolatai voltak, ha volt diákként akart visszakerülni egykori iskolájába tanítani. 
Az állásokról a  tanácsok tanulmányi osztályai rendelkeztek, ők közvetítették ki 
a munkaerőt, ám a pártnak19 beleszólási joga volt a kinevezésekbe. Előnyt élveztek 

19 Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), 1957 előtt Magyar Dolgozók Pártja, amely a politi-
kai hatalmat kizárólagosan a kezében tartotta.
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a  katonatisztek hozzátartozói,20 a  pártelit kedvezményezettjei. Többen kénysze-
rültek arra, hogy először közeli települések általános iskoláiban tanítsanak (6 fő). 
Az álláshely megszerzése minden interjúalany beszámolójában külön fi gyelmet 
kapott, kiemelték az utánajárás, a várakozás, a véletlen szerepét. Jellegzetes példa 
a  történelem–földrajz szakos kolléga beszámolója arról, hogy a  párttagságon túl 
a Munkásőrségbe21 való belépést is vállalta azért, hogy a gimnáziumi állást elnyerje. 
Két kolléga jött távoli pontjáról az országnak. A testnevelő tanár Sopron városát 
hagyja el. A pécsi főiskolai évek után egy évre ugyan a szerződése miatt visszament 
Sopronba tanítani, de a szerelem erősebb volt, menyasszonyát követte Ceglédre. A 
magyar–francia szakos, Mezőberényben több évet eltöltő tanár családi okok miatt 
vált meg előző munkahelyétől. Több évi általános iskolai tanítás után került a gim-
náziumba, ahol megtalálta azt a szakmai közeget, amelyre egész életében vágyott. 

A tanárok életpályájának jellemző vonásaként megállapítható, hogy a  kor-
szakban egyébként erős társadalmi mobilizáció (faluról a  városba áramlás, 
vidékről a fővárosba áramlás) nem, vagy alig jellemzi a vizsgált tanárok életútját. 
A  szocialista állam igényeinek megfelelő munkaerő képzésében és ellátásában 
a központi, pártállami irányítás, a tervgazdálkodás, a megyei szempontok érvé-
nyesültek. Más tekintetben, a műveltség kérdésében az interjúalanyok többsége 
első generációs felsőfokú végzettséggel rendelkező értelmiségi lesz (a 11-ből 9 fő). 
A kor célkitűzése volt, hogy a munkás és szegény paraszti sorból származó diákok 
előnyt élveztek a továbbtanulás során. A statisztikák alapján az 1937/38-as tanév-
hez képest több mint háromszorosára nőtt a  felsőoktatásban résztvevők aránya 
az 1951/52-es évre. A munkás- és paraszti származásúak száma pedig ötszöröse 
lett, (minden második hallgató). A diszkriminációt mérsékelték, 1966/67-ben 
már 42% az arány, 1970/71-ben 38%, 1983/84-ben 37%.22 A nők számára az 1946-os 
XXII. törvény biztosította az egyenlő tanulási feltételeket.23 

Az ötvenes évek elejének változásai a felsőoktatásban a mennyiségi mutatók 
alapján ítélhetők meg. A növekvő szakemberszükséglet a  hallgatói létszámok 
jelentős emelését eredményezte. A hallgatói létszámot az ötéves terv (illetve az 
egyéves tervek sora) szabta meg. A munkába állást központi elosztás alapján 
oldották meg. A középiskolákban a diákok 67%-a munkás vagy parasztcsaládból 
származott. A  gimnazisták száma „csak” megduplázódott, feltehetően a  maga-
sabb tanulmányi elvárások miatt, míg a technikumokban tanulók száma 3–400%-
kal nőtt. Jelentősen nagyobb lett a nők aránya. Az ötvenes évek közepére a nap-
pali tagozaton tanulók létszáma megháromszorozódott.24 

20 Cegléden Dél-Magyarország legnagyobb hadtestének laktanyája volt. 
21  Az MSZMP félkatonai, védelmi testülete 1957–1989 között.
22  Romsics 1999: 460. 
23  http://mek.oszk.hu/01800/01893/html/12.htm (15/12/2015); Pukánszky–Németh 2004.
24  Ladányi 1999: 81–82.
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A szovjet kultúra erős jelenléte több szempontból is érvényesült: a szovjet tan-
könyvek fordításainak mechanikus alkalmazása,25 a  gyakorlati képzés arányának 
növelése, egyes szakok megszűnése (társadalomtudomány, élettan, két szakos modern 
idegen nyelv), a  pedagógiai-pszichológiai tárgyak csökkentése jelezte a  hatást, ám 
nem kedvezett a felsőoktatás színvonalának. Sematizmus, dogmatizmus, vulgarizmus 
uralta az oktatást.26 

A gimnáziumokban ugyan növelték a  természettudományi tárgyakat, de a  túl-
terhelés miatt nagy volt a lemorzsolódás, amit igyekeztek megállítani. A gimnáziumi 
oktatás célja a megfelelő munkaerő biztosítása, az ideológiai nevelés, harc a reakciós 
tanok ellen és a továbbtanulásra előkészítés. 

A megkérdezettek közül egy tanítói, egy tanári végzettségű apa mellett, a szülők 
(apák) egy része szakképzettséggel rendelkező: vasutas, postai dolgozó, műszerész. 
A paraszti származásúak nem adtak pontos megjelölést a  birtok nagyságáról (1 fő 
emelte ki a szegény származást). Az interjúk alapján az rajzolódik ki, hogy a tanulni 
vágyók a szakválasztással, szakmódosítással vagy némi kitérővel, azaz kompromisz-
szumok árán, de eljutottak a felvételig és a diplomáig. Nem hagyható fi gyelmen kívül, 
hogy az 1952-es minisztertanácsi rendelet bevezeti a kötelező írásbeli és szóbeli felvé-
teli vizsgát, de a származás és a világnézeti hovatartozás erősen számított a felvételnél. 
A felvételi élményeikről csak néhányan beszéltek, főként azok, akik sikerként élték 
meg a szóbeli vizsgát. A munkába állás részleteiről az interjúalanyok inkább szíve-
sen és hosszan beszéltek. A hivatalokkal való küzdelem, az első nap a munkahelyen 
emlékezetes volt többeknél. A gimnázium későbbi igazgatója munkáját például egy 
osztott falusi iskolában kezdte, ahol a négy évfolyam egy tanteremben tanult. Számára 
vonzó volt a szolgálati lakás, a falu nyugalma, a mindennapi tanítás kihívásai. A köz-
lekedés nehézségeit többen érzékletesen írták le. A falusi iskolákban a legtöbb esetben 
járt szolgálati szoba vagy lakás, ám a házasok naponta kijártak munkahelyükre: busz, 
vonat csak néhányszor közlekedett, igazi megváltás volt, amikor motorkerékpárt tud-
tak venni maguknak. A munka mellett többen (4 fő) kényszerültek arra, hogy poszt-
graduális képzésben kiegészítsék főiskolai diplomájukat. Munka és család mellett 
a 2-3 éves képzéseken vettek részt, levelező tagozaton.

A személyes érdeklődés kielégítésére is volt lehetőség. Két jellemző eset: az 
orosz-magyar szakos kolléganő, aki eredetileg sem készült tanárnak, és nem érezte 
jól magát a tanári szerepkörben, számára a legnagyobb örömet az jelentette, amikor 
az iskolai könyvtárat ő alakíthatta ki, és ehhez könyvtárhasználati képzést is sikerült 
elvégeznie. A magyar–történelem szakos tanárnő pedig színházi rendezést tanult, és 
hosszú éveken át gondozza a színésznek készülő, tehetséges fi atalokat, nagy sikerrel. 

25  1950 és 1952 között megjelenő új egyetemi tankönyvek közül 86 volt szovjet tankönyv fordítása 
(Romsics 1999: 360).

26  Ladányi 2008: 90–95.
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Tanári hétköznapok: sikerek és kudarcok

Az iskolai élet hétköznapjainak kereteit az aktuális feladatok szabták meg. 
A szaktantárgyak tanítása mellett, amire a leginkább büszkék a tanárok, sok más 
szerepben kellett helytállniuk. Az egyik legnagyobb presztízse az osztályfőnök-
ségnek volt, a  megkérdezett tanárok közül a  zenei konzervatóriumot végzett 
énekkarvezető kivételével mindenki ellátta ezt a teendőt. Néhányan csak rövidebb 
ideig, mások hosszabb ideig. Az osztályok száma és végig vitele a  többi iskolai 
feladattól vagy a személyes habitustól függött.

Az oktatási és nevelési feladatok között az értékhierarchiában egyfajta megtisz-
teltetés volt a szakmai munkaközösség vezetése, a 11 főből hárman töltöttek be ilyen 
feladatot. Bizonyos tanítási tapasztalattal, általában tíz év után váltak a  kollégák 
érettségi elnökké, hárman látták el ezt a  feladatkört. Az érettségi vizsgák jegyzői 
teendőit rendszeresen és hosszú éveken keresztül a könyvtáros tanárnő látta el. 

Két tanárból lett iskolai vezető, mindketten először igazgató-helyettesi funkciót 
láttak el, egyikőjük a gimnázium igazgatója lett, míg a másik a város mezőgazdasági 
szakközépiskoláját vezette. A mozgalmi élet meghatározója a Kommunisták Ifj úsági 
Szervezete (KISZ) volt, amelynek szinte minden középiskolás tagja volt. A 11 főből 4 
látta el hosszabb vagy rövidebb ideig a KISZ összekötő feladatát. Általában törekedtek 
arra, hogy lehetőleg a párttagok közül kerüljön ki az összekötő, ám az élet ezt többször 
felülírta. A fi atalok kapták leginkább ezt a feladatot, jelen esetben a 4 főből 2 volt csak 
párttag. Magáról a  párttagságra a  megkérdezettek közül csak ketten tértek ki, a  11 
személyből 6 volt tagja az MSZMP-nek, a Magyar Szocialista Munkáspártnak. Ket-
ten vezető pozíciót is betöltöttek. Más érdekképviseleti szervekben is volt lehetősége 
két főnek a közreműködésre: a szakszervezeti mozgalom és a munkaügyi kérdések 
(perekben) részvétel formájában. A helyi önkormányzatban három kolléga volt hosz-
szabb ideig képviselő, a  gimnázium igazgatója a  városi oktatási bizottság tagjaként 
alakíthatta a város oktatási koncepcióját. A gimnáziumból előbb alpolgármesterként, 
majd középiskolai igazgatóként a kémia–fi zika szakos kolléga töltötte be a legmaga-
sabb politikai, közigazgatási funkciót. A rendszerváltás utáni 10–15 éves időszakról 
elmondható, hogy a város politikai vezetésében azok a tanárok, akik igazgatói felada-
tokat láttak el vagy önkormányzati képviselők voltak, erőteljesen tudták befolyásolni 
az oktatást érintő szakmai döntéseket. Jelentős szerepet játszottak az iskolai fejleszté-
sek, építkezések, iskolai körzetek átszervezésének kérdésében. 

A tanárok szakmásodásának fontos ismérve a saját társulások, szervezetek, folyó-
iratok létrehozása és az azok fenntartásában való közreműködés.27 Hatan kapcsolód-
tak különböző szakmai szervezetekhez, általában a  saját szakjuknak megfelelő, 
országos szakmai tömörülésekhez. Ezeknek a  szakmai társaságoknak célja, hogy 

27  Németh 2009: 279–290.
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összefogják az adott tudományterület tanárait. Szakmai továbbképzéseket 
szerveznek, biztosítják a  rendszeres szakmai kommunikációt, versenyeket 
szerveznek, díjakat alapítanak, elősegítik szakjuk népszerűsítését. Ilyen például 
a  Földrajztanárok Egylete, a  fi zikatanárok Eötvös Loránd Fizikai Társulata, 
a Magyartanárok Egyesülete, a három megye matematika versenyének kuratóri-
uma, a KÓTA.28 De számos rendezvényre juthattak el a szaktanárok és diákjaik 
egyéb kapcsolatrendszerükön keresztül. A biológia–kémia szakos tanár korábbi 
egyetemi professzora révén került be a Magyar Rovartani Társaságba, amelynek 
tagjaként rendszeresen vitte tanítványait annak rendezvényeire. 

Az orosz nyelvet kötelező idegen nyelvként, 1949-ben vezették be, amely új 
kihívást jelentett a nyelvtanítás terén, hiszen meglehetősen gyorsan nyelvtanárokra 
volt szükség. A képzést segítette a Lenin Intézet, az Idegen Nyelvek Főiskolája (tol-
mács és fordítók képzésével), a  tanárképző főiskolák és az egyetemek. Az orosz 
szakosok (2 fő) bekapcsolódtak a „Ki tud többet a Szovjetunióról vetélkedő?” éves 
megrendezésébe. A vetélkedőt a Magyar–Szovjet Baráti Társaság támogatta, amely 
„barátság vonatok” szervezését is végezte. Jutalomként szovjetunióbeli utazásokon 
vehettek részt az orosz szakosok mellett más kitüntetett pedagógusok is (4 fő).

A középiskolai tanárok korábbi „tudós tanár” szerepüket a 2. világháború 
utáni időszakban elveszítik, is inkább válnak mozgalmi vezetővé, bürokratává, 
népművelővé, az állami akarat képviselőjévé. Mégis elmondható, hogy a korábbi, 
a polgári iskolarendszerben szocializálódott tanárok mintái erőteljesen hatottak, 
a művelődés és műveltség komoly követelményként íródott be a tanítás erkölcsi 
normáiba. Ezen idős generáció tanáraiban a kultúra közvetítése, az enkulturá-
ciós folyamat erősítése komoly hagyományként élt tovább. Az interjúalanyok 
közül jelentős és maradandó emlékeket hagyott hátra tanítványaiban a  két 
magyar tanár: színjátékok, rendhagyó iskolai ünnepek rendezésével, a színház 
iránt fogékonyabbak pályaorientációjának erősítésével. Figyelemre méltó, hogy 
az 1950-es évektől a 2000-es évek elejéig mintegy tizenöt jelentős színművész 
került ki az iskola falai közül. A könyvtárat újjászervező kolléganő munkája 
köszönhetően tért át az iskolai könyvtár az ETO rendszerre és vált áttekinthető 
és használható szakkönyvtárrá. A történelem–földrajz szakos kolléga az évente 
megrendezett Kossuth-vetélkedők megszervezésével járult hozzá a  hagyomá-
nyok ápolásához. 

A tudományos munka, a kutatás sem tűnt el ebben az időszakban. Az iskola 
vezetésében jelentős szerepet játszó biológia–földrajz szakos tanár, földrajzból 
az egyetemi végzettség után doktori fokozatot szerzett. Igazgatóként és nyugdí-
jasként is a helyi kutatások támogatója és szervezője volt. A Debrecenben vég-
zett történelem–földrajz szakos kolléga a helytörténet iránt kötelezte el magát. 

28  KÓTA: Kórusok Országos Tanácsa, 1970–1990 és jogutódja
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A gimnázium alapításának és több mint százéves történetének feldolgozásával 
több történeti munka született  tollából. Mindkét kolléga számos tanítványát 
segítette az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen, többször döntős 
helyezéseket értek el. 

A visszaemlékezők utaltak rá, hogy számos más feladat is hárult rájuk, ame-
lyek elvégzése, kisebb nagyobb terheket jelentett, sok esetben nem jártak anyagi 
juttatással. Ilyenek például: tűzvédelmi, balesetvédelmi, tömegsport, menza 
felelősség. Tanulószoba felügyelet, szakkör, korrepetálás, őszi munkákon fel-
ügyelet. A legkedveltebb és sokat emlegetett tevékenység az iskolai kirándulá-
sok szervezése az osztályoknak, a tantestületnek. Jelentős az iskolai hagyomá-
nyápolásban az énekkar és a  Kodály Zoltán által fémjelzett Éneklő Osztályok 
versenyének éves megrendezése. Az 1976-ban bevezetett április 1-i fordított nap 
kiemelkedő eseménye a gimnázium ifj úsági életének. A parlamenti demokrácia 
szabályainak megfelelő korteskedés után megválasztott diákigazgató és 
diáktantestület került az iskola élére, és több mint 30 éve ugyanazon ceremónia 
szerint kerül ma is. 

A visszaemlékező tanárok szívesen és lelkesen beszéltek múltbéli feladataik-
ról, sikereikről, nehézségeikről. Büszkék diákjaikra, arra, hogy sokakat juttattak 
hozzá a  továbbtanuláshoz, az egyetemi felvételhez, akik sikeres szakemberek, 
orvosok, jogászok, tanárok lettek. Sokan kitértek arra, hogy nagy kihívásnak 
tekintették a  tanulási nehézséggel küzdők támogatását, felzárkóztatását. Külö-
nösen a  természettudományi tárgyakat tanítók hangsúlyozták, hogy a  bukás 
elkerülése az érettségin komoly pedagógiai munkát igényelt a  részükről, ám 
nagyon hálásak voltak a „megmentettek”.

Pedagógiai módszereik között kiemelték a szemléltetés fontosságát, a moti-
váció fenntartását. Számos eszközt próbáltak ki szakjaiknak megfelelően. Köz-
tük néhány fi gyelemre méltó: az érdeklődőknek a Rovartani Társaság előadásai, 
színházlátogatások, határon túli erdélyi irodalom tanítása, fi lmvetítések, túrák, 
üzemlátogatások, tanulói kísérletek, zenehallgatás. Munkájukról beszélve 
a  megkérdezettek mindig tanításról beszéltek, a  nevelés szót nem használták, 
többségében a frontális oktatást alkalmazták. 

Karrier és presztízs

A kisvárosi nyugdíjas középiskolai tanárok visszaemlékezése a „megélt történelem” 
hétköznapjait idézi fel. A visszaemlékezők nem tekintik magukat hősöknek, ám 
büszkén és jó érzéssel gondolnak vissza életútjukra. A karrier szót nem használják, 
életpályájukat összességében komplex egésznek tekintik. Gyermekkori álmaik és 
a valóság nem került messzire egymástól, visszaemlékezéseikben többen kitértek arra 
is, miként módosultak az esetleges vágyak és kerültek összhangba a realitással. 
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2. táblázat: Lehetőség és valóság a 11 tanár életpályáján
Személy, nem Szak Gyermekkori 

álom
Mi lett volna, ha 

nem tanár?
Jellemző 
metafora

BK (n) Magyar–orosz sportlövő könyvtáros könyvtáros
GK (f) Magyar–francia tanár, pap író franciatanár
GI (f) Fizika–kémia tanár műszerész politikus
GS (f) Történelem–

földrajz
felfedező kutató túravezető

KGY (f) Biológia–
földrajz

mezőgazdász mezőgazdász szervező

MÁ (n) Magyar–
történelem

tanár újságíró rendező

SLJ (n) Cselló–szolfézs, 
karvezető

tanár zenész karvezető

SZS (n) Orosz–
társadalom ismeret

misszionárius tolmács nyelvtanár

TT (f) Testnevelés–
magyar

sportoló edző testnevelő

TCZM (n) Matematika–
fi zika

tanár kereskedő gazdasági felelős

Forrás: saját szerkesztés

A fenti táblázatban az életpálya kimenetelének bemutatása a  lehetőség és 
a  valóság összevetésével történik. Az interjúalanyok a  legtöbb esetben saját 
maguk tértek ki arra, hogyan módosult pályájuk, miként változott az álom. 
A sportlövőnek és a  misszionáriusnak készülő két tanár kivételével a  többiek 
pályája, szakjaik révén többé-kevésbé közel áll a vágyott szakmához. A metafo-
rák kialakítása volt tanítványaik, és az egymásra tett refl exiók alapján történt (2. 
sz. táblázat). A személyek megtalálták azokat a feladatokat, amelyek a leginkább 
testközeliek voltak számukra, és elégedetté tették őket.

Úgy vélik, munkájukkal jelentősen hozzájárultak lakóhelyük értelmiségének 
formálásához. Sikereik között nemcsak azt tartják számon, hogy tanítványaik 
a  különböző versenyeken és az egyetemi felvételin jól szerepeltek, hanem azt 
is, hogy becsületes embereket, jó szülőket, elégedett felnőtteket neveltek. Volt 
tanítványaik és azok gyermekeinek, unokáinak visszajelzéseit, olykor segítségét 
többre tartják, akár kitüntetéseiknél is. A város megbecsült polgárainak tekinti29 

29 Ketten (kórusvezető és a gimnázium igazgatója) a 11 főből díszpolgári kitüntetést is kaptak.
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őket, a középiskolai tanár szakmai presztízse lokális keretek között nem kérdője-
leződött meg. 

A 20. század második felének oktatáspolitikája országos szinten jelentősen 
módosította a tanárok társadalmi helyzetét és presztízsét, az interjúkban vissza-
emlékezőktől eltérően, számos negatív tendencia kibontakozása fi gyelhető meg. 
Az 1945 után a felsőoktatás kiszélesítése még tovább növelte a tanárok körében 
az alacsony rekrutációt, amely alacsony önbecsüléssel párosult, erős szakmai 
leértékelődéshez vezetett és egyfajta deprofesszionalizálódást eredményezett.30 

A presztízsvesztést növelte a  tanárok fokozatosan csökkenő bérezése is,31 
amely az 1950–60-as évekre a szakmunkásokéhoz hasonló, majd annál alacso-
nyabb fi zetéshez vezetett. Ennek eredményeként rohamossá vált a szakma elnői-
esedése, a férfi ak közül többen a tanítás helyett inkább a hivatalt vagy a pálya-
elhagyást választották. A bekövetkező változások a  tanárok életkörülményeit 
is jelentősen átalakították, egyre inkább diff erenciálódtak, helyzetük alapján 
inkább az alsó középosztályhoz voltak sorolhatók. 

A megkérdezettek nem éreztek eff éle leértékelődést. Fontosnak tartják, 
hogy munkájukkal önállóan meg tudták teremteni családjuk egzisztenciáját 
(lakást, családi házat, autót, kertet), gyermekeiket taníttatni tudták, valameny-
nyien felsőfokú végzettséghez jutottak, amelyre joggal büszkék. Szüleikhez 
képest magasabb (két esettől eltérően) iskolai végzettséget szereztek, többen 
teljesen önerőből fedezték továbbtanulásukat, biztosították megélhetésük kere-
teit. A  Kádár-korszak értelmiségi hierarchiájában kiemelkedően nagy presz-
tízse volt az orvosoknak. Az interjúalanyok kivétel nélkül szívesen említik első 
helyen azokat, akikből orvosok lettek. Ebben feltehetően az is fontos szerepet 
játszik, hogy idősként nagyon jó néven veszik ezen orvosok segítségét egészség-
ügyi problémáik megoldásában.32 

Elégedettségükben feltehetően nagy szerepet játszik aktív életmódjuk, tuda-
tosan megőrzött vitalitásuk. Az életpálya nem ért véget számukra a nyugdíjba 
vonulással. Sokan nyugdíjasként is tovább dolgoznak, órát adnak, magánta-
nítványokat tanítanak. Kivétel nélkül valamennyien teljes értékű, aktív életet 
folytatnak, amelyben nagy szerepet kapnak tudatos rekreációs technikáik. 
A legváltozatosabb tevékenységekkel őrzik testi és szellemi frissességüket: kerti 
munka, kvíz- és társasjátékok, memoriterek, biciklizés, úszás, séta, főzés, befő-
zés, gyógynövények, kórus, idegen nyelv gyakorlása, unokák felügyelete, fotó-
zás, utazás, színház, mozi, kiállítások, olvasás.

30 Fónai–Dusa 2014: 41–4 9.
31 Nagy 2001: 82–86.
32 Az orvosok, orvos dinasztiák esetében ugyancsak jellemző volt a szülővárosba történő visszaté-

rés, mivel a Cegléd kórház folyamatosan biztosított munkát.
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 Sikeres életutak – összegzés

A vizsgált, 70 év fölötti tizenegy középiskolai tanár élettörténete az 1945 utáni 
magyar oktatás főbb változásainak szemléltetéshez adnak kiegészítést. A megélt 
és elmesélt világ új ösvényeket teremt a  történelmi tényekhez, azok szélesebb 
értelmezéséhez. 

A kisvároshoz erősen kötődő, szülővárosába többségében visszatérő peda-
gógusok életútja némileg különbözik az országos átlagtól. Pályafutásuk viszony-
lag kevés térbeli és szakmai mobilizációt mutat. A szocializmus nagy migrációs 
folyamatai (faluból a  városba áramlás) kevéssé (vagy csak részben) érezhető. 
A szülőkhöz, a házastárshoz, az alma materhez való ragaszkodás határozza meg 
leginkább iskolaválasztásukat, munkahely választásukat, amelyet a rendszer köz-
ponti szabályozása ugyanakkor erősen befolyásol (felvételi, szakok, tanulmányi 
szerződések). A polgárosodási folyamatot megtöri az 1945 utáni szocialista fordu-
lat, ám a középiskolai tanárrá válás a társadalmi felemelkedés lehetősége maradt. 
A kisvárosi értelmiségi elit részeként jelentős szerepet töltenek be az oktató és 
nevelő munkájuk és példamutatásuk révén. Az irányításban dolgozók (két igaz-
gató) ezt a  folyamatot sokkal élesebben és tisztábban látják, míg a  többiek szá-
mára inkább a mozaikkép összerakásával, a visszaemlékezéssel tudatosul. 

Élettörténeteik sikeres és teljes életutakat mutatnak be. Az emlékező és az 
emlékezés sajátjának megfelelően az életpálya alakulását maguk is egészként, 
maradandóként, sikeresként kívánják látni és láttatni. Kezükben az emléke-
zés irányításának a  kulcsa. Direkt módon nem szívesen nyilatkoztak politi-
kai kérdésekről (párttagságról, világnézeti változásokról, oktatáspolitikáról, 
konfl iktusokról), kerülték a  megnyilvánulásokat az utóbbi évek oktatásának 
megítéléséről. Mint a korszak szemtanúi ezzel nem könnyítették meg a kutatást. 
Legérdekesebb az lehet, amiről nem beszélnek. Kiemelkedően sok és hasznos 
információval szolgált a két iskolavezető, akik nemcsak iskolai, hanem lokális 
és regionális szinten, a politika és az oktatáspolitika országos összegüggésében 
látták és látják a változásokat, kollégáikat és saját szerepüket. 

A narratívák az oktatáspolitikai változások életközeli, személyes megélé-
sével láttatták azok fi nomabb, árnyaltabb hatásait mind a képzésben, mind az 
elhelyezkedésben. Míg a képzés nyújtotta lehetőség, a továbbtanulás valameny-
nyi alany számára pozitív élmény volt (egy fő kivételével), addig a  munkába 
állás, az ideális munkahely megtalálása többek számára jelentett nehézséget, 
hosszabb küzdelmet. Elmondható róluk, hogy többségében elsődiplomás értel-
miségiként a végzettségének megfelelően (ugyan legtöbben némi várakozással) 
tudott elhelyezkedni. Nem veszélyeztette őket a munkanélküliség, nem merült 
fel a pályaelhagyás gondolata. A szakmai végzettség megszerzéséhez befektetett 
tőkéjük megtérült, a magántanítványokon túl más kiegészítő foglalkozást nem 
végeztek, igaz a szabadidőben művelt kiskertek némileg kiegészítik a családok 
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ellátását.33 Pályájukat a  tudás és a karrier közötti inkongruencia ellenére sike-
resként élték. A pénz mellett vagy helyett fontosabbnak tartják az egészséget.34

Lokális közegben, a kisvárosban ismert, elismert, tisztelt és meghatározó sze-
mélyei a helyi értelmiségnek. Vitathatatlan érdemük van a nemzedékek számára 
történő tudás közvetítésben és nevelésben. 

Kevésbé kutatott és nem kap fi gyelmet, ám leginkább hasznos lehet az utókor 
és a jövő generációja számára az az életbölcsesség és életmód, amellyel a megkér-
dezettek nyugdíjas éveiket megélik. Számos rekreációs technika birtokában aktí-
van töltik napjaikat, kiegyensúlyozottak, életvidámak. Érdemes odafi gyelni rájuk, 
ők tudják a hosszú élet titkát. Miben lelik meg? Hasznosan töltik nyugdíjas éveik 
mindennapjait. Szakmai karrierjük és személyes boldogságuk legfontosabb zálo-
gának a biztos családi hátteret (valamennyi megkérdezett házas és van gyermeke) 
és kollégáik támogatását tekintették.

Mivel járulnak hozzá az interjúk a  neveléstudományhoz? Számos új, kie-
gészítő információt adnak arról, hogy az oktatást többször átrajzoló reformok 
hogyan hatottak az oktatás szereplőinek hétköznapjaira. Különösen sok és hasz-
nos háttérinformáció birtokába juthatunk a professzionalizációs folyamat válto-
zásairól. Számos feltáratlan terület marad rejtve, azok amelyekről nem szívesen 
beszélnek a kortársak: politika, pártpolitika, ideológiai befolyás, mozgalmi múlt, 
konfl iktusok stb. A jövőben a hazai vizsgálódások mellett, a közép-kelet-európai 
térség államaiban az egyéni életutak felkutatása és adatbankokban való összegyűj-
tése a további kutatások számára új perspektívát nyitna. A közel hasonló múltú 
térség makrotörténeti folyamatai mellett a mikrotörténetek a neveléstörténet új, 
eddig feltáratlan jelenségeihez vezethetnek el bennünket.
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Domokos Mariann

Olvasástörténet és folklorisztika*

Közelítések a ponyvamesék 19. századi paraszti recepciójához

A dolgozatban egy folyamatban lévő szövegfolklorisztikai kutatás előmunkálatait 
szeretném összegezni. A vizsgálat a 19. században magyar nyelven kiadott populáris 
nyomtatványok egy viszonylag jól körbehatárolható csoportjának, a ponyvameséknek 
a  feltárását és azok korabeli megismerésének folyamatát állítja középpontba. Fol-
kloristaként arra a kérdésre keresek választ, hogy mi módon és milyen mértékben 
befolyásol(hat)ta a  nyomtatott meseszöveg-korpusz a  szóbeliségben élő népmese-
kincs alakulását a korszakban.1 Ennek a folklorisztika számára fontos szempontnak 
már a hozzávetőleges megválaszolása is több előkérdés tisztázását teszi szükségessé. A 
ponyván közvetített meseszövegek befogadás-történetének megismeréséhez az egyik 
fontos kérdéscsoport az, hogy az alsóbb társadalmi rétegek képviselői közül egyálta-
lán kik, mikortól és mit (azaz milyen alműfajú és mely mesetípusokba tartozó szöve-
geket) olvas(hat)tak a 19. századi Magyarországon. További részkérdés, hogy a mesék 
olvasása mi módon ment, mehetett végbe? Mennyire volt elterjedve a század magyar 
falvaiban a hangos közösségi olvasás? Megismerhető-e az, hogy egy mikroközösség 
egyetlen felolvasója mennyiben volt hatással a hallgatóság meseismeretére? Vannak-e 
bizonyítékok az intenzív meseolvasási gyakorlatra.2 Szövegfolklorisztikai vizsgálato-
kat és fi lológiai egybevetéseket feltételez annak megállapítása, hogy a „népi” olvasókat 

1 Solymossy Sándor a ponyvakutatás mellőzöttségére vonatkozóan több, mint száz évvel ezelőtt 
megfogalmazott gondolata (néhány fontos részeredmény ellenére) ma is helytálló: „úgy látszik, 
eddig nem vették érdeme szerint fi gyelembe [a ponyvákat]. Míg a középkorban szerteterjedt 
meseformák világosan élő ajakról plántalódtak át és tovahaladásuk kétségkívül szájról-szájra 
történt, a könyvnyomtatás óta divatossá és kedveltté lett népkönyvek, ponyvafüzetek, mint vál-
tozatlan szövegek is terjesztették az egyenlő [mese]típusokat.” (Solymossy 1913: 3).

2 Az intenzív olvasás kevés számú szöveg többször ismételt elolvasását, memorizálását jelenti. 
Az erre a  gyakorlatra jellemző olvasmánytípus elsősorban a  vallásos irodalom termékei (pl. 
a biblia, imakönyvek, zsoltároskönyvek stb.) jelentik (Tóth 1996: 80, 267; Tóth 2006: 243).

*  A dolgozat a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült. Számos forrásra és szak-
irodalomra hívták fel a  fi gyelmemet történészek, folkloristák, könyvtárosok és levéltárosok. 
Külön szeretném megköszönni Benedek Katalin (MTA BTK), Ispán Ágota Lídia (MTA BTK), 
Jakab Réka (MNL Veszprém Megyei Levéltár), Kovács Csaba (KSH Könyvtár), Mészáros Tibor 
(PIM Könyvtár), Pákozdi Éva Szilvia (MNL Veszprém Megyei Levéltár könyvtára) és Szönyegi 
Hajnalka (Vörösmarty Mihály Könyvtár, Székesfehérvár) segítségét.
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potenciálisan elérő nyomtatott meseszövegek honnan származnak: a  szóbeliségből, 
gyűjteményes népköltési kiadványokból esetleg idegennyelvű ponyvákból, kalendá-
riumokból? Egyáltalán hogyan mérhető le, hogy a ponyván közvetített nyomtatott 
mesei olvasmányanyag mennyiben volt a szóbeliségre hatással?3 Amennyiben sike-
rülne akár csak megközelítőleg is válaszolni a fent megfogalmazott kérdésekre, úgy 
árnyalni lehetne a népi olvasmányigényt kielégítő nyomtatott írásbeliség és a szóbeli-
ség egymásra gyakorolt hatását és kölcsönös áthallásait.4  

Közelítések az alsóbb társadalmi rétegek olvasni tudásához

A ponyvamesei nyomtatványok vizsgálata során alapvető fontosságúnak tűnik, 
hogy e szájhagyományt nagymértékben befolyásoló korpusz korabeli recepciójá-
nak műveltségbeli vonatkozásairól (azaz magának az olvasásnak a lehetőségéről) 
is megalapozott ismeretekkel rendelkezzünk. Az analfabétának tartott közössé-
gek, alsóbb társadalmi rétegek olvasási hagyománya (néhány fi gyelemre méltó 
kivételtől eltekintve)5 a történeti kutatásokban nem jelentett önálló vizsgálati tár-
gyat. A paraszti közösségek populáris olvasmányairól, a ponyvákról és általában 
véve az alsóbb társadalmi rétegek 19. századi olvasási szokásairól és szövegértési 
kompetenciáiról, így sajnos csak nagyon kevés információ áll rendelkezésünkre. 

A továbbiakban a  ponyvamesék befogadástörténetének egy részkérdéseként 
azt szeretném megvizsgálni, hogy hazánkban az alsóbb társadalmi rétegek a  19. 
században milyen olvasási kompetenciákkal rendelkez(het)tek, illetve óvatosabban 
fogalmazva: milyen módszerekkel lehet egyáltalán hozzávetőlegesen megbecsülni 
a paraszti olvasás gyakorlatának hazai elterjedtségét a korszakban. Már a kérdés fel-
tevésének körülményessége is jól jelzi, hogy mennyire nehéz konkrét bizonyítékokat 
találni a korabeli olvasnitudás meglétéről illetve annak kereteiről. Az alfabetizáció 
történetén belül az olvasástörténet ingoványos és feltételezésekben bővelkedő terü-
let, különösen, ha az alacsonyabb kulturális szinten élők olvasási készsége a vizsgá-
lat tárgya. Talán mégsem teljesen hiábavaló megkísérelni a nép olvasástudásának 
feltárását, hiszen ha csak megközelítő adatokkal is rendelkezünk, az az írásbeliség 
és szóbeliség kölcsönhatásának pontosabb meghatározásához vezet bennünket 

3 A ponyvamesék folklorizációjáról lásd: Dégh 1946–1947; Kovács 1961; 1969; 1977. A ponyván 
kiadott mesék néhány forrásáról lásd: Domokos 2015: 45–72; Mikos 2015: 399.

4 Az írásbeliséget és a szóbeliséget oppozícióként tételező kommunikáció-felfogás helyett sokkal 
inkább a  két kommunikációs csatorna együttlétezését és a  szövegek mindennapi használati 
módjait hangsúlyozó „új” francia eredetű olvasástörténeti megközelítés megfontolásait tartom 
követendőnek a  szövegfolklorisztikai ponyvakutatás során (Chartier 2000; Kristóf 1995; Sz. 
Kristóf 2002: 3–5; 2008: 214). 

5 Az említetteken kívül Solymossy 1906; Dégh 1948; Ortutay 1960; Balogh 1965: 555–564; Szigeti 
1973; Szabó 1989; Keszeg 2008: 69–79; Mikos 2008; Ispán 2017: 311–317.
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közelebb. Természetesen a  fenti kérdés megválaszolása túlnő e tanulmány kere-
tein, jelen áttekintésnek nem is ez a célja. Az alábbi vázlatban csupán a meglévő 
kutatásokból és statisztikákból a kulturálisan és társadalmilag alacsonyabb szinten 
állók olvasásának történetére vonatkozó néhány adatot, illetve következtetéseket, 
becsléseket és feltételezéseket kívánom egybegyűjteni és egymásravetíteni annak 
érdekében, hogy biztosan kijelenthessük: ha eljutott egy népszerű, szórakoztató 
nyomtatvány a paraszti közösségekbe, azt el is tudták olvasni.

A népi írásbeliség tanulmányozása a történeti kutatásokban hosszú ideig fel 
sem merült releváns kérdésként a néptömegek teljes analfabétizmusát feltételez-
ve.6 A paraszti írásbeliséget átmenetek és fokozatok nélkülinek tételezték és a rész-
kompetenciák7 (félanalfabéták) lehetőségével az utóbbi időkig jellemzően nem 
számoltak. Az elmúlt évtizedekben nyugat-európai mintákat követve8 nálunk is 
felerősödtek a  könyvtörténeti és alfabetizációtörténeti kutatások, ennek ered-
ményeként számos tanulmány született az írni-olvasnitudás történetéről, köztük 
a  paraszti írásbeliségről valamint az írás mint kulturális gyakorlat különböző 
aspektusairól. E történeti vizsgálatok elsősorban a 16–18. századra koncentráltak, 
a  19. század alfabetizáltsága sok szempontból máig feltáratlannak tekinthető.9 
Könnyű belátni, hogy az olvasni tudás vizsgálata sokkal komplikáltabb feladat az 
írni tudásénál, tekintettel arra, hogy magának az aktusnak nincs közvetlen írá-
sos nyoma. A boszorkányperektől az úrbéri vizitációs jegyzőkönyveken keresztül 
a hagyatéki leltárakon át a tűzkárjegyzékekig, az iskolalátogatási és népszámlálási 
statisztikáktól a  paraszti életírásokig a  legkülönböző forrástípusokban találha-
tunk az alfabetizáltságra vonatkozó adatokat.10 

Úgy tűnik, hogy mára egyetértenek abban az alfabetizáció történetének kuta-
tói, hogy az olvasni képesek száma mindig meghaladta az írni tudókét.11 Abban 

6 Sz. Kristóf Ildikó boszorkányperek iratanyagán alapuló történeti antropológiai vizsgálatai 
bebizonyították, hogy már a kora újkori falvaink és mezővárosaink lakosai ismerősek az írott 
kultúra termékeivel. A vallomásokból kiolvasható, hogy a boszorkányok szerződését az általuk 
ismert írásbeli kultúra alapján képzelték el (Kristóf 1995: 77).

7 A teljes analfabetizmus és az írni-olvasni tudás közötti főbb fokozatok: csak a nyomtatott betűk 
ismerete vagy csak a nagy betűké, kézírás olvasása, silabizálás vagy folyékony olvasás stb.

8 A korábbi kvantitatív jellegű és az új francia alfabetizációtörténet módszertanáról lásd: Chartier 
2000; Sz. Kristóf 2002; 2008.

9 Az európai kontextusba ágyazott hazai könyvtörténeti és olvasástörténeti kutatásokról jó 
áttekintést nyújt: Hudi 2009: 7–18; Granasztói 2011. Az élénkülő hazai interdiszciplináris 
vizsgálódásokat jól jellemzi, hogy az utóbbi években több periodika is tematikus számot szentelt 
az alfabetizációtörténeti kutatásoknak. Egy, a  kora újkori kutatásoknak szentelt konferencia 
előadásai alkotják az Acta Papensia 2002. 1–2. számát. A Korall 2011. évi 43. száma pedig kifejezetten 
az olvasástörténet kevésbé feltárt korszakára (a 18–19. század fordulójára) összpontosít.

10 A népoktatás jórészt kiaknázatlan statisztikai jellegű levéltári forrásairól ad áttekintést Tóthné 
Polónyi 1971. Az olvasástudás további lehetséges forrásairól lásd: Hudi 2002:162.

11 Hudi 2009:85; Tóth 1996:80, 266. 47. lábjegyzet.
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a  tekintetben azonban eltérőek a  vélemények, hogy milyen mértékű is lehetett 
a  két képesség ismeretében a  különbség. A kvantitatív alfabetizációtörténet 
jegyében születtek nálunk a legkorábbi mérési eredmények. Az első ilyen jellegű 
rendszeres hazai vizsgálatok Benda Kálmán nevéhez fűződnek.12 Benda úrbéri 
vizitációs jegyzőkönyvekben vizsgálta a  névaláírások és keresztrajzolások soro-
zatát és vont le következtetéseket a műveltségi szintről. Az adatsorok statisztikai 
elemzése alapján úgy vélte, hogy az alacsonyabb társadalmi és kulturális szinten 
lévők elit közössége, a falusi elöljárók maximum 12–15%-a tudott írni a Dunántú-
lon az 1770-es években. Véleménye szerint olvasni többen tudhattak, mint írni, de 
ez szerinte legfeljebb csak néhány százalék eltérést jelenthetett.13 Nem ért egyet ez 
utóbbi kijelentéssel (miszerint elenyészően kicsi volna az eltérés az olvasni tudók 
és az írni is tudók száma között) Hudi József, aki Veszprém megyei insurgensek 
körében vizsgálta az írni és olvasni tudást. Úgy találta, hogy a parasztnemesi szár-
mazású insurgensek között 1797-ben kifejezetten nagy, hozzávetőlegesen három-
szoros különbség mutatkozott a csak olvasni és az írni és olvasni is tudók között.14

Az angol történész Lawrence Stone szerint aki írni tud az elért már az alfabe-
tizáltság azon szintjére, hogy képes folyamatosan olvasni. Tehát ez azt is jelenti, 
hogy az írnitudók száma annyiban segít az olvasni tudók számának meghatározá-
sában, hogy megadja utóbbiak minimális számát.15 Tóth István György kutatásai 
alapján úgy vélte, hogy Vas megye parasztsága a 17–18. században nagy többségé-
ben írástudatlan volt, ugyanakkor a vasi elemi iskolák iskolalátogatási kimutatá-
sait vizsgálva azt is megállapította, hogy a 18. század második felében a gyerekek-
nek mintegy egyhatoda-egyhetede járt iskolába a megyében. Feltételezése szerint 
a  gyerekek olvasni még akkor is megtanulhattak, ha a  paraszti munkarendhez 
igazodva csak telente néhány hónapot volt lehetőségük iskolába járni. Tóth szá-
mol az iskolán kívül olvasnitanulás lehetőségével is, így korrigált becslése szerint 
a  18. század végén a  vasi falvakban a  parasztok 20%-a tudott olvasni.16 Tóth az 
országra a vasinál jobb arányt becsült, óvatos számításai szerint 1770-ben, nagyjá-
ból minden negyedik paraszt tanult meg olvasni.17 

Különböző könyvjegyzékekből, a  könyvek darabszámából, kalendáriumok pél-
dányszámából hagyatéki leltárakban felsorolt könyvállományból is leszűrhetőek az 
olvasástörténetre vonatkozó állítások.18 Hudi József veszprémi nemesi közgyűlési 
iratanyagot vizsgálva egy Csetényben (Veszprém m.), 1802-ben történt tűz pusztítását 

12 Benda 1977; 1978.
13 Benda 1977: 132;1978: 298.
14 Az író-olvasó insurgensek száma 49,42%, a csak olvasni tudóké 17,2% volt (Hudi 2009:75).
15 Idézi Tóth 2002: 332.
16 Azt is feltételezi, hogy a férfi ak közül sokkal többen tudtak olvasni, mint a nők közül (Tóth 1996:80).
17 Tóth 1996:81; 2002: 34; 2006: 243. 
18 Balogh 1965: 561; Benda 1988; Tóth 1996: 80. Az inventáriumkutatásról lásd még Kemecsi Lajos 

áttekintését: Kemecsi 2002.
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rögzítő tűzkárjegyzéket elemzett. Az iratok alapján azt állapította meg, hogy 29 falusi 
(református vallású) kárvallott több, mint 20%-ának volt könyve. A jegyzékben neve-
sítve főleg imádságos, zsoltáros és prédikációs könyvek fordultak elő a biblia mellett.19 
Hudi az egész falura kiterjesztett becslése szerint a lakosok mintegy ötödének lehetett 
könyve a vizsgált időpontban.20 Természetesen ebből magára az olvasás kompetenci-
ájára és az olvasási szokásokra direkt módon nem következtethetünk, noha kiinduló 
jelzőszámként értékes adatokkal gazdagítják az olvasástörténeti ismereteinket. 

A 19. század második harmadától kezdve a népszámlálási statisztikák immár 
közvetlen olvasástörténeti adatokat nyújtanak, ugyanakkor a  korszak forrásgaz-
dagsága ellenére sem tűnik sokkal könnyebbnek a  nép olvasni tudásának szám-
szerűsítése. Az 1870. évi népszámlálás volt az első, ahol a  lakosság írni és olvasni 
tudását külön kérdőpontokként szerepeltették (ír és olvas, csak olvas, analfabéta).21 
Keleti Károly Hazánk és népe a közgazdaság és társadalmistatistika szempontjából 
című munkájában a népszámlálás adatai alapján elsőként tanulmányozta az írni és 
olvasni tudás mértékét, továbbá részletezte az analfabetizmus felekezeti vonatkozá-
sait és értékelte a népnevelés helyzetét.22 Megállapította, hogy a teljes hat éven felüli 
lakosság több, mint fele analfabéta volt az 1870. év elején.23 Magyarországon az írni 
és olvasni egyaránt tudó férfi ak aránya 44,49% volt, míg a nőké csak 27,65%. Azon-
ban azok a nők, akik írni ugyan nem, de olvasni képesek voltak, több, mint kétszer 
annyian voltak, mint a  csak olvasni tudó férfi ak (17,46% és 8,46%). Ugyanez az 
arány mondható el Erdélyre is, ott a férfi ak 21,74% tudott írni és olvasni, a nők ará-
nya ennek a fele volt (10,96%). A csak olvasni tudó nők Erdélyben is közel kétszer 
akkora arányban voltak, mint a férfi ak (3,85% és 6,08%) legalábbis a statisztika sze-
rint. A nők hiányos írástudásának okát Keleti egyrészt az oktatás alacsony színvo-
nalában látja, másrészt felveti annak a magyarázatnak  is a lehetőségét, hogy a nők 
a „későbbi hivatásuk és napi foglalkozásuk között könnyebben elfelejtik az egyszer 
megtanultat.”24 A népszámlálási statisztikából az is kiolvasható, hogy Magyarorszá-
gon a városokban 20%-kal többen tudnak írni és olvasni, mint a falvakban, Erdély-
ben pedig 30% a különbség a városok javára.25 

A következő, 1881. évi népszámlálás adatait tekintve26 megállapítható, hogy 
Magyaroszágon és Erdélyben a  hét év felettiek között 1870 óta tíz százalék-
kal csökkent mind az analfabéta férfi ak és a nők száma is (a férfi aknál 51%-ról 

19 Hudi 2009: 84–87.
20 Érdekes megfi gyelés, hogy bibliája csak minden tizedik lakosnak volt (Hudi 2009: 87).
21 Népszámlálás 1870. (Az írni-olvasni tudás adatait lásd a 225–258. oldalakon.)
22 Keleti 1871: 356–371. A statisztikus Keletiről legutóbb írt: Ispán–Nádudvari 2014: 364.
23 Keleti 1871: 358. Magyarországon és Erdélyben együtt a hat éven túli analfabéta férfi ak aránya 

51%, a nőké 59% volt.
24 Keleti 1871: 359. 
25 Népszámlálás 1870: 231.
26 Népszámlálás 1881. (Az írni-olvasni tudás adatait lásd a 226–385. oldalakon.)
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41,14%-ra, a  nőknél 59%-ról 50,16%-ra).27 Még szembetűnőbb ez a  változás, ha 
a fi atalabb generációt nézzük. A 11-15 évesek között a fi úk 60%-a, a lányok 50%-a, 
a 8-10 éves fi úknak a 72%-a, a lányoknak pedig a 62%-a tud írni és olvasni 1881-
ben. Az alfabetizáltság ilyen mértékű terjedése minden bizonnyal az Eötvös-féle 
népiskolai törvénynek köszönhető.28

Peres Sándor A magyar népoktatásügy fejlődése 1867–1887 című könyvében az 
analfabétizmus felszámolásáról ír az Eötvösi reformok után. Úgy tudja, hogy 1869-
ben az iskolából kilépettek 71,22%-a tudott írni-olvasni, 1881-ben 94,11% 1887-ben 
pedig már 96,53%. Az olvasni tudók néhány százalékkal még ennél is többen voltak.29 

A fent említett, 18. század végéről, 19. század elejéről származó különféle 
kutatásokból származó adatokat nehéz egymással összeegyeztetni azok eltérő 
jellege, részlegessége vagy töredékessége miatt. Az alsóbb néposztályokra meg-
fogalmazott általános vélekedés az újabb könyvtörténeti és alfabetizációtörténeti 
kutatások alapján az, hogy bár az írott szöveg, az írásbeli kultúra jelen van a 17–18. 
század magyar falvaiban, azonban a nagy többség a szóbeliségben élt és csak az 
1848 utáni fél évszázadban kezdenek el tömegesen írni-olvasni tudóvá válni.30 
Úgy tűnik azonban, hogy a ponyvakutatás szempontjából releváns 19. század ele-
jére a paraszti olvasni tudással Magyarországon okvetlenül számolni kell, a falusi 
népesség akár 15%, 20% vagy 25%-a volt is képes olvasni ekkor. Ha egy közösség 
minden negyedik, ötödik vagy akár csak hatodik tagja képes a nyomtatott szö-
vegek elsajátítására, akkor minden bizonnyal ezzel megvolt a  lehetősége annak 
is, hogy ugyanaz az ismeret az olvasni nem képesekhez is eljuthatott a  mások 
számára való közösségi olvasás (felolvasás) gyakorlatának köszönhetően.31A 
ponyvamesei szöveganyag esetében mindez azt jelenti, hogy már az Eötvös-féle 
népiskolai reformokat megelőzően is hathatott a szóbeliségre a nyomtatott mesei 
szövegrepertoár. Mindennek részletes vizsgálata a jövő feladata.

27 Népszámlálás 1881: 226.
28 1868. évi XXXVIII. törvénycikk a népiskolai közoktatás tárgyában. A számarányt némiképp az 

is növelhette, hogy 1881-ben csak a hét év feletti népesség alfabetizációját nézték szemben az 
1870. évivel, összhangban a nemzetközi statisztikákkal. Ezt azzal indokolták, hogy a hatodik 
életévtől kötelező iskolai oktatás első évében még nem lehet elvárni az írni és olvasni tudás 
elsajátítását: „[az első évben] főleg vidéki iskolákban az ifj úság csak aránylag csekély része tanul 
meg olvasni és még csekélyebb írni.” Népszámlálás 1881: 226 és 291.

29 Peres 1890: 133–134. Nem világos, hogy mi alapján közli ezeket a  számokat, ugyanis 
a népszámlálási adatok mint láttuk, ennél kevésbé kedvező képet nyújtanak.

30 Tóth 2002: 34; Hudi 2002: 161.
31 Úgy vélem, hogy a  közösség számára való felolvasás népi hagyományával a  ponyvakutatás 

során is számolni kell, így az olvasmányok az olvasni ténylegesen tudóknál sokkal szélesebb 
körhöz jutottak el. A felolvasás paraszti gyakorlatához lásd: Benda K. 1978: 301, illetve Fehér 
Zoltán 20. század közepére vonatkozó bátyai (Bács-Kiskun m.) adatát: „Szokásban volt 30–40 
éve, hogy téli estéken egy-egy házhoz összejöttek, ahol valaki a Göre Gábor könyvekből olvasott 
föl a társaságnak.” (Fehér 1978: 330). A kollektív olvasásról lásd még Roche 2011. és Labádi 2011.
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A ponyvamese 

Rátérve konkrét anyagunkra, a ponyvamese defi nícióját érdemes először tisztázni. 
A ponyvamese meghatározásakor a  széles körben népszerű, viszonylag olcsó, 
populáris nyomtatványokra használt retrospektív32 fogalom, a  ponyva, ponyva-
nyomtatványok, ponyvairodalmi termékek, tágabban a  populáris olvasmányok, 
még tágabban pedig a  közköltészet defi níciójából33 érdemes kiindulni. M. O. 
Grenby a ponyva (chapbook, colportage) meghatározása során a kiadványok tar-
talmi, formai és társadalmi jellemzőinek együttes vizsgálatát javasolja.34 E nyom-
tatványok fi zikai megjelenésük szerint kisméretűek, igénytelen kivitelezésűek és 
rövid terjedelműek. Nálunk nyolcadrét formátumúak vagy még annál is kisebbek 
voltak a ponyvák, oldalszánukat tekintve pedig a legnépszerűbbek a 30 oldalas-
nál rövidebb kiadványok voltak. További jellemzőjük, hogy gyakran a kelendő-
ség növelése érdekében (olykor a tartalomtól függetlenül is) egyszerű, elnagyolt 
fametszetes illusztrációk is kísérték a szövegeket. Fontos szempont az, hogy kik 
és hogyan juthattak a populáris nyomtatványokhoz. Tekintettel arra, hogy egy-
szerű kivitelezésűek voltak a ponyvák, emiatt ennek az olvasmánytípusnak az ára 
viszonylag olcsó volt, így azt a szélesebb olvasóközönség is képes volt megfzetni. 
Terjesztési módjuk speciális: vásári vagy házaló vándorkereskedők árusították.35 
Grenby az egyik legproblematikusabb vizsgálati szempontnak a nyomtatványok 
tartalmát tekinti. Mivel különböző szövegtípusok keverednek a ponyván, emiatt 
tematikusan és műfajilag is nagyon heterogén ez az olvasmányanyag. A prózai 
ponyvai olvasmányok általában hosszabb munkák lerövidítéseként jelennek meg, 

32 A ponyvára a  kulturális elit által használt, elterjedtebb korabeli megjelölések a  következők 
voltak: népi füzetke, vásári füzetke, népirat, népiratka, ponyvairat, apróság, história. Itt jegyezném 
meg, hogy a korábbi századok (16–18.) hasonló jellegű népszerű olvasmányait a szakirodalom 
időnként népkönyvnek, máskor azokat is ponyvának nevezi.

33 A populáris nyomtatványok egyik első kutatója az irodalomtudós Rudolf Schenda volt. 
Schenda 1970, 1976. A hazai populáris nyomtatványok 19. századi nemzetépítésben játszott 
szerepéről lásd: Mikos 2010. Az utóbbi évek egyre élénkülő hazai közköltészeti kutatásainak két 
vezérképviselője Küllős Imola és Csörsz Rumen István. Alapvető forráskiadásokban is bővelkedő 
munkásságukból csupán két összegzést emelek ki: Küllős 2004, Csörsz 2009. Lásd továbbá 
a Csörsz Rumen István által szerkesztett Doromb. Közköltészeti tanulmányok 2012-től megjelent 
négy kötetében közölt írásokat (Reciti Kiadó, Budapest). Kifejezett ponyvadefi níciókat lásd: 
Békés 1966: 6–7; Pogány 1978: 9; Katona–Szemerkényi 1981: 260–261; Katona–Voigt 1981: 261–
264; Katona 1986: 743–744. Csörsz–Balázs-Hajdu 2009: 224–227. 

34 Grenby 2007: 278. 
35 Erdélyi Zsuzsanna egy 1913-ban született mezőkövesdi adatközlője a ponyva szó alatt 1970-ben 

a következőt értette: „Hát ennek nincsen írója… nem a papság írta és nem is ilyen szerző vagy 
író. Kitalálta a nép maga. Gondolom, hogy így, ahogy fáradt volt a nép, lefeküdt, így magátul 
kitalálgatta… ezek olyan kis lapokon vótak. Ezt úgy szokták árulni a kódusok a templomajtóba” 
(Erdélyi 1976: 78).
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a nép ízlésének megfelelően átalakítva. Pogány Péter szerint hazánkban a klasz-
szikusnak mondható népkönyvi ponyvacsoporthoz a  19. század elejétől kezdve 
csatlakozik „az egyre népmeseibb szerkezetű” nyomtatványok sora, és erősödik 
a szóbeliség és a nyomtatott írásbeliség kölcsönhatása.36 A fentiek alapján pony-
vamese terminus alatt olyan népmesei szüzséket tartalmazó, szórakoztató jellegű 
prózában megfogalmazott olvasmányokat értek, melyeket jellemzően szerző 
megjelölése nélkül vagy szerzői álnéven, kis méretű, néhány lapos, olcsó nyom-
tatványokként adtak ki, és a 19. század folyamán vándorkereskedők révén jutottak 
el a falvakba, az alacsonyabb társadalmi rétegek közé is. E népmeséket tartalmazó 
prózai népolvasmányok jellemző korabeli elnevezése többek között mulattató 
tündéri rege/néprege, mulattató tündéries történet, igen szép és mulattató elbeszélés 
stb. volt, legalábbis a nyomtaványokon olvasható műfajmegjelőlések szerint.

A ponyvamesék kutatása

A ponyvamesék a  kora újkortól kezdve tömegesen jelentek meg és terjedtek el 
Európában. A francia tündérmesék divatját követve a  17–18. századi Franciaor-
szágban valamint német területen vált legkorábban népszerűvé a félművelt olvasók 
körében.37 A magyar nyelvű ponyvamesékre az európai tündérmeséket közvetítő 
német kalendáriumok gyakoroltak számottevő hatást. A hazai folklórgyűjtések 
megindulásával nagyjából egy időben, a 19. század első felében kezdtek nagy szám-
ban eljutni a  szegényebb és alacsonyabb műveltségű társadalmi rétegekig azok 
a csodás narratívákat tartalmazó ponyvanyomtatványok, melyek szüzséit a mese-
kutatás népmesékként azonosított. 

A ponyvanyomtatványok (beleértve a korábbi népkönyveket is) hazai vizsgála-
tának egyik első képviselője Ipolyi Arnold volt.38 Magyar mythologia39 című művét 
a  ponyvákból származó adatokkal is kiegészítette. Egy, a  Magyar mythologia meg-
jelenésének évéből származó kiadatlan levelében érdekes megfi gyelést tett Ipolyi az 
MNK 400B* mesetípus (Világszép asszony) kapcsán. Egyik legfőbb gyűjtőtársához, 
Csaplár Benedekhez írott levelében amellett érvel, hogy az említett típus a ponyva-
irodalom közvetítésével jutott a  magyar néphez, a  ponyvára került szöveg forrását 
pedig német kalendáriumokban jelölte meg.40 Ipolyi a ponyvairodalom kutatásának 

36 Pogány 1978: 46.
37 Részletesen Nagy 2007: 8–12. és Gulyás 2008. A híres troyes-i Kék Könyvtárról (Bibliothèque Bleue) 

lásd: Mandrou 1970, 1985. A francia mesék nagy számú 18. századi német fordításáról: Grätz 1988.
38 A ponyvagyűjtés hazai előzményeiről lásd: Pogány 1978: 365–370.
39 Ipolyi 1854.
40 Ipolyi Arnold – Csaplár Benedeknek, 1854. jan 22. Zohor. Lelőhely: Piarista Rend Központi 

Magyar Tartomány N. 186. Csaplár Benedek hagyatéka. A levélrészletet lásd: Domokos 2015: 58.
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fontosságát felismerve több ízben is sürgette e kiadványok összegyűjtését.41 Kevésbé 
ismert tény, hogy Ipolyi nem csak összeszedte, de saját folklórgyűjteményéből egy 
magyaróvári nyomdász, Czéh Sándor ponyváira közvetített is népmeséket a korszak-
ban.42 E körülmény több szempontból is érdekes. Egyrészt azért érdemel fi gyelmet, 
mert nagyon ritkán derül fény a ponyvák szerzőinek személyére.43 Másrészt azért is 
becses adat, mert bár Ipolyi tervezett önálló népmesegyűjteményt kiadni, a nevével 
életében egyetlen meseszöveg sem jelent meg.44 Harmadrészt ráirányítja a fi gyelmet 
arra is, hogy a népköltészet és a nyomtatott írásbeliség nemcsak egy irányban (írásbe-
liségből szóbeliségbe vagy szóbeliségből az írásbeliségbe), hanem oda-vissza kölcsö-
nös egymásrahatásban állottak. 

A hazai ponyvakutatás nehézségeit Pogány Péter foglalta össze egy 1958-ban 
publikált tanulmányában.45 A külső akadályok mellett (kiadványok megsemmisü-
lése, szétszórtsága, leltározatlanság, katalógusok hiánya)46 Pogány több, belső ter-
mészetű akadályt is felsorolt: a korabeli kiadók sajátos társadalmi viszonyai a ható-
sághoz (cenzúra), a szerzőkhöz vagy a terjesztőkhöz szintén nagyon megnehezítik 
a kutatást. Az eleve problémás ponyvakutatáson belül a ponyvamesék vizsgálatát 
még további tényezők is hátráltatták. A hazai folklorisztikai kutatások a kezdetektől 
felfi gyeltek a nyomtatott írásbeliség folklórra gyakorolt hatásának bizonyos jelen-
ségeire. Ennek vizsgálatát időről időre sürgették is, a mesekutatók különösen sok-
szor hangsúlyozták,47 hogy a könyvnyomtatás milyen fontos tényező a népmesék 

41 Ipolyi fi gyelme a magyar nyelvű nyomtatványok összegyűjtése mellett (Ipolyi 1855.) kiterjedt 
az idegen nyelvű „vásári füzetecskék” vizsgálatára is. Lásd Csaplár Benedekkel tett utazásának 
beszámolóját: Ipolyi 1860: 138–139.

42 Domokos 2005 és Domokos 2015: 53–72. A nyomdásszal folytatott levelezését lásd: Prokopp 1973.
43 Kivételként említhetjük Medve Imrét, aki Tatár Péter néven a  19. század legismertebb 

ponyvaszerzőjeként százas nagyságrendben adott ki népszerű olvasmányokat (Kovács 1989: 
140–145; Mikos 2015).

44 Folklórgyűjteményét a kéziratos hagyatékból 2006-ban adta ki Benedek Katalin (Ipolyi 2006).
45 Pogány 1958 és Pogány 1959:61–83. 
46 A magyar nyelvű ponyvanyomtatványok négy legfontosabb gyűjtőhelye az OSZK 

Kisnyomtatványtára (Süvegh 2002), a  Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Szüry-gyűjteménye 
(Klinda 1987), a Néprajzi Múzeum Könyvtára és a Petőfi  Irodalmi Múzeum Könyvtára. Publikált 
ponyvamese-katalógus nem létezik. 

47 A 20. századi magyar folklorisztika legmeghatározóbb alakja, Ortutay Gyula például több 
alkalommal is: „magának a szájhagyományozásnak lett már jó ideje segítője a könyvnyomtatás, 
a különböző ponyvahistóriák (pl. Tatár Péter hires ponyvái), melyek ugyancsak előmozdították 
e régi hagyományozott motívumok továbbjutását, megőrződését s megmerevedését.” (Ortutay 
1935: 18). Egy későbbi írásában a ponyvairodalmat (a kalendáriumokkal együtt) az írásbeliség 
és a szóbeliség között lévő legjelentősebb közvetítő közegnek minősítette. A nép körében élő, 
Kossuthra vonatkozó nem szóbeli emlékezet kapcsán ugyanazt hangsúlyozza, mint évtizedekkel 
korábban Solymossy (1913) is tette: „Az az igazság, hogy néhány kezdemény után (pl. Turóczi-
Trostler, Trócsányi Zoltán, Borbély Mihály és mások cikkei után) módszeresen és kellő 
türelemmel senki sem foglalkozott a  ponyvairodalommal, a  kalendáriumokkal, mint olyan 
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terjedésében.48 Ugyanakkor egyrészt a tudományág önmeghatározásából fakadóan 
természetesen a népi kultúrát mindvégig annak szóbeli és szájhagyományozó jel-
legével határozták meg. Másrészt a folklorisztika intézményesülésének kezdeteitől 
a mesekutatás tekintetében is a  legfőbb feladat a  szövegek gyűjtése, majd később 
azok mesetípus-katalógusba való rendszerezése volt, a  történeti vizsgálatok kárá-
ra.49 Emiatt a ponyvamesékre vonatkozó módszeres, szövegfi lológiailag megalapo-
zott vizsgálatok a magyar mesekutatásban sajnálatos módon nem jelenthettek ter-
mékeny kutatási irányt és így néhány nagyon fontos kivételtől eltekintve elmaradtak 
azok az (eset)tanulmányok, amelyek részleteiben kibontották volna az idézett állí-
tást, miszerint a magyar népmesekincsre jelentős hatással volt a ponyvamese. Azon 
vizsgálatok, amelyek számoltak a nyomtatott írásbeliséggel, a folklorisztikai kérdés-
felvetés logikájából következően jellemzően a szájhagyományozás felől közelítették 
meg a kérdést, azaz a ponyvák utóéletét vizsgálva, az ott megjelenő alkotások recens 
folklórban való továbbélését hangsúlyozták elsősorban.50 

Egy tervezett ponyvamese-katalógusról

Schram Ferenc ponyvakutatásai a Magyar népmesekatalógus51 munkálatait segítette 
a főszerkesztő, Kovács Ágnes megbízásából.52 Schram néhány nagyobb gyűjtemény 
anyagának áttanulmányozását követően a  ponyvamesék 205 tételes katalógusát 
állította össze.53 Ez a kiadatlan jegyzék az eddigi legteljesebb ponyvamese-kataló-
gusunk. Noha a magyar népmesekatalógus kötetei sok mese esetében utalnak az 

olvasmány-anyagával népünknek, amely a legjelentősebb közvetítő és szűrő réteget jelentette az 
írásbeliség felől. Itt még a feladatok módszeres kitűzése is rank vár, ami eddig történt, utalásnak 
is alig nevezhető.” (Ortutay 1952: 297). Ugyanő e közvetítő rétegnek a felderítését egy 1963-ból 
származó tanulmányában ismételten sürgetni kénytelen (Ortutay 1963: 331).

48 A folklorisztika szemléleti alapállása e kérdésben lényegében megegyezik Dömötör Ákos 
sommás véleményével: „A 19. század folyamán a  magyar mesekincset jelentős mértékben 
befolyásolta a ponyvairodalom.” (Dömötör 1988: 13).

49 A 19. századi magyar mesekutatásról e nehézségek tekintetében is jó áttekintést ad Gulyás Judit 
monográfi ája (Gulyás 2010: 29).

50 A nyomtatott magyar mesei szöveganyagnak a  recens szóbeliségre gyakorolt hatásáról lásd: 
Dégh L. 1946–1947; Kovács Á. 1961, 1969, 1977. A Grimm-mesék népszerű kiadványok útján 
való magyar nyelvű folklorizációjáról lásd: Róna-Sklarek 1912; Solymossy 1913;  Faragó 1969; 
Domokos 2016. Kivételként említhetőek azon áttekintések, amelyek a  ponyva szociológiai 
aspektusairól is szólnak: Dégh 1948 és Pogány 1978.

51 Az MNK kötetei az (akkori nevén) MTA Néprajzi Kutató Csoport keretein belül készültek az 
1960-as évektől kezdve évtizedeken keresztül Kovács Ágnes irányítása alatt.

52 Pogány 1978: 369.
53 Schramm[!] Ferenc: Ponyvák a  Széchényi Könyvtárban és a  Szabó Ervin könyvtárban. (A 

tartalommutatót összeállította Voigt Vilmos). Kézirat, MTA BTK Néprajztudományi Intézet.
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egyes típusok ponyván megjelent szövegváltozataira is, a szerkesztők a kötetekben 
nem mindig tűntetik fel a  ponyvai párhuzamokat és az egyes nyomtatványoknál 
sem hozzák valamennyi kiadást (ez természetesen nem kritika, hiszen a szövegek 
típusba sorolása volt a katalógus készítőinek elsődleges célja). Ugyanakkor nagyon 
megnehezíti a  kutatást, hogy a  népmesekatalógus egyes köteteiben nincsenek 
külön ponyvacím-mutatók, azaz ha utalnak a szerkesztők az egyes mesék ponyvai 
variánsaira, azokat csak akkor lehet megtalálni, ha ismert, hogy a keresett ponyva 
konkrétan melyik típusba tartozik (azaz ha a mesetípus alapján történik a keresés). 
További probléma, hogy a  népmesekatalógusban közölt ponyvakiadvány-jelzetek 
a kiadás óta eltelt évtizedek során megváltoztak (pl. az OSZK ma már nem a Bor-
zsák István-féle jelzeteket használja, mint a mesekatalógus készítésének idején54). 
Ez a  körülmény különösen azokban az esetekben nehezíti meg a  kutatómunkát, 
amikor a mesekatalógus nem közli a ponyvák címleírását, csupán a ma már érvény-
telen és visszakereshetetlen jelzetekkel utal a  ponyvai mesevariáns meglétére.55 E 
jegyzék kiegészítése, adatainak ellenőrzése folyamatban van, tekintettel arra, hogy 
a  szisztematikus ponyvamese-kutatásokat a  szövegkorpusz lehető legteljesebb 
feltárásával kell kezdeni. A ma még fellehető ponyvák lehető legteljesebb regiszt-
rálásán kívül nagyon fontos lenne az egykor sok ezer példányban nyomtatott, de 
mára megsemmisült, fellelhetetlen kiadványokra és kiadásokra vonatkozó adatok 
összegyűjtése is. Az olyan forrásokból származó adatok, mint pl. a  nyomdai és 
kiadói könyv- és árjegyzékek, korabeli reklámok, visszaemlékezések számbavétele 
nem csak a ponyvamese-katalógus tételeit egészíthetik ki, de tovább árnyalhatják 
az egyes szövegtípusok korabeli népszerűségéről, elterjedtségéről szóló ismerete-
inket. Egy ilyen hiánypótló könyvészeti adatfeltárás során létrejövő ponyvamesei 
szövegkorpusz a további vizsgálatok kiinduló szövegbázisát képezheti, ezután válna 
lehetővé a mesék valódi, részletes textológiai-szövegfolklorisztikai vizsgálata.56 

* * *

A hatalmas példányszámban kiadott, elsősorban paraszti recepcióra számító 
ponyvakiadványok nyilvánvalóan befolyásolták a  paraszti meseismeretet, 
azonban e hatás keretei szinte teljesen körvonalazatlanok.   Ennek pontosabb 

54 Az OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtárában az id. Borzsák István kéziratos, ponyvákat 
tartalmazó (szekrénnyi) katalógusa rendezetlen és nem nyilvános. (A régi és az új jelzeteknek 
sajnos nincs ekvivalencia-mutatója sem.) 

55  Például MNK 2. 1988: 63; 68; 135; 140. Jellemzően azonban a cím szerepel a mesetípusok ponyvai 
változatai mellett.

56 Inspiráló nemzetközi példa a skótoké, akik nem csak feltárták a ponyváikat, de a közelmúltban 
3000-nél is több 18–19. századi nyomtatványt közzé is tettek a  National Library of Scotland 
honlapján. A tárgyszavakra is kereshető adatbázis a következő címen érhető el: http://digital.
nls.uk/chapbooks-printed-in-scotland/pageturner.cfm?id=104184103 (Letöltés: 2016. 03. 25.)
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megrajzolása érdekében, a meseszövegek írásbeli terjedésére összpontosítva a ter-
vezett kutatás a 19. századi magyar nyelvű ponyvákon megjelent népmesekorpusz 
egy meghatározott részének feltárására, a szövegek statisztikai és fi lológiai elem-
zésére valamint történeti szövegfolklorisztikai vizsgálatára vállalkozik. A kuta-
tás egyik kiemelkedően fontos szempontja az írásbeliség szóbeliségre gyakorolt 
hatásának felmérése a  társadalmilag és kulturálisan alsóbb szinten álló rétegek 
olvasási kompetenciájának feltárása révén. A vizsgálat szükségszerűen számot vet 
a  ponyvamesék olvasástörténeti vizsgálatának lehetőségével annak érdekében, 
hogy egy meghatározott folklórműfajon keresztül leírható legyen a szóbeliség és 
az írásbeliség kölcsönhatása illetve az, hogy az írásbeliség hogyan ágyazódott be e 
közegben az orális kulturális gyakorlatok közé a 19. században.
A folklórszövegek írásbeli hagyományozódásának ponyvameséken keresztül való 
vizsgálata olyan új szempont a történeti szövegfolklorisztikában, amelyet a hagyomá-
nyos néprajzi és folklorisztikai források feltárása és a fi lológiai módszerek alkalmazása 
mellett más tudományok megfontolásai és eredményei is nagyban segíthetik. E tanul-
mányban az olvasástörténeti kutatások paraszti olvasni tudásra vonatkozó adatainak 
bemutatásával, ezt szerettem volna bizonyítani.
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Örsi Julianna

Mindenes Gyűjtemények mint a református 
deákok ismereteinek tükrei

Az iskolai oktatás elsődleges forrásai az adott korban használt tankönyvek. Ezek 
anyagának elemzése útján sok oktatástörténeti mű született, születik. Az isko-
lában szerzett ismeretek az emberek tudásanyagának jelentős részét tették ki 
a 18-19. században. Az is információul szolgál, hogy adott időszakban az íróknak, 
költőknek milyen művei jelentek meg. Esetenként egy-egy korabeli kalendárium, 
újság anyagát reprint kiadják, bibliográfi ába is bekerül, s olykor elemzésére is 
akad vállalkozó kutató. A korabeli tankönyvek, a megjelent könyvek és a  tanár 
által közvetített ismeretek meghatározták, befolyásolták a fi atal értelmiség tudá-
sának összességét. Ezt az összképet általában megrajzolják egy-egy híres ember-
ről a  biográfusok. Kevésbé ismert azonban egy forrástípus, amely közvetlenül 
mutatja be a  diákok ismeretszerzésének útját, amely jelzi kialakuló érdeklődési 
körüket is. Ezúttal ezt a dokumentumtípust mutatom be, amely nem más, mint 
a diákok olvasónaplója: a mindenes gyűjtemény.

Péczeli József Mindenes Gyűjteménye 

Ha az interneten tájékozódunk, hamar megtaláljuk Péczeli József Mindenes 
Gyűjteményét illetve az Új Mindenes Gyűjtemény könyvsorozatot1. A 18. századi 
Mindenes Gyűjteményről eddig legrészletesebben Sáray Szabó Éva írt, közölve 
a részletes bibliográfi át is.2 A komáromi Mindenes Gyűjtemény (folyóirat) nem 
volt egyedüli kiadvány, hiszen a korszak ismert lapjai a Magyar Muzeum, az Orp-
heus talán ismertebbek is. 

Sajtótörténeti adat, hogy 1789–1792 között Komáromban megjelent a  Min-
denes Gyűjtemény, amely a  felvilágosodás korának egyik jelentős franciás 

1 Péczeli József 1789–1792; Új Mindenes Gyűjtemény címen a Komáromi Múzeum adott ki egy 
könyvsorozatot I–X. Madách Kiadó, Komárom, 1980–1993, amely elsősorban helytörténeti, 
néprajzi cikkeket tartalmaz. Felvállalja előzményként a 18. században ugyancsak Komáromban 
megjelent kiadványt. 

2 Tapolcainé Sáray Szabó 1979; Tapolcainé Sáray Szabó 2010.
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műveltségű írója, költője, műfordítója, Péczeli József 
nevéhez fűződik.3 Péczeli református papi családból 
származott. A  Debreceni Református Kollégiumban 
tanult, majd nyugat-európai egyetemeken (Bern Genf, 
Jéna, Lipcse, Utrecht) gazdagította tudását. 1783-tól lel-
kész volt Komáromban. Itt megalapította a Komáromi 
Tudós Társaságot és szerkesztette, kiadta a  Mindenes 
Gyűjteményt, valamint számos egyéb művét, fordítását. 
Segédszerkesztői Mindszenty Sámuel és Perlaki Dávid 
voltak. Társaságához különböző felekezethez tartozó 
papok, orvosok, városi polgárok tartoztak. Elérte, hogy 
a pozsonyi nyomda (Wéber Simon Péter tulajdonosé) 
átköltözzék Komáromba, amely megjelentette az emlí-
tett periodikát és számos más könyvet. Kapcsolatot 
ápolt a korszak ismert költőivel, politikusaival (Kazin-
czy Ferenc,4 Révay Antal,5 Gvadányi József,6 Beleznay 
Miklós,7 Kaunitz,8 Ráday Gedeon,9 Orczy Lőrinc10 

stb.). Péczeli a Mindenes Gyűjtemény mint lap fő célját a nemzeti nyelv fejlesz-
tésében és a hasznos ismeretek terjesztésében látta. Tudatosan fordult az isme-
retterjesztés irányába. Péczeli írásaiban a nyelv és a nemzet sorsa összefonódik.11 
A  Mindenes Gyűjtemény sokoldalú, hasznos és tudományos ismereteket közölt 
időszakonként. Elsősorban a  kis- és középnemeseket, valamint a  női olvasókat 
szerette volna megnyerni. Az ezer körülire tervezett olvasótábor azonban ennél 
jóval szerényebb volt. A  folyóiratnak indult kiadvány 1791–92-ben évkönyvként 
jelent meg. Kevésbé ismert, hogy a szerkesztő halála után fi a, a történész Péczely 
József vállalkozott a  kiadására. Így 1796-ig jelent meg a  korszak egyik jelentős 
vidéki sajtóorgánuma.12 Péczeli Józsefet anyaiskolája ugyan meghívta tanárnak, 
de nem vállalta a helyváltoztatást. Fia, az említett történész, azonban a Debreceni 
Kollégium történelem tanára volt, aki többek között tanította Gyárfás Istvánt is, 
aki később a Jászkunság neves történetírója lett. 

3 Péczeli József (Putnok, 1750 – Komárom, 1792) református lelkész, irodalomszervező, 
műfordító.

4 Kazinczy Ferenc (Érsemjén, 1759 – Széphalom, 1831) író, nyelvújító.
5 Révay Antal (Kisselmecz, 1718 – Mocsolnok, 1783) teológiai doktor, nyitrai püspök.
6 Gvadányi József (Rudabánya, 1725 – Szakolcza, 1801) író, költő.
7 Beleznay Miklós (1723–1787) a református egyház, a Sárospataki Kollégium mecénása.
8 Wenzel Anton Eusebius von Kaunitz (Bécs, 1711 – Bécs, 1794) politikus.
9 Ráday Gedeon (Ludány, 1713 – Pécel, 1792) író, költő, műfordító, politikus.
10 Orczy Lőrinc (Tarnaörs, 1718 – Pest, 1789) költő.
11 Sáray Szabó é.n
12 Mindenes Gyűjtemény.

1. kép. Péczeli József arcképe
Forrás: Vasárnapi újság 
1858. év 33. sz.
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Ma még nem tudom megmondani, hogy a mindenes gyűjtemény fogalmát 
Péczeli József hozta-e létre, vagy a kollégiumokban tanuló deákok bevett jegy-
zetelési módja volt a  18., esetleg még korábbi évszázadokban. Annyi azonban 
bizonyos, hogy ilyen bekötött füzetekkel találkozhatunk az iskolatörténeti anya-
gokban. Én magam Kecskeméten, Budapesten, Kiskunhalason forgattam ilyen 
füzeteket. Itt most Gyárfás István Mindenes Gyűjteményének V. és VI. kötetét 
mutatom be röviden.

Gyárfás István kollégiumi műveltségének tükre a Mindenes 
Gyűjteménye
Nem tudom, hogy a  tisztelt olvasónak ismerősen cseng-e Gyárfás István 
(Dömös, 1822–Kiskunhalas, 1883) 19. századi történésznek, az MTA tagjának 
neve. Legismertebb írása a  Jászkunság története négy kötetes mű, amelynek 
legnagyobb érdeme, hogy mindent leírt, feldolgozott, amit akkor tudni lehetett 
a jászok és kunok eredetéről, történetéről a 17. századdal bezárólag. Sok forrást, 
oklevelet – melyek azóta elvesztek – ma már csak az ő lejegyzésében ismerhe-
tünk. Anélkül, hogy most itt bemutatnám az életét és munkásságát – megtettük 
ezt egy emlékkonferencián és kiadtuk A Jászkunság tudósai 1. kötetében13 – itt 
most csak az ifj ú korából megmaradt feljegyzéseit mutatom be, amelyek meg-
mutatják kialakuló érdeklődési körét, műveltségének alapját.

Gyárfás István több generációs értelmiségi fi atal (nagyapja tanító majd pap, 
apja ugyancsak lelkész) 1835–l843 között a  Debreceni Kollégium (Református 
Főiskola) deákja, ahol az alapműveltség megszerzése után jogot majd hittant 
is tanult. Első tanárai Lugossy József (magyar nyelv és irodalom), Csécsy Imre, 
Kiss Bálint (szónoklattan), Szűcs István (jog), Kerekes Ferenc, Vecsey József, 
Sárváry Pál, Péczely József (történelem), Zákány József, Kalós Mózes (könyv-
tárnok), Aranyi István, Emhelyi József és Nagy Áron. Fennmaradt önéletírásá-
ban14 néhány megjegyzésben utal azokra a korai hatásokra, amelyeket tanáraitól 
nyert. Az első tanára Lugossy József keltette fel érdeklődését a  magyar nyelv 
iránt. Kalós Mózesnek köszönhette, hogy a Kollégium könyvtárában búvárkod-
hatott. Péczely József történeti stúdiumai mély nyomot hagytak benne, melyet 
később Horváth István iránymutatásai egészítettek ki. Talán nem állunk messze 
az igazságtól, ha Péczely szerepét abban is felfedezhetjük, hogy megismertette 
vele a mindenes gyűjtemény műfaját és magát az egykori folyóiratot.

13 Örsi 2014.
14 Gyárfás 2014. Az önéletrajzot egyes szám 3. személyben írta fogalmazványként a  Magyar 

Tudományos Akadémiához 1882. november 12-én.
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A Kollégiumi Könyvtár szerepe az ismeretszerzésben

Gyárfás István sokat köszönhetett tanárainak. Történelmi ismereteit Péczely 
József gyarapította, a könyvtárban való tájékozódását Kallós Mózes és a túrkevei 
származású Kovács József segítette. Erről így emlékezik önéletírásában:

„A’ mi irodalmi munkásságomat illeti: már tanuló éveimben Péczely Jósef  tanárom-
nak kitűnő előadása megkedveltette velem a’ történelmet, ’s hogy e’ téren könyvé-
szeti ösmereteimet gyarapítsam, Kallós Mózes tanár mint főkönyvtárnok mellett 
szívesen segédkeztem, és sikerült annyira megnyerni a bizalmát, hogy üres időmet 
a’ főiskola nagy könyvtárban, melynek kulcsa mindenkor rendelkezésemre állott, 
tölthettem; az újabb, főleg szépirodalmi munkákat pedig iskolatársam, most turkevi 
tanár, Kovács Jósef utján, ki a’ főiskolai ifj úsági olvasókörnek volt könyvtárnoka – a’ 
legelsők között megkaptam.”15

15  Gyárfás 2014: 172.

2. kép. Gyárfás István arcképe
Forrás: MTAK Fotótár MS.10.206/41
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Szűcs István tanárának köszönhette, hogy jogi pályára lépett, hiszen megis-
mertette vele a jogrendszer megreformálásának szükségességét. Záróvizsgáját két 
nyelven (latin és magyar) tette le. 

Útban a világi pálya felé

„1842-k év őszén, midőn hazulról távozott volna, édes atyja felszólította, hogy 
miután ez évben a’ hittani pályát is bevégzi, itt az ideje, hogy határozza el magát: 
a biblia vagy kard, papi vagy világi pályát választja-e? a’ válasz megtörtént 1843 
Januárban ’s választá a’ világi pályát.”16 Ezután következett a jogi gyakorlat Eper-
jesen, majd a pozsonyi országgyűlésben való tevékenykedés. Jogi vizsgáinak befe-
jezése után hazakerült Kiskunhalasra, ahol aktív szerepvállalása miatt a szabad-
ságharc leverése után a közélettől visszavonult. Ezen időszakhoz köthető a tudósi 
pályán való elindulása. 

Gyárfás István Mindenes Gyűjteménye

Amint már többször is említettem, Gyárfás István a  bölcsészeti osztályok 
végzése alatt Péczely József hatására kezdhette el (talán 1837-ben) a mindenes 
gyűjteményébe olvasmányai feljegyzését. Afféle olvasónaplónak tekinthetjük 
ezt. Az első négy kötetről még semmiféle információval nem rendelkezünk. 
Nem tudjuk, mi lett a sorsa ezeknek a kéziratos köteteknek. Először az V. kötet 
került a kezembe az MTA Kézirattárában.17 A kötet Szilády Áron hagyatéká-
val a Bács-Kiskun Megyei Levéltárból került 1952-ben az MTA Könyvtárába. 
Ezen dokumentumnak tartalmáról rövid tematikus feljegyzést készítettem. 
Íme a kimutatás.18

Címszavak Gyárfás István: Mindenes Gyűjtemény V. (1841–1843) tartalmából:
1–3.p.: Törvénykönyvünk
3.p.: Katonáskodás
4–6.p.: Királyi diploma
6–10.p.: Nyelvekről
12.p.: Bajza vers
16–26.p.: Ama derék Tudákosunk Hatvaninak életéből felmaradt némely 

Töredékek

16  Gyárfás 2014: 165.
17  Mindenes Gyűjtemény V. darab Gyárfás Istváné 1841–1843 (MTAK Ms. 196).
18  A válogatás a szerző érdeklődési körét tükrözi.
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26–27.p.: Tréfás vers
27–28.p.: Kölcsey emlékbeszéd Kazinczy felett
35–37.p.: A csökmei Sárkány
37–38.p.: Tréfás versek
38–41. p: Sándor napra
55.p.: Kölcsey
56.p.: Rontás
57.p.: Kisgyermek halála
57–60.p.: Vörösmarty vers
61.p.: Kun miatyánk
61.p.: Növénynevek
63.p.: Jerneyre hivatkozik
63.p.: Tintakészítés
68–69.p.: Szeretve tisztelt tanítónk
75.p.: Szent István nemzetsége (leszármazási rajz)
77–78.p.: Vörösmarty vers
79–80.p.: Székely István magyar krónikája
81–84.p.: Nyelvészeti anyag, benne a kun, a cigány és más nyelvű mi atyánk 

szöveg is 84–85.p.: Külföldi és magyar történetírók
Mindösszesen kb. 170 lap terjedelmű a kézirat.

Gyárfás István Mindenes gyűjteménye VI. (1843) tartalmából: 
Gyárfás István VI. Mindenes Gyűjteménye jelenleg a  kiskunhalasi Th orma 

János Múzeum gyűjteményében található,19 ahová a helyi Református Egyházköz-
ség könyvtárából került át. A  kéziratos füzetet Gyárfás István 1841–1843 között 
készítette. 1843. december 18-án fejezte be, amint ezt az utolsó oldalon feljegyezte. 
A munka összesen 179 oldalt tartalmaz. A végén alfabetikus rendben a tartalom-
jegyzéket is megadja. Anélkül, hogy a  teljes listát felsorolnám, bemutatom az 
eredeti kézirat ezen oldalait és némi általános tájékoztatót adok az egész kötetről. 
Nézzük, mi érdekelte Gyárfás Istvánt!

Témák (részlet az eredeti tartalomjegyzékből):
A feljegyzések az olvasás sorrendjében történtek. A  legtöbb a magyar tör-

ténelemmel kapcsolatos. Az európai történelemből főleg francia és angliai ese-
ményekre hoz példákat. A szabadság, az államrend, a törvénykezés, lehetséges 
reformok érdekelték az írót. Gyárfást és a korabeli debreceni diákság gondol-
kodását a hazafi ság, a reformszellem, a polgárosodás gondolata hatotta át. Ezt 
mutatják a diákversek és a nagy magyar költőktől lemásolt költemények is. Ír 

19  Gyárfás István Mindenes Gyűjteménye VI. (KTJMA L.sz. 3648.)
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Kölcseyről, a régi magyar remekírókról. Nem véletlen ez, hiszen a forradalom 
előestéjén vagyunk, 1843-ban. Ha a 18. századnál korábbi időket emleget, akkor 
is a demokrácia, a szabadság, a vallás, a szabad királyválasztás, az országgyű-
lés működésének kérdése áll gondolatai középpontjában. Igaz itt-ott a  szere-
lem érzése is előbukkan, amely a 20-21éves ifj út is megérinthette. Továbbra is 
érdekli a nyelvészet. 12 miatyánkot ír fel. Támogatja a magyar nyelvmozgalmat. 
Néhány hasznos információt is feljegyez: a húsvét kiszámításának módja, nap-
tárak, a színekhez, széphez kapcsolható allegóriák, a világ hét csodája, a társal-
kodás rendje, de felírja a  18. század végén a  legszebbeknek tartott 3 nő nevét 
is (John Gurning angol közép nemesnek leányai, kik közül az egyik Coventry 
grófné, a másik Hamilton hercegné lett). Végül egy eb kisasszony latin nyelvű 
sírversével fejezi be a feljegyzéseit.

Mivel a  feljegyzett ismeretek forráshelyeit is gondosan megadta a deák, így 
arról is képet kapunk, mely szerzők művét olvasta Gyárfás István. A feljegyzések 
nincsenek sem tematikus, sem időrendben az eredeti dokumentumban. Az átte-
kinthetőség miatt itt most csoportosítva közlöm.

Gyárfás István forrásai:

Történelem:
Algem Staadtorhe pschlözer p. Götting 1793.: Anacharsis: anarchiae + aristocratie 
Toqueville fordit Fábián Gábortól: Népfölség
Európäische Pentarhie (II. József reformjai)
(Olaszország történeti korszakai egy olasz lap szerint) Atheneum 1838. II.
C.M.de Servais (Mirabeau a francia polgárság és papságról) Französische Rheto-

rik bearbeset. Wien 1816.
II. Rákóczi Ferenc francia nyelvű levelei 1706.
 Literae Principus Francisci Rakoczy ad Ludicum XIV (Kiíratott a debr. főiskola 

könyvtárában meglévő kéziratból)
1706. febr. 5. – 1709. Jul. 9. Pta Publica Collegii ref. Debrec. Biblioteca transcripta 

hac nunt ex Apografo spect D. Samuelis Székely de Doba Capitane emeriti a. 
L. 28. Apr. 1767. Jos. Miles sub bibliotecharius

Báthori ’Sigmond levele Király György váradi parancsnokhoz ’s váradiakhoz …. 
Alba Julia 2. Junii Anno 1597.

Chr. Walch neuestet Relig. Geschichte 5. k(?).
Felder Ung. Gesch. I. Th .: Pray (Annal. Hun.p. 395), Katona (His. prim duc p. 

413), Kollár (bria iuris patron), Bárdony Salagius (lib.VII.p.II.)
A középkorban a hongyűlések (történelmi leírás) – Perger János bevezetés a Dip-

lomatikába 1821.
Times angol hirlapi töredék
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Fessler Ignác: de sacra regnihris corona Contrius Aninquced 1802. tab 5. 4o.– és 
más művei

Dr. Bird: Die falken Americ. Choman. I. Th .
A magyar koronáról: Révay Péter, Schwartz Gottfried, Stileing, Horányi Elek, 

Katona, Veszprémy, Decsy ’s Koller: „Commentarius de s. regni Hungariae 
Corona” 1800., R-y (Rumy Károly) 1825 évi Österreichser Beobachter 281-365 
számjaib/an/, De valaki 1826 Tud. Gyüjt II. k. R-y állításait meg semmisíté, 

(országgyűlésről, nádorról) Lásd Fényes Elek Magyar ország Statisztikáját II. 
kötetét.

Filozófi a:
Voltaire: Dictionairo philosoph. portatif.
Katolikus író: Hungaria liberrizma et securissima. 1790

Vallás: 
T. Szabó Sándor Szentírás magyarázattan 1-ső.
Dr. August Beger: Über den Einfl i der Reformation auf Unterrichtwessen un 

Familileben. Berlin 1839.
Carl Hunnius: Restauration des Staatis-und Krisshenrechts. 1832
dr. Székely Sándor Unitaria vallás története Erdélyben. 1840
Fridrich der Grosse von der latinishen sprache
Briclof zu Breslau hatte Fridrich II. shon 1750 Protestanten in Ungara 
Lásd Lebenschihhte Ledwürdiger personem von Büshing 5ter Th eil. 1788.
Egy szemtanutól: Szent György éjszakája Nicodémiában
Felix Pyat
Huszti András: Ó és Ujj Dácia (Erdély rövid története) 1791
Die Redlihleich die Greue und Liebe Lásd panetscript venu de et Helene etc.

Jog:
1650-ki törvénykönyv 83. l.
Gocheville: Democratie – Fordította Fábián: Demokrácia egész Európában
Kállay Ferenc: a halálos büntetésről. M.T.T. Évk. I. – Historische die franz revo-
lution Berlin, 1793. II. k.; Martin értekezését a revolutióról a Pólitz által kiadott 
Jahrbücher der Gesichte Staathunst című folyóiratban 1829. sept. (német köny-
vekre, folyóiratokra 1790, 1793, 1829) 

Reform mozgalom:
Széchényi Üdvözlő levelde 1843.
Üdvelde végén „Magyar nyelv s ellenzői” töredéket Gr. Dessefy Auréltól
Erdélyi János: Nemzeti iparunk kiadta: Fényes Elek 1843. 
Geschichte uns Yage (polgárosodásról) 1830.
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Nyelvészet:
Mi atyánk szövegek – Oratio Dominica plus 100 lingvia in Augsburg
Gr. Dessefy Aurél: „Magyar nyelv s ellenzői” töredék (Széchenyi Üdvelde végén)

Jellem, ideál, mentalitás:
Fáy András: Bélteky ház. Pest 1832.
A római asszonyok borivása, csókja – M.T.T. Évk. V. az életrajzok közt és a házas-

ság alatt.
Lamurine Byage: (virágnyelv, színek nyelve) A travers tant de ciel et d’air, je pense 

a toi 1.k. 79.

Természettudomány:
Orvosdoktor Gerenday József: Magyar és dalmát országi kigyók. 1839.
Hernyóirtás
Phlinius: Historia naturalis. 1469. (A’ debreceni ref főiskola’ könyvtárának legbe-

csesebb kincse) 

Költők, írók, híres emberek művei:
Voltaire
Krug: Der Unterschied – die Európä ische Trilogie
B. Eötvös József (Emlékbeszéd Kölcsey halálára) Magyar T.T. Évk. V. Eml.b. 
Fessler Ignátz Aurél Önéletrajza – Rüchblick auf seine 70 jährige Pilgerschaft  

Boroszló 1825.
Székács: Csesznek vár (vers)
Csaba: A’ szép hajadon (vers)
Erdélyi János: Könyörgés (vers)
 Weselényi Miklós: Egy franczia hölgy emlékkönyvébe (vers)
 Lugossy József: A’ szenvedő hamva (vers)
Kölcsey Ferenc: Borkirály (vers)
Tóth Lőrincz: A kín philosophiája (vers)
Egy franczia hölgy emlékkönyvébe (vers)
Szűcs Sámuel (Nvárad): Hunnia gyásza. 1823
Szakál L.: Népbordal
Kerekes Jósef (3.): Sz. Imrei dal
Szabó Károly (Köröstarcsa): Körös felett
Garay János: Az obsitos
Székely Jósef (2s): A’ Dals és az ? szellő – allegória
Csikos Sándor 5.: A’ dal músájához
Báthory Gábor (3.): Linához – (Érsemjén Januárutó 30. 1843.)
A szabadsághoz 
Székely Josef (2.): Szemei
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Vörösmarty idézetek
Kerekes Jósef (3.): Népdal
Bangó Péter 2.: Költők (satyra)
Blumauer: Dieverwanglung: nach der französichen: (vers)
Székely Jósef (I. ar. nyert): István és Béla – ballada
La Marseillaisse Chant patriotique paroles et musique de Rouget de L’ Isle
Töredék Kiss Sándortól (vers)
In Consensum Epigramma (latin vers) Lásd: Zrinyi Miklós Ne bántsd 

a magyart!
Wolfg. Menzel: Die Deusche Literatur Ziveyter B.
 Ír Kölcsey hallhatatlanságáról

* * *

Az általam bemutatott 19. századi történész diákkori olvasmányainak jegyzeteiből 
kiderül, hogy a Debreceni Református Kollégium diákjai tájékozottak voltak a kora-
beli magyar és európai történeti, egyháztörténeti, jogtörténeti szakirodalomban. 
Elsősorban a  történeti feldolgozások támasztották alá a  reformok szükségességét. 
A tájékozódáshoz nagy segítséget jelentett a Debreceni Kollégium Könyvtára. A refor-
mkor szelleme uralkodott a diákok között. Hatottak rájuk az ismert költők (Bajza, 
Garay, Kölcsey, Vörösmarty, Wesselényi stb.) versei és maguk is a hazafi ságtól fűtött 
költeményeket írtak. Magukévá tették a nemzeti nyelv szükségességét. A bemutatott 
források alapján mondhatjuk, hogy ezek a kis kéziratos könyvek valóban mindenes 
gyűjtemények. Igaz kisebb arányban, de más tudományos hír és egyéb érdekesség is 
szerepel a kötetekben. Hatvani professzor legendás alakja a korabeli diák-folklórban is 
megjelenik. A Gyárfás István Mindenes Gyűjteménye talán Péczely József történelem 
tanár biztatására készült, akinek apja jelentette meg fél évszázaddal korábban Min-
denes Gyűjtemény címen a  világirodalom (német, francia) terjesztésére folyóiratát. 
Kérdés, hogy a kiindulópontnak számító periodika valóban új műfajt alkotott-e, vagy 
a korábban is meglévő diák olvasónaplókból vette a mintát. Erre a választ a további 
kutatás adja meg.

FORRÁSOK

Ráday Gyűjtemény (RGY)
C/33. Gyárfás István önéletrajza. Irodalmi munkássága.

MTA Kézirattár (MTAK)
Ms. 196. Mindenes Gyűjtemény V. darab Gyárfás Istváné 1841–1843. 

Kiskunhalasi Th orma János Múzeum Adattára (KTJMA)
3648. Gyárfás István Mindenes Gyűjteménye VI.
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Sárai Szabó Katalin

„Az igény a tudásra, magam kiművelésére, 
s általuk egyfajta karrier elérésére nagyon erős 

volt bennem”
Az önművelés szerepe a 19. század első felében

A társadalomtörténeti kutatások a 19. századi modernizáció értelmezésében egyre 
nagyobb teret szentelnek a professzionalizáció folyamatának, annak a jelenségnek 
a  vizsgálatára, amelynek során a  magasabb végzettséget kívánó értelmiségi szak-
mák önszerveződését követik nyomon. Számos elképzelés létezik annak a kritéri-
umlistának az összeállítására, amelynek megfelelve az egyes szakmák besorolhatóvá 
válnak (avagy sem) a professzionalizálódott hivatások közé. Néhány jellemző ezek 
közül általánosnak tekinthető (vagyis minden elvárás-csomagban fellelhető), így 
a magas iskolai végzettség, az önálló szakmai érdekérvényesítés megléte, saját etikai 
norma kialakítása és elfogadtatása. Az egyes szakmák szakszerűsödésének kutatása 
nem választható el a modern diszciplináris rendszer kialakulásának kérdésétől, az 
egyes diszciplínák elkülönülő, specializált entitássá válásának vizsgálatától. A kér-
déskör harmadik pillére magának az értelmiségnek, mint csoportnak a defi niálása, 
ez szintén különböző megközelítéseket tesz lehetővé. „Leggyakrabban a  szakmai 
identitás kanonizációja mentén szokás elképzelni az értelmiség, mint modern, 
önálló hivatástudattal rendelkező csoport létrejöttét, s ezzel egyben a rendi típusú 
közösségképződés átalakulását.”1 A 19. századi értelmiség önmeghatározásának 
lényege az volt, hogy „[a]z értelmiségi szereptől elsődlegesen azt várták, hogy töltse 
be annak a  nemzeti narratívában gondolkodó, európai műveltségű, ugyanakkor 
nemzeti elkötelezettségű meghatározó társadalmi erőnek a  szerepét, amely képes 
lehetett a  polgárosodás folyamatának az irányítására.”2 Érdemes a  továbbiakban 
azt vizsgálni, hogy a szakértelmiséggé válást hogyan erősítette vagy gyengítette ez 
a szerepértelmezés, továbbá, hogy ebben az értelmezési keretben hol vonták meg 
a  határt a  szakszerűség és dilettantizmus között, illetve, hogy az egyes aktorok 
milyen preferenciákkal éltek, amikor saját értelmiségi karrierjüket építették. 

1 T. Szabó 2008: 218.
2 Szajbély 2005: 252.
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Az 1850-es évektől kezdve elsősorban az irodalmi (tudományos) mezőben, a kul-
túra irányításában főszerepet betöltő, az irodalomtörténet által az irodalmi Deák-párt 
tagjaiként defi niált és a  hozzájuk személyes szálakon, szakmailag kötődő kört ele-
mezve, talán közelebb juthatunk a válaszokhoz. Azokról a szereplőkről, annak a gene-
rációnak a  tagjairól van szó, akik 1848 előtt folytatták tanulmányaikat és az 50-es 
évekre esett pályájuk kezdete. Karrierjük oda konvergált – az 1860-as évekre –, hogy 
az egyetemi katedrákon, a különböző intézmények – úgymint az Akadémia, a Kisfa-
ludy Társaság, az egyesületek, a folyóiratok, és a minisztériumok – vezető pozícióiban, 
társadalmi elismertségük következtében a  szakértelmiséggé válás kritériumainak 
meghatározásában megkérdőjelezhetetlen befolyással bírtak. A felvetett kérdések 
megválaszolásához nagyobb kutatásra van szükség. Jelen tanulmányomban a prob-
lémának csak egy kis szegmensét vizsgálom, nevezetesen azt, hogy ennek a körnek 
– a kulturális elit e csoportjának – az értelmiségi eszményképről való gondolkodását 
hogyan határozta meg az önképzés kiemelt szerepe, illetve a polihisztorság ideálja.

Salamon Ferenctől származik az irodalmi Deák-párt elnevezés, tagjait szerinte 
a  rokon gondolkodás és az elvi barátság tartotta össze.3 Salamon a  csoporthoz 
sorolta Aranyt, Tompát, Lévay Józsefet, Erdélyi Jánost, Szász Károlyt, Kemény Zsig-
mondot, Csengery Antalt, Pákh Albertet, Gyulai Pált,4 de maga Salamon Ferenc is 
közéjük tartozott. A Deák-párt a vizsgálandó körnek természetesen csak a kiindu-
lópontját adja, hiszen a kulturális elit tagjai között számosan vannak, akik hozzájuk 
hasonló elvek mentén működtek az értelmiségi pályán.

Származásukról nincsenek statisztikai adataim, de valószínűsíthető, hogy túl-
súlyban voltak azok, akik lelkészi, tanári, orvosi, ügyvédi családokban nevelődtek, 
illetve apjuk gazdatiszt vagy hivatalnok volt. Kisebb arányban találjuk közöttük 
azokat, akik arisztokrata, birtokkal rendelkező nemes családokból, illetve akik 
a  társadalmi ranglétra aljáról érkeztek. Szembetűnő a  protestánsok hangsúlyos 
jelenléte (a Salamon által meghatározott Deák-párt tagjai Pákh Albert kivéte-
lével, aki evangélikus volt, mind reformátusok) többen vannak közöttük, akik 
papi családból származtak, például: Pákh Albert, Salamon Ferenc, Szabó Károly, 
Tóth Lőrinc, Szilády Áron, Tanárky Gedeon. Néhányan maguk is tanultak, vagy 
végeztek teológiát (is): Gyulai Pál, Csengery Antal, Tompa Mihály, Szász Károly, 
Szilády Áron, a többség azonban – a korszakban jellemző – bölcsész, illetve jogi 
diplomával rendelkezett. 

Tanulmányaikban lényeges szerepe volt a diák önképzőköröknek, diáktársa-
ságoknak. Gyulai például a kolozsvárinak, Csengery Antal a debreceninek, Pákh 
Albert, Tompa Mihály a  sárospatakinak volt a  tagja, illetve vezető egyénisége. 
Gyulai Pál pályájának már sikeres szakaszában is tanulmányainak fontos része-
ként emlegette a diáktársaságot:

3 Salamon 1889: VI.
4 Salamon 1889: VI–VII.
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„ez az iskola az, melynek neveltetésemet köszönöm, s olvasó és önképző társulatában 
lobbant volt fel szivemben a lelkesülés a magyar költészet és irodalom iránt. Jól emlék-
szem midőn olvasó szobátokban először olvastam Kisfaludy Sándort és Vörösmartyt 
jól emlékszem, midőn ugyanott először szavaltam el társaimnak első kisérleteimet.”5

Szász Károly családjában hagyománya volt a diáktársaságban való aktív részvé-
telnek, ugyanis apja, id. Szász Károly (1798–1853) nagyenyedi professzor már hallgató 
korában tagja volt a hivatalosan nem bejegyzett kollégiumi önképzőkörnek. Barátja 
Horváth Ferenc írta:

„Olvasótársaságot tudok, hogy volt még időmbe is ezen collégyomba 1803 körül. Akkor 
is több jó, szorgalmatos deákok egy olvasótársaságot formáltak. Elosztották magok közt, 
hogy egyrésze olvasson teológiát, más fi lozófi át, mások más tudománybéli fakokat – s 
ezek, mit olvastak, hetenként kétszer egybegyűlvén, ki-ki amit olvasott, előmondotta. Sok-
szor éjfélig is eldisputáltak. Ezen disputák és súrlódások által a mívelődés szembetűnőleg 
nevekedett, minek a’ lett a  szerencsés következése, hogy különösen a cathedrai ékesen-
szóllás, benn a collegyomba pedig a tiszta és alapos tanítás virágzásban és divatban jött.”6 

Szász Károly később tanárelnöke volt az enyedi diákoknak. Fia, ifj . Szász 
Károly miután 1839-ben feloszlatták a  diáktársaságot,7 saját titkos önképzőkört 
szervezett a barátaival. Önéletrajzában a diáktársaság szerepéről azt írta, hogy az 
elsősorban az önképzés begyakorlásában volt segítségére. „Az önmunkásság, bár 
még jobbára idegen szellemek gyámolítása mellett, szinte szokásommá vált. Sokat 
tett erre az iskolai önképző társulat”.8 1859-ben öccsének szóló levelében bátorí-
totta a fi út, hogy alakítsanak a társaival ők is önképzőkört. Szász Béla felolvasta 
a lelkesítő levelet osztályának, a diákok ezután elhatározták a társaság létrehozá-
sát. Első elnökéül Szász Bélát (később a bölcsészet rendes tanára lett a kolozsvári 
egyetemen, költő, műfordító volt) választották.9

Az 1830-as években az erdélyi ellenzéki családok a nagyenyedi diáktársaság 
tehetséges tagjaiból szívesen választottak nevelőt fi aik számára, így került például 
Mentovich Ferenc a Szász családhoz.10

A diáktársaságok jelentették az önművelésnek azon műhelyeit, ahol a diákok-
nak lehetőségük volt szert tenni arra a műveltségre és tájékozottságra, amelyre az 
iskolai oktatás nem nyújtott lehetőséget. Hírlapokat, folyóiratokat olvastak, így 

5 Idézi: Bodolay 1963: 101.
6 Bodolay 1963: 152–153.
7 Trócsányi 1957: 60–61.
8 Szász 1938.
9 Bakó 2001: 23.
10 Trócsányi 1957: 74.
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szerezhettek tudomást a  legújabb szellemi irányzatokról, illetve itt ismerhették 
meg a kortárs irodalmat. A társaságokban elolvastak egy-egy művet, kivonatolták, 
önálló dolgozatokat készítettek, bírálták egymás írásait. Bodolay Géza rámutatott 
arra, hogy a társaságok írásra ösztönző hatása nemcsak a leendő írók neveléséből 
állt, hanem egy széles írogató értelmiség megteremtéséből is.11

Kornis Gyula a „régi” – az Entwurf előtti – gimnázium tanítási módszerének 
tudta be a társaságok alapítása iránti igényt. A gimnáziumokban ugyanis bár alapo-
san, de keveset tanultak és a módszerek igen lélekölőek voltak, így például a diktálás 
utáni tanulás. A diákok azonban éppen ennek a metódusnak a következményekép-
pen nem voltak túlterhelve, és a jobbaknak maradt idejük az önművelésre.12 

Trefort Ágost úgy emlékezett gimnáziumi éveire, hogy az első gimnázium-
nak megfelelő osztály elvégzése után kevés iskolai ismeretre és öntudatra tett 
csak szert, Eperjesen pedig elvette a  tanulástól a  kedvét a  professzorok durva-
sága, megvesztegethetősége és igazságtalansága.13 Más visszaemlékezésekben 
kitűnő professzorokról olvashatunk, akik nagy hatást gyakoroltak a  diákokra. 
Egyike volt ezeknek Szász Károly apja, id. Szász Károly, aki emlékezetes alakja 
volt a nagyenyedi kollégiumnak. Az oktatók felkészültsége és személyisége abban 
viszont nem játszott szerepet, hogy az iskolai tanulmányoknak részét képezte-e 
az önképzés valamilyen formája, esetleg annyiban, hogy egyes tanárok maguk 
szorgalmazták a diákok önszerveződését, illetve maguk vállalták a kör vezetését.

Az önálló olvasás metódusáról sokat elárul Hunfalvy Pál visszaemlékezése 
késmárki tanulóéveire:

[az iskolai könyvtárból] „a kiváncsiság hurzoltatott velünk könyveket haza, a melye-
ket az értelem nem bírt megemészteni. De ártott-e ez? Mondom nem. Olvasás által 
ébred az olvasási kedv, s ha csak olyan könyveket akarnánk a fi ú kezébe adni, melyet 
ő egészen megért, úgy nem adhatnánk neki soha egy könyvet sem. Egyedül olvasás 
által gyarapszik az ismeret is.”14

Az önművelés fontosságát legtöbben már otthonról, a  családi körből is 
magukkal hozták. Jellemző volt ugyanis, hogy főként a nyelvtanulásban, az olvas-
mányok, tanulmányok irányításában fontos szerepet játszottak a  szülők. Szász 
Károly szellemi orientációját is nagyban meghatározta a szülői ház:

„Atyám hamar észrevette s bátorította és jó irányba vezette munkássági hajlamomat. 
Idegen (még akkor csak német) olvasmányokat, ifj úsági, stb. iratokat adott s buzdított 

11 Bodolay 1963.
12 Kornis 1938: 567.
13 Trefort 1991: 17.
14 Idézi: Kornis 1938: 568.
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helyes fordításukra. Így fordítottam több kis erkölcsi szinművet, beszélyt s kezdtem 
egy egykötetes családi regény fordításához. Öregem, a  magyar nyelv és irály szem-
pontjából gondos átnézésbe részeltette e kísérletet.”15

Szász Károly saját gyermekei nevelésében (ez már az 1870–80-as évekre esett) 
is fontosnak tartotta az önművelésre, önálló ismeretszerzésre való felkészítést. 
Egyik módszere az volt, hogy történeti vagy természettudományi pályázatokat írt 
ki számukra, amelyet ő és rokonai, barátai (például sógora Nagy Sándor, a Vasár-
napi Újság főszerkesztője) bíráltak és jutalmaztak. 

A kör egyes tagjainak szocializációjában lényeges volt a  nevelősködés idő-
szaka. Ez akár további szellemi orientációjukat, politikai elveiket, mentalitásukat 
is befolyásolta:

 „Az a  politikai légkör, mely Gyulait id. Bethlen János gróf otthonában fogadta, 
hamar éreztette sugalló erejét. Itt ismerte meg Gyulai az ellenzék legkimagaslóbb 
egyéniségeit: Kemény Dénes bárót, ki oly nagy szónoki erővel küzdött az ellenzék 
élén az örökváltságért, Zeyk Józsefet, Zeyk Károlyt, Weér Farkast, majd a  tudós 
Teleki Domokos grófot, ki a  szószéken s a  hírlapirodalomban egyaránt felvette 
a harcot a kormánypárttal.”16

A nevelősködés műveltségük gyarapítását is jelenthette, hiszen sok helyen 
kitűnő könyvtár állt a  nevelő rendelkezésére, illetve sokféle emberrel megismer-
kedhettek. Másfelől gyakorta voltak kénytelenek megfelelő tankönyvek hiányá-
ban maguk összeállítani segédanyagot a tanításhoz. Többen közülük tanítványaik 
kísérőjeként eljutottak külföldi tanulmányútra, amely szintén kiemelkedően fontos 
volt az önművelődés szempontjából is. Szász Károly, amikor az 1890-es években 
tanulmányútra küldte fi ait, rendszeres és részletes útirajzot kívánt tőlük levélben, 
amelynek mind tartalmát, mint stílusát fi gyelemmel kísérte. Fontosnak tartotta, 
hogy élményeiket, benyomásaikat írásban megfogalmazzák, ezzel rákényszerítve 
magukat, hogy újragondolják, rendszerezzék mindazt, amit tapasztaltak és ezzel 
az utazás élményeit a  jövőben is tudják majd hasznosítani. Fiainak szóló levelei 
egyikéből tudjuk, hogy a szabadságharc és az azt követő időszak lehetetlenné tette 
számára a külföldi utazást, és ezt, mint hiányt élte meg sokáig.17 

A nevelősködés azonban nem volt végleges alternatíva. Bármennyire bará-
tinak tűnt is kapcsolatuk a  kenyéradó családdal, ez a  fajta alá-fölé rendeltségi 
viszony a legtöbb esetben nem felelt meg azoknak a fi ataloknak, akik valamilyen 

15 Szász 1938.
16 Papp 1930: 10.
17 RL. C/97 67. doboz. Szász Károly levele fi ainak, 1888. április 26. 
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független pályán képzelték el jövőjüket. Gyulai Pákh Albert barátjának számolt 
be arról a fonák helyzetről, amit gróf Teleki Domokos18 családjában tapasztalt:

„Mind ő [a gróf], mind családja megbecsülnek, többet csak kivételes jellemektől kíván-
hatni, de maga a helyzet olyan mely természetemmel ellenkezik s kedélyemre leve-
rőleg hat. Szomorúan nevetséges szerepet kell játszanom. Nem az fáj, hogy minden 
órában kell éreznem: a komornyiknál csak egy fokkal vagyok több, hanem, mert velük 
oly vidámon, fesztelenül kell társalognom, mintha hozzájuk hasonló volnék. Nem 
alázhatom meg magam, mert megvetnek, nem járhatok felemelt fővel, mert éreztetni 
fogják velem, hogy szolga vagyok. Mindkettőre teljes joguk van, s nekem nem marad 
egyéb, mint magamat vádolnom. […] én szívesen felmondok a grófnak, ha Pesten 
lap mellett vagy könyvtárnál oly állomást kaphatok, mely havonként legalább 30 p.f. 
biztosít. A többit csak ki-szerzi az ember. Én tudok türni, dolgozni, szenvedni is ha 
dijul nyerhetem, hogy czélomnak élhessek.”19

Az önművelés is szerepet játszott abban, hogy a  pályaválasztás során – amely 
a legtöbb esetben igen komoly dilemmát jelentett, hiszen a férfi lét egyik legfontosabb 
fordulópontja volt, és a családoktól előrelátást, stratégiai megfontolást igényelt – több 
alternatíváról gondolkodjanak annak ellenére, hogy milyen iskolai végzettséggel ren-
delkeztek. Trefort egyetemi éveiben az iskolai tanulás mellett is művelte magát.

„1832 októberében első alkalommal utaztam Pestre, hogy a  fi lozófi a második évfo-
lyamát elkezdjem. Az igény a tudásra, magam kiművelésére, s általuk egyfajta karrier 
elérésére nagyon erős volt bennem. Tananyagon kívül nagyon behatóan tanultam 
a francia nyelvet, s rövid időn belül jelentős eredményeket értem el benne; foglalkoz-
tam természettörténettel, geográfi ával, általános világtörténettel, úgyhogy éjfél után 
két-három óráig rendszeresen fenn voltam.”20

Sokan jogi diplomát szereztek – ahogy Trefort is –, amellyel a  megyénél, 
vagy közhivatalban, vagy szabad pályán helyezkedtek el, de ezzel a végzettséggel 
fordultak a politika felé is. Másik alternatívaként a tanítás jött számításba, mint 
kenyérkereső pálya. Ebben az esetben azt látjuk, hogy nem volt ritka, hogy az 
oktatott tantárgyat nem az intézményes oktatásban sajátították el. Arany mint 
a legnyilvánvalóbb példa mellett, Csengery Antal pályafutását idézném, aki 1851-
től Szőnyi Pál református fi úiskolájában adott elő történelmet, majd növénytant.

18 Gyulai Teleki Domokosnak volt a titkára 1848-ban, 1849-ben Telekivel együtt Gyömrőre vonult 
vissza, ahol házitanító volt, 1853-tól pedig Erdélybe követte a Teleki családot.

19 Gyulai Pál Pákh Alberthez. 1851. augusztus 2. Gyulai 1961: 93.
20 Trefort 1991: 26.
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„Szőnyinél a világtörténetet és növénytant tanítom. Különösnek fogod találni ez 
utóbbit. Én a »populo longe lateque remotus« – mint Horácz mondja –, a politi-
kai és jogi viszonyok ingadozásai közben a  szilárdabb alapú természettudomá-
nyokra adtam magamat. Azonban ki sokat akar, keveset ér el: azért csak egy ágat, 
a növénytant választám. Azonban mint Schleiden – egyik legnagyobb növénytu-
dós – mondja a növénytan most már több, mint a szénagyűjtés tudománya; fődo-
log az anatomia és physiologia; azért szükséges melléktudományt, a  chemiát is 
meg kellett tanulnom. Félévig hallgattam Nendtvichet, ki azzal szégyenített meg, 
hogy tandíjt tőlem, írótársától és barátjától, nem fogadott el. Azóta microscopiai 
vizsgálatokat is csináltam, s e szakban is oly hitelre tettem szert, hogy legjelesb 
növénytudósaink nem csak barátságukra méltattak s fölkerestek, hanem Szőnyi 
fölkért, tanítanám e tudományt is intézetében, s egyszersmind a  magyar termé-
szettudományi társulat rendes tagoklevéllel tisztelt meg. Most növénytani ismere-
tem is jövedelmez már.”21

A történelemtanításhoz maga írta a tankönyvet és úgy tervezte, hogyha elké-
szül az egész világtörténettel, akkor az egyetemen is fellép, mint magántanár. 
(A világtörténet végül nem készült el). 1855 és 1860 között a budapesti Református 
Th eológiai Akadémián botanikát és magyar irályt (stílust) tanított. Ez utóbbi tár-
gyat Gyulai Pál is oktatta ugyanitt.22

Némelyeknél a lelkészség vált „főfoglalkozássá” (például Tompa Mihály, Szilády 
Áron, vagy egy ideig Szász Károly esetében), ez ugyanis a hivatali munka kötött-
ségéhez, a hivatalhoz való elköteleződéshez képest a szabadságot, illetve a szellemi 
függetlenséget jelentette az 50-es években. Bár később kiderülhetett, hogy nem 
mindenki számára volt ez valódi alternatíva. Tompa nehezen viselte, hogy a világtól 
teljes elzártságban él. Szász Károly papsága idején szintén a  szellemi magánnyal, 
püspöksége idején pedig az idő- és munkaigényes hivatallal volt kénytelen szembe-
sülni. Aranynak panaszkodott kézdivásárhelyi lelkészsége idején:

„Szoros papi hivatalom, csak időmből veszen el sokat, s különösen darabokra szaggatja 
azt, irni valót nem sokat ad, mert minden héten egy praedicatiót irni, soknak nem 
nevezhetem. Ha halottam van, […] praedicatióval szokás temetni, azt soha sem írom 
le, legfölebb egy tizsornyi skizzet csinálok. Ez hát nem sok dolog, de nekem még is 
oly soknak, oly unalmasnak tetszik, hogy ki nem mondhatom… De a mi hivatalomat 
legnehezebbé teszi, hogy mindennap reggel s estve egy egy fertály órai dolgom levén, 
soha egy napra ki nem mozdulhatok.”23

21 Csengery Antal levele atyjának. 1854. március 28. Csengery 1928: 444.
22 Pap–Bucsay 1955: 199.
23 Keresztury 1982: 458. Szász Károly Arany Jánosnak. 1854. július 15 k.
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A gyakori hivatal-, hivatásváltás természetes volt körükben. Az irodalom 
művelése (amit jóval szélesebb értelemben használtak, nemcsak a szépirodalmat 
jelentette) általában kísérője volt egy-egy hivatalnak, de egyes esetekben akár fő 
tevékenységgé is válhatott. T. Szabó Levente kutatásaiból tudjuk, hogy Gyulainak 
és körének milyen lényeges szerepe volt az irodalom hivatásosodásában (ez az 
irodalom tagolódását és specializálódását is magába foglalta). Mégis a  jellemző 
inkább az volt, hogy több pályán is kipróbálták magukat, akár egy időben épí-
tették hivatali, irodalmi, politikai karrierjüket. Mindeközben elsajátították azokat 
az attitűdöket, amelyek lehetővé tették a különböző társadalmi terekben való „jó 
működést”. Ezek között a tudatosság, az elszántság, a rugalmasság és a mérséklet 
nagyon fontos volt. Nem tűnt el még persze az a szenvedélyesség, amely a reform-
kor s főképpen a  szabadságharc idején elengedhetetlen volt az eszményi férfi  
képéhez. Az új helyzetben azonban az önkorlátozás, az önuralomra való képesség, 
a higgadtság, a rugalmasság és a mobilitásra való hajlam volt a jövőépítés záloga. 
Csengery Antal Deákról való megemlékezésében kiemelte, hogy bár természeté-
től fogva szenvedélyes ember volt, a köztanácskozásokban, amelyeknek méltósá-
gát mindig megőrizte, bámulatos erővel uralkodott magán és szenvedélyein.24

Trefort jogi tanulmányainak befejezése után került a  pályaválasztás dilem-
mája elé. Az ügyvédi hivatással szemben határozott fenntartásai voltak, de mivel 
„ki akart lépni az életbe”, állami szolgálatot vállalt, mint fogalmazó gyakornok 
a Magyar Királyi Kamaránál kezdett dolgozni.

„A mechanikus irodai munka nem nagyon tetszett nekem, még kevésbé azok az 
emberek akikkel dolgom volt itt. A hivatal napi öt óránál többet nem vett el, a többi 
idő megmaradt számomra.” Ebben a fennmaradó időben nemzetgazdasággal, pénz-
ügyekkel, művészettörténettel (Pesti Műegylet létrehozása) foglalkozott és cikkeket 
írt ezekben a tárgyakban. „[L]áttam azokat az értelmetlen, bankra vonatkozó előter-
jesztéseket, amik a »Hírlap« – ban [Pesti Hírlap] publikálásra kerültek, s ugyanabban 
a »Hírlap«-ban tanulmányok sorával léptem fel ellenük, amik miatt a közvélemény 
nemzetgazdászként könyvelt el”.25

Gyulai Pál Lukács Móriczról (1876–1879-ig a  Kisfaludy Társaság Igazgatója) 
1881-ben, a Magyar Tudományos Akadémián felolvasott megemlékezésében első-
sorban esszéíró munkásságát értékelte nagyra, de többször is kitért arra, hogy 
Lukácsot nem vezette a becsvágy, tanulmányaiban ugyanis csak ismeretszerzést és 
élvezetet keresett26 (meg kell jegyeznünk, hogy Lukács számára nem volt kenyér-
kérdés, hogy hivatalt vállaljon). Miután fordítói, majd esszéírói munkásságát 

24 Csengery 1877: 35.
25 Trefort 1991: 44.
26 Gyulai 1902c: 99.
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felcserélte a hírlapírással, Gyulai ezt a  lépését kissé elmarasztalta: „[m]unkássága 
körét változtatva, azt hitte, hogy az újabbal többet használhat a  közügynek; sze-
mélyes becsvágyával keveset gondolt.”27 Lukács választását Gyulai úgy értelmezte 
– az 1880-as évekről van szó –, hogy nem volt képes összehangolni a köz érdekeit  
magánérdekeivel. Gyulai szerint ugyanis bár minden alkotással a nemzet javát kell 
szolgálni, de oly módon, hogy az illető arra fókuszál, amihez a  legjobban ért, és 
ami a pályáján az előmenetelét is biztosítja, tehát az egyén karrierépítését fontosnak 
tartotta. Úgy tűnik tehát, hogy a „polihisztorsággal” szemben már voltak fenntar-
tásai, annak ellenére, hogy olyanokról is elismerően szólt, akik többféle területen 
kiképezték magukat, vagy jártasak voltak különböző tudományokban.

Lukács Móricz iskoláit egészen az egyetemig (jogot tanult) otthon végezte, 
tanárok jártak hozzá, az ő irányításukkal, illetve önműveléssel képezte magát. Iro-
dalmi munkásságát különböző diszciplínák körében végezte (mindezt a kortársak 
tágabb értelemben vett irodalmi működésként interpretálták). Egyes dolgozatait 
Gyulai az adott témában még 1881-ben is hiánypótlásként üdvözölte. Lukács miután 
egy tárgy kört körüljárt, „körülolvasott”, írt róla egy esszét. Ily módon foglalkozott 
többek között az állati magnetismussal, a lélek vagy kisértet-járással, a büntető jog 
teóriáival, a külföldi városok szerkezetével, illetve a román nyelvek átalakulásával 
és Róma régi történeteinek hitelességével és eredetével. E két utóbbihoz a tárgyat 
nemcsak olvasmányaiból, hanem külföldi utazásainak élményeiből is merítette.

„Útazásai közben kétszer tartózkodott huzamosabb ideig Rómában, s környezve 
egy nagyszerű múlt emlékeitől, maga is visszafordult kora ifj úsága tanulmányaihoz, 
melyektől későbbi éveiben elvonták akkor égető kérdéseivel szorosabb kapcsolatban 
álló tanulmányok. Most különösen érdeket talált abban, hogy Róma történelmét 
a helyszínen tanulja s róla a Capitolium halmain, a Forum romanum oszlopai és dia-
dalívei között elmélkedjék.”28

A hiánypótlásra, a tájékoztatásra való késztetés, mint a nemzetért való mun-
kálkodás egyik lehetősége Lukácsnál – mint már említettem – nem járt együtt 
tudatos karrierépítéssel. Ezzel szemben például Szász Károlynál igen komoly 
előrelátást, illetve racionális döntések egész sorát láthatjuk. 1829-ben született. 
Nagyenyeden és Kolozsváron, majd Pesten tanult jogot és matematikát. Apja 
mérnöknek szánta, de Szász Károly inkább az irodalomnak kívánta szentelni 
magát, ezért valamilyen szabadabb pályára készült, s ezt a  lelkészségben látta. 
Végül mégis elfogadta apja racionális érveit és irányítását, de 1848–49 derékba 
törte terveit, mint ahogy számos kortársának. A szabadságharc leverését köve-
tően a Gömör megyei Bején bujdosott, mint nevelő a Szentmiklóssy családnál. 

27 Gyulai 1902c: 102.
28 Gyulai 1902c: 99–100.
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Itt egy év alatt magánúton felkészült  a  teológiai vizsgára. Ezt követően Nagy-
kőrösön matematikát tanított, Aranynak adva át a  magyar katedrát, amelyre 
eredetileg meghívták, majd több helyen lelkészkedett. 1865-ben megválasztották 
a  fülöpszállási kerület Deák-párti képviselőjének, 1867-ben Eötvös minisztériu-
mában lett osztálytanácsos, majd tanfelügyelő Pest megyében. Trefort minisz-
tersége idején ismét a  minisztériumba került, hamarosan miniszteri tanácsosi 
pozícióban dolgozott. Először a görögkeleti-szerb, protestáns és zsidó ügyekkel, 
majd az egyetemekkel és a reáliskolákkal foglalkozott. 1884-ben püspökké válasz-
tották. Pályájának másik vonulatát az irodalom jelentette: verseket, drámákat írt, 
előadták színdarabjait, fordított Shakespeare-t, Moliere-t, angol, francia, német 
költőket, Vernét, élete utolsó szakaszában megtanult olaszul és lefordította az 
Isteni színjátékot. A szépirodalom mellett foglalkozott az eposzokkal, a verssza-
valással, a tragikai felfogással, megjelentek kritikái, kiadta a prédikációit, nőknek 
szóló imakönyvét. Mint egyetemi magántanár előadott a francia regényről és az 
eposzokról. Minisztériumi munkája idején cikkeket írt az oktatásról, a középis-
kolai reformról. Az MTA rendes tagja, igazgatótanácsi tagja, alelnöke, az I. osz-
tály elnöke (Nyelv- és Széptudományi Osztály), a Kisfaludy Társaság tagja, majd 
alelnöke is volt. A megemlékezések legfőbb érdemeként hihetetlen munkabírását 
és szerteágazó tevékenységét dicsérték. Szüry Dénes méltatásában, mint minisz-
tériumi közhivatalnokról emlékezett meg:

„Szász Károly a gépies munkát is ép oly kedvvel, hévvel, ügyszeretettel végezte szük-
ség esetén még miniszteri tanácsos korában is, mint a milyennel megalkotta… költői 
műveit, mint a milyennel készítette a reábizott közoktatásügyi törvényjavaslatokat és 
szervezett munkálatokat, s mint amilyennel megirta a „Vasárnapi Újság-nak” szállitott 
rendes heti járulékát […] gyorsasága meg egyenesen bámulatra ragadott. Egész lényé-
ben a munka megtestesítője volt.”29

Püspökké választásában a  hivatali tapasztalat és a  kapcsolati háló játszotta 
a döntő szerepet, illetve az, hogy kiegyenlítő egyéniségnek tartották.

Pályafutása során választásaiban mindig szem előtt tartotta saját karrierjének 
építését, illetve családja (elsősorban fi ai jövőjének) érdekeit, mindamellett meg-
nyilatkozásaiban a nemzet, a haza, az egyház szolgálata kiemelt jelentőséggel bírt. 

Az életpályákat vizsgálva azt látjuk, hogy a dilettantizmus és a professziona-
lizmus vagy a  szakértelem határa, illetve e fogalmak tartalma igen változékony 
volt. Teoretikusan felléptek a dilettantizmus ellen, hangsúlyozták a  szakértelem 
fontosságát. Dilettantizmus alatt nem egy szakmának szakképzettség nélkül 
való művelését értették, hanem a  szövegekből úgy tűnik, hogy a  nem alapos 

29 Szüry 1898: 294.
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elmélyüléssel elsajátított tudásra vagy az ismeretek hiányára utaltak ezzel a foga-
lommal. Egy szakterületen való jártasságban a  „profi zmus” és „dilattentizmus” 
közötti választóvonalat vagy határvonalat – akár önműveléssel sajátította el valaki, 
akár intézményes oktatás során nyerte el –, a  tanulás komolysága, mélysége, 
a belefektetett munka nagysága, a széleskörű irodalmi tájékozottság jelentette. Ez 
utóbbinál fontosnak tartották, hogy az illető ismerje az aktuálisan szaktekinté-
lyeknek elismert szerzők munkáit, az új eredményeket az adott területen, illetve 
a  legújabb műveket az adott témában. Szerették a  külföldi szaktekintélyekhez 
hasonlítani a szerzőket. Egymás különböző „diszciplínákban” megjelenő írásait is 
fi gyelemmel kísérték és véleményezték.

Gyulai Pál Eötvös József fölött tartott emlékbeszédében A XIX. század eszméinek 
befolyása az államra című munkáját is méltatta. Ebben magasztalta Eötvös történelmi 
és politikai műveltségét, éles eszének, gazdag szellemének termékenyítő erejét.30

„Tisztán tudományos szempontból indul ki, s a pártok fölött állva, vizsgálja az egyéni 
és közszabadság biztosítékait; nyomozza a haladás törvényeit, s befolyásukat az állam 
szerkezetére. […] S ha a régi illusiók romjain itt-ott talán új illusiókat hirdet is, fejte-
getéseit az ismeretek nagy gazdagsága kiséri. Jól ismeri a népek és korszakok jellemét, 
az okok és eredmények kapcsolatát, a különböző polgárosodások eltérő és találkozó 
pontjait, s a  tényezőket, melyek befolynak az emberiség műveltségére. Néhol törté-
netphilosoph, másutt történetnyomozó, s nemcsak a politikai, hanem a  történelmi 
tudományt is új szempontokkal gazdagítja. Nem ok nélkül irodalmunk büszkesége 
e mű, külföldön méltán említik egy sorban Stuart Mill hason tartalmú munkájával.”31

Az intézményes oktatás legégetőbb kérdéseit az 1870-es és 80-as években, 
a középiskolai törvény vitái kapcsán járták körbe. A tananyagról, a diákok terhe-
léséről, a tanítás módszereiről számos „értelmiségi” mondta el véleményét. Ezek-
ből azt látjuk, hogy a „korszellemnek” megfelelően egyre inkább az intézményes 
oktatás vált a tudás elsajátításának, a tudományos képzésnek a kizárólagos hely-
színévé. A középiskolától elvárták, hogy olyan alapot adjon a diákoknak, amely 
a további egyetemi oktatás során igazi szakértelemmé váljon, a végzetteket egy-
egy tudományszak „szakértőjévé” képezzék ki. A hangsúlyt azokra a  tárgyakra 
kívánták helyezni, amelyek addig az iskolai oktatásban elhanyagolt területnek 
számítottak, tehát elsősorban önképzéssel voltak elsajátíthatók. Szász Károly, aki 
a középiskolai reform idején Trefort minisztériumában volt osztálytanácsos a ter-
mészettudományok, a matematika és a modern nyelvek oktatásának fontossága 
mellett érvelt (sokakkal együtt).

30 Gyulai 1902a: 75–76.
31 Gyulai 1902a: 77.
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„Valóban csak vissza kell emlékeznünk, mily képzettséggel léptünk mi a régi gimnázium 
növendékei, ezelőtt harminc, vagy annyi évvel az egyetemre. Tudtunk latinul, jobban, 
mint a  maiak, még tán beszélni is; a  klasszikai oktatás emlőjén kétségkívül jobban 
megizmosodott szellemünk, mint a mai enciklopedikus gimnázium annyi tantárgyán. 
De aztán ez volt jóformán minden. A mathematikában és a históriában, sőt jegyezzük 
meg, még a görögben is, jóval hátrább voltunk, mint a mai maturálók; egyebekben, jele-
sen a természeti tudományokban, a földrajzban s a modern nyelvekben, képzettségünk 
alig volt több a semminél, legfölebb a diszciplinák neveinek az ismeretével kelle beér-
nünk. Határozottan meg vagyok győzödve, hogy semmiféle miniszteri omnipotencia 
sem rendelhetné el az egykori gimnázium visszaállítását. Embereknél, még a leghatal-
masabbaknál is, erősebb a korszellem s annak helyes vagy helytelen áramlatai.”32

Csengery Antal véleménye egy másik lényeges problémát feszegetett: a tanár-
képzésről szóló kritikájában a szakképzett pedagógusok szükségességéről beszélt 
és ez a szakértelem kérdésének és a professzionalizáció folyamatának kontextusá-
ban fontos lépcsőfokot jelöl.

„csak az tanithat megnyerőleg és sikerrel valamely tudományt, a ki a szakban, a melyet 
tanít, teljes és alapos jártassággal bír. Ideje, hogy a minden szakban kontárkodó okta-
tás, mely száraz tankönyveket szó szerint tanultat, kiküszöböltessék a középoktatás-
ból […] A másik főkellék, – a mire az alapos tanárképzés vezet, – hogy a szakférfi ak 
egyszersmind paedagogok legyenek. Nagy ideje, hogy a tömérdek tantárgygyal hal-
mozott tanulónak a módszer is segélyére menjen”.33

Akadtak persze olyanok is, akik továbbra is az önképzésben hittek, és az 
önálló tanulásra való képesség kifejlesztését tartották az iskolák elsődleges felada-
tának. Salamon Ferenc,34 – aki ezt az álláspontot képviselte – továbbra is kizárólag 
az önművelésben látta az egyén szabad gondolkodásának és cselekvőképességé-
nek egyetlen zálogát.

„Régi rosz iskoláink több önállást engedtek. Épen a tantárgyak szük köre, a henyesé-
get is sokaknál előmozditott laza rendszer, a sok szünóra, szünnap a nagyon kiáltó 
visszaélések mellett a jobbaknak időt és módot engedett rá, hogy a magok erején is 
tanuljanak valamit. S csakugyan 48 előtti nevezetes férfi aink, kik közül ma is számo-
san élnek, majdnem mindent, a mire mentek, maguk szorgalmának köszönhetnek. 
A sok szünidő felhasznált órái az értelem fejlésén kívül az egyéniség önállóságára is 
befolytak. A régi rendszer sok eltorzulás mellett igen sok megbecsülhetetlen origina-

32 Szász 1883: 19–20.
33 Csengery 1880: 52.
34 1870-től a Magyar Királyi Tudományegyetemen a magyar történelem nyilvános rendes tanára lett.

031 490-504   sarai szabo.indd   501031 490-504   sarai szabo.indd   501 2017.06.08.   13:51:232017.06.08.   13:51:23



Iskola, művelődés, társadalom Sárai Szabó Katalin

502

litást is fejtett ki, a mit a lefolyt husz évi rendszertől hiába várunk […] Középiskoláink 
roszaságának valódi gyökere az, mi kapcsolatban áll minden többi bajjal, hogy az ifj u 
nemzedék nem önálló tanulásra – mi az egyedüli tanulás, – hanem a szájba rágottak-
nak szolgai elsajátitására neveltetik.”35

„Nincs nemzet Európában, melynek ma nagyobb szüksége volna magok eszével gon-
dolkodó, s semminemü szellemi munkától és vállalattól vissza nem ijedő férfi akra, 
mint a mienk. Az ország és nemzet csak ezen egy-két generatió alatt a  legnagyobb 
átalakulások egyikén megy keresztül. Minden téren, bárhová tekintünk, helyesen 
látni, pontosan és biztosan tanulmányozni, a maga fejétől cselekedni tudó emberre 
és emberekre van szükség. […] A mi 1848 előtt jó volt, a szolgai betanulási képesség, 
most sok esetben kártékony és veszélyes lehet.”36

Azok a  szövegek, amelyeket megemlékezésként írtak egymásról, sokat elá-
rulnak az eszményi értelmiségi képéről. Mindenekelőtt a széleskörű műveltséget 
(legfőképpen történelem, irodalom), a  többféle területen való jártasságot hang-
súlyozták, a „polihisztorságot” eszményítették. Gyulai például Csengery Antalról 
szóló megemlékezésében kiemelte, hogy: „[n]emcsak az erkölcsi tudományokban 
búvárkodott, a természettudományokat is kedvelte, a művészetek iránt is érdek-
lődött, kivált a költészeten csüggött nagy szeretettel.”37 Mindamellett hangsúlyoz-
ták a szakértelemnek (még az eddigiekben elmondott értelmében), a hivatástu-
datnak, a  pontosságra, az összeszedettségre, a  szintetizálásra való képességnek, 
a szorgalomnak és a kötelességtudásnak a fontosságát is. A példaértékű életpályák 
bemutatásakor mindezek mellett a nemzet iránti elkötelezettséget, a szolgálatot, 
mint fő mozgatórugót tették első helyre.

A 19. század közepének értelmiségi ethoszát továbbra is a nemzet felemelésé-
nek, a polgári értékrend minél szélesebb körben való terjesztésének, az európai 
gondolkodáshoz, kultúrához való felzárkózásnak a vágya és az ezzel járó felelős-
ségtudat határozta meg. Ez az eszmény kezdett elmozdulni abba az irányba, hogy 
a sikeres karriernek feltételévé vált a megfelelő szakirányú végzettség, a jó iskola, 
a hivatali ranglétrán való emelkedés, a munkaetika. Korábban a különböző kul-
turális mezőkben fellelhető hiányosságok megszüntetésének igénye több lehető-
séget biztosított az egyén számára, nagyobb volt a  választási lehetőség, amikor 
a szakértelmet, a hozzáértést nem kizárólag szakmai kritériumok alapján mérték. 
A „hasznosság” ugyanúgy értékmérő lehetett, a „létrehozott mű”-ben, – akármi-
lyen területről volt is szó – a belefektetett munka komolyságát, mennyiségét, az 
időráfordítást, a „létrehozó” etikai hozzáállását, az önállóság fokát, a szándékot, 

35 Salamon 1873: 3–4.
36 Salamon 1873: XIV.
37 Gyulai 1902a: 196.
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az elköteleződést, a  korszerűséget, stb. is lehetett díjazni. Ebben nagy szerepet 
játszott a  gyermekkorban elsajátított önművelésre, önálló tanulásra való képes-
ség gyakorlása és a  szakmai mobilitás nagyobb lehetősége. A század második 
felében, – elért pozícióiknak megfelelően – a kulturális elit tagjai megkísérelték 
a  különböző műveltségi területeken jóval határozottabban körvonalazhatóvá 
tenni a  szakszerűség elvárás-rendszerét, ami a  szakmai mobilitásban magával 
hozta a lehetőségek szűkülését, illetve megváltoztatta a karrierépítés stratégiáit. 
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Vörös Boldizsár

„Az iskola minden gyermeket egy-egy 
kis lázadóvá nevelt”

Oktatási utópiák a Magyarországi Tanácsköztársaságban

Az 1919-es Magyarországi Tanácsköztársaság idején több utópia-leírás került forga-
lomba, a diktatúra közvélemény-formálói által közreadott, így hivatalos jellegűeknek 
számító kiadványokban is. A különféle baloldali jövőelképzelések megalkotói pedig 
nemegyszer azzal is foglalkoztak munkáikban, hogy milyen legyen az iskolai nevelés 
és oktatás a majdan kialakuló új világban. A szociáldemokrata August Bebel 1891-es, 
A nő és a szocializmus című, a Magyarországi Szocialista Párt Könyvkiadó-hivatala 
által megjelentetett könyvében, egyebek mellett arról is írt, hogy a „szocialista társa-
dalom”-ban1 „[a] tantermek és nevelőintézmények fölszerelése, meg a képzőeszközök 
megfelelnek az új társadalom magas kultúrájának. Képző- és taneszközöket, ruházatot 
és ellátást a társadalom ad; egy növendék sem részesül kedvezőtlenebb elbánásban, 
mint a többi.”2 Bebel szerint a nevelésnek „egyenlőnek és közösnek kell lennie a két 
nemre nézve”, valamint „[a] szocialista nevelési rendszer […] [k]ellőképpen szabá-
lyozva és rendezve és megfelelő ellenőrzés alá helyezve, a nagykorúságig fog tartani.”3 
Hasonló célkitűzések találhatóak abban a kommunista jövőábrázolásban, amely Nyi-
kolaj Ivanovics Buharin A kommunisták (bolsevikiek) programja című, a Szocializmus 
Állami Propagandája által közreadott könyvében látott napvilágot. A szerző kilátásba 
helyezte, hogy a jövőben keresztülviszik „az általános oktatás tervét és a különleges 

1 Bebel 1919: 454. Lásd még: Bebel 1919: 359, 364, 366. A könyvben az olvasható, hogy a magyar 
fordítás a 44. német kiadás után készült (Bebel 1919: 1). A korabeli szövegeket a mai helyesírási 
szabályoknak megfelelően közlöm, a kurziválások azokban az eredeti kiemeléseknek felelnek 
meg.

2 Bebel 1919: 429. Az idézett szövegrészhez kapcsolódó lábjegyzetben a  szerző ismertette-
idézte korábban élt gondolkodóknak a  neveléssel kapcsolatos, az övéiéhez hasonló nézeteit: 
„Condorcet az ő nevelési tervében követeli, hogy a nevelés legyen ingyenes, egyenlő, általános, 
testi, szellemi, ipari és politikai és célja a valóságos egyenlőségre való törekvés legyen.

 Hasonlóképpen ír Rousseau: »A nevelésnek nyilvánosnak, egyenlőnek és közösnek kell lennie 
és emberek meg polgárok nevelésére kell törekednie.« 

 Arisztotelész ezt követeli: »Minthogy az államnak csak egy célja van, egy és ugyanazon 
nevelésben kell részesítenie minden tagját és a nevelés állami ügy legyen, ne pedig magánügy.«” 
(Bebel 1919: 429).

3 Bebel 1919: 434.
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magasabb műveltségnek mindenki számára hozzáférhetővé tevését”.4 Buharin azt is 
kijelentette, hogy „általánossá és kötelezővé kell tenni az oktatást”.5 Ám a Magyar-
országi Tanácsköztársaság 133 napja során nemcsak külföldi politikusok jövő-leírá-
sait tették közzé nyomtatásban, hanem itteni szerzőkét is;6 ezek között nem egyben 
pedig – nyilvánvalóan összefüggésben azzal a fontos funkcióval, amelyet a korabeli 
közvélemény-formálók szántak az új nemzedékek nevelésének-oktatásának a dikta-
túra megszilárdításában és fenntartásában – helyet kaptak a nevelés- és oktatásüggyel 
kapcsolatos elgondolások is.

Az egyesült szociáldemokrata-kommunista párt reggeli hivatalos napilapja, 
a Népszava április 11-ei számában közzétett, Az új iskola című, a szerző nevének fel-
tüntetése nélkül megjelentetett, tehát hivatalos állásfoglalást kifejezésre juttató cikk-
ben ugyanis, többek között, ez áll:

„A proletárdiktatúra, amely föladatának tekinti az új berendezkedés kiépítését és előké-
szítését, elsőrendű kötelességének tartja, hogy a munkásuralom megszilárdítása és örök-
életűvé tétele számára megbízható, lelkes, meggyőződéses harcosokat [!] neveljen. Az új 
iskola gyönyörű és nagy föladata éppen az lesz, hogy ezt a nevelőmunkát elvégezze […] 
Az új iskola szocialista világnézletű és tudású katonákat [!] nevel a Tanácsköztársaság szá-
mára és ha fölvilágosított tanító és nevelő munkáját úgy végzi el, ahogy azt tőle elvárni 
lehet, akkor egyik legfőbb biztosítékát teremtettük meg a munkások szabad és független 
országának. A proletárgyermekek, az a jövő nemzedék, amelynek a számára most építjük 
ki nehéz és áldozatos munkával az új világrendet és az új iskola kötelessége, hogy a most 
fölserdülő generáció, a holnap munkássága, tudományos fölkészültséggel, a meggyőző-
dés mélységével és a világnézlet kialakult biztosságával lépjen az új rendbe és forradalmár 
elszántsággal vigye tovább a mi munkánkat.”7

Az új iskolában szocializált ifj ak „megbízható, lelkes, meggyőződéses harco-
sok”-ként és „szocialista világnézletű és tudású katonák”-ként említése pedig jól 
mutatja, hogy a  diktatúra közvélemény-formálói milyen mértékű elköteleződést 
akartak kialakítani a fi atalokban a Tanácsköztársaság iránt.

Az új iskoláról megalkotott utópisztikus nézetek ekkoriban napvilágot láthattak 
a diákok számára készített, hivatalos jellegű tananyag részeként. Így a Közoktatásügyi 

4 Buharin 1919: 50. A könyv borítóján az olvasható, hogy e kiadás immár a 3. magyarországi kiadás.
5 Buharin 1919: 79.
6 Lásd például a  Közoktatásügyi Népbiztosság röplapját: A nép uralkodik! Mit várhatunk 

a proletárdiktatúrától? 1919; Podach–Vértes 1919; egy-egy részterülettel kapcsolatos utópisztikus 
elképzelésekről lásd például: A termelés irányelvei a kommunista államban 1919; Hogyan fognak 
élni a  kommunizmusban azok, akik dolgoznak? A szellemi és fi zikai munkás elhelyezkedése 
a  kommunista társadalomban [1919]; Vandervelde 1919: 25–55. Az utópiákról lásd például: 
Kuczka–Szerdahelyi 1994a: 252–253.

7 Népszava 1919. április 11. 2.
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Népbiztosság által kiadott Néptanítók Lapja című folyóirat számainak mellékleteiként 
jelentek meg azok az egyetemes és a magyar történelmet bemutató leckék,8 amelyek 
alapján a tanároknak tanítaniuk kellett: erre a közoktatásügyi népbiztos május 13-ai 
rendelete kötelezte őket.9 A Bevezető leckék a történelem tanításához című, az elemi, 
a polgári iskolák és a középiskolák alsó osztályai diákjainak szánt anyagban ugyanak-
kor nemcsak a múlt, hanem a jövő ábrázolása is helyet kapott. Szerzője Bresztovszky 
Vilma10 ezt írta:

„amint sikerül a szocializálás nyugodt és békés keresztülvitele, az átmeneti idők szenvedé-
sei után új, boldogabb korszak következik reánk. Nem lesz többé dusálkodó [így!] gazdag 
és éhező szegény, mert a közös munka eredményéből mindenkinek egyaránt jut; megszű-
nik a társadalmi osztályellentét. Nem lesznek rablók és tolvajok, mert ha nem lesz hasznuk 
belőle, nem veszik el más vagyonát az emberek. Nem lesz többé nyomor és bűn a földön, 
de nem lesznek szegény műveletlen emberek sem, mert a kommunista társadalomnak 
szüksége lesz minden egyes emberének minden képességére. Az új társadalmi rend egy-
séges iskolákban egyformán óhajt kiképeztetni művelt emberré minden gyermeket. Eddig 
a gazdagoknak tehetségtelen gyermekei is tudományos iskolákat végeztek, míg a  legki-
válóbb szellemi képesség is elveszett, ha nem volt módjában a tanulás. Ezután mindenki 
a képességeinek megfelelő pályára kerül és így mindenki meg fogja találni a neki megfe-
lelő helyet, ahol erőit a legjobban érvényesítheti a jövő társadalomban minden embertest-
vérünk közös hasznára.”11

E szövegrész időutópia,12 amely egy jövőbeli tökéletes világot ábrázol két, egy-
mással összefüggő eljárással. Egyrészt új, pozitívumokként megjelenített mozzanatok: 
általános jólét, műveltség, az emberek testvéri közössége leírásával, a  „mindenki”, 
„minden”, „közös” szavak többszöri használatával félreérthetetlenné téve, hogy 
a  kommunista rendszer valamennyi ember életfeltételeit meghatározza, mégpedig 
amint a  „földön” szó jelzi: világméretekben. Másrészt a  negatívumok hiányának 
nyomatékos, azonos mondatkezdésekkel való ismertetésével: nem lesz szegénység, 
bűn, műveletlenség, társadalmi osztályellentét. A leírás gazdasági megalapozottságú 
humanisztikus: szociális és morális utópia: a szocializálás keresztülvitele után tökéle-
tes társadalmi viszonyok jönnek majd létre, ezekkel összefüggésben pedig az emberek 
erkölcsei is pozitívan alakulnak át.13 (A tulajdon elleni bűncselekmények egyedüli 

8 A leckék a  Néptanítók Lapja 1919. április 24-ei, május 15-ei és június 26-ai számának 
mellékleteként jelentek meg.

9 Lásd: Hivatalos Közlöny 1919. május 15. 183–184.
10 Bresztovszky Vilma életének, tevékenységének megismeréséhez még további kutatásokra van 

szükség. Lásd ezekhez például: PSZL 694. f. 267. ő. e.
11 Bresztovszky 1919: VII.
12 Lásd ehhez például: Voßkamp 2002: 1932.
13 A leírás ugyanakkor nem sorolható be a  technikai fejlődést hangsúlyozó technicista utópiák 
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okaként a  belőlük származó haszon reményét megjelölve, a  szerző fel sem vetette, 
hogy lehetnek olyan egyéni hajlamok, tulajdonságok, amelyeket a pozitív gazdasá-
gi-társadalmi átalakulások ne befolyásolnának kedvezően.14) Figyelemre méltó, hogy 
e szövegrésznek körülbelül a fele az új nemzedékek oktatásával, képzésével foglalko-
zik: ez egyrészt jól mutatja azt, hogy a  diktatúra közvélemény-formálói számára – 
amint az az idézett Népszava-cikkből is kiderült – ezek mekkora jelentőséggel bírtak, 
másrészt tananyagbeli funkciója az is lehetett, hogy a kommunizmust valamiképpen 
„közel hozza” az iskolásokhoz, felfoghatóvá tegye számukra a nekik is ismerős okta-
tási viszonyok leírásával. A pedagógiai utópia itt tehát éppen egy tananyag része lett. 
Az oktatási rendszer egyes részleteinek ábrázolása pedig összhangban van a Bebel és 
Buharin könyvéből idézett szociáldemokrata, illetve kommunista elgondolásokkal.15 
Azt pedig, hogy az itt ábrázolt kommunizmus az emberi történelem utolsó fázisa,16 az 
olvasóknak félreérthetetlenül jelezte az, hogy vele végződik a lecke.

A Néptanítók Lapjának hasábjain ekkoriban több olyan írás is napvilágot látott, 
amelyekben szerzőik az új iskolával kapcsolatos nagyszabású elgondolásaikat fejtették 
ki. Az április 24-ei számban jelent meg Halász Arnold tanítónak, a lap szerkesztőbi-
zottsága tagjának17 a Kapitalista és kommunista iskola című cikke, amelyben egyebek 
mellett ez is olvasható:

„A kommunista társadalom […] [m]indenkinek alkalmat ad szellemi tehetségének és 
képességeinek teljes kifejlesztésére, úgy a tudomány, mint a művészet területén. […] 
[E]gységes iskolát állít föl, melyben egységes tudást és szellemet fog terjeszteni. [...] 
Ellátja a  tanulót iskolakönyvekkel és tanszerekkel, ha kell, élelemmel és ruházattal 
is, hogy teljesen tanulmányainak élhessen […]. Öröm lesz tanítani és tanulni a szép, 
művészies és egészséges iskolákban, melyeket a kommunista állam minden eszközzel 
és anyaggal felszerel, mely a tanítást elősegíti. Nagy, tágas, napsütötte termek, fürdő-
szobák, iskolaorvos stb., tágas udvar és kert, játszótér és munkatermek állanak rendel-
kezésére a tanulóknak és tanítóknak.”18

csoportjába (vö. ezekhez: Szilágyi 1965: 1034) és az emberek biológiai tökéletesedését jövendölő 
biológiai utópiák (vö. ezekhez: Pipes 1997: 45–46) közé sem.

14 Vö. ehhez például: Mátay 2005: 209–236; Perényi 2012: 41–49.
15 Az e munkám 9. jegyzetében hivatkozott közoktatásügyi népbiztosi rendeletben az áll, hogy 

a  Közoktatásügyi Népbiztosság a  történelemtanárok számára a  tanításhoz minden iskolába 
eljuttatja „Buharinnak a  kommunista párt programjáról szóló művét”, a  középiskolák felső 
osztályaiban e munka felhasználható volt a  történelmi alapfogalmak ismertetésénél (Hivatalos 
Közlöny 1919. május 15. 183). Az Új Világ 3–4. számának cikke szerint pedig „[a] tanítók a legtöbb 
helyen magyarázták Buharin Nyikolajnak a kommunista párt programjáról szóló műveit [így!]” 
(Új Világ 1919. 3–4. 266). Ezáltal a  középiskolások megismerhették az abban kifejtett jövő-
elképzelést is.

16 Lásd ehhez még: Eliade 2014: 149.
17 Halász Arnoldról lásd például: Gulyás 1993: 272; Néptanítók Lapja 1919. április 17. 11.
18 Halász 1919: 18.
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A folyóirat június 5-ei számában tette közzé Zigány Zoltán tanár, a lap szer-
kesztője19 A közoktatás munkaprogramja című vezércikkét. Ebben – összhangban 
az idézett, áprilisi Népszava-írással – azt állította, hogy a proletárhatalom életé-
nek „tartalmát, a nemzedékek jövendő sorsát az iskolai forradalomnak kell biz-
tosítania”. A „forradalom” szó használata félreérthetetlenül jelezte, hogy a szerző 
milyen nagyarányú, radikális átalakulást tartott szükségesnek – ezt a  nézetét 
pedig alátámasztották további fejtegetései: „Akiket a régi iskola nevelt, azok csak 
igen ritkán és hézagosan tudnak beleilleszkedni az új élet keretei közé.” A  régi 
„erkölcsnek a híveitől a kommunizmus nem remélheti a maga támogatását. Ezek 
helyébe nekünk egy új generációt kell nevelnünk, amely a  reális világszemlélet 
tudásával telítve, az emberi szolidaritás erkölcsei szerint akarjon és tudjon élni. 
Erre a nagy nevelési célra kellenek az új intézmények”. Zigány szerint az új okta-
tási intézmény, a nyolcosztályos népiskola „megadja mindenki számára az egy-
séges alapműveltséget, amelyet a kommunista államban minden gyermeknek el 
kell sajátítania”, ezt pedig további iskolai képzés követi. A szerző hangsúlyozta: 
„Sarkalatos pedagógiai elv gyanánt uralkodik az egész vonalon a  gyermek 
aktivitásának követelménye, amely minden oktatási és nevelési momentumot 
a gyermek személyes élménye gyanánt törekszik nyújtani.” A cikkíró kijelentette: 
„Ezeknek az iskoláknak szervezete és munkaköre olyan, hogy növendékeik idejét 
a  képzés céljaira teljesen lefoglalják s így 18 éves koráig mindenki iskolába fog 
járni”.20 Zigány itt, ha csak óvatosan is, megfogalmazta azt az elgondolást, amelyet 
ekkoriban az oktatásügy más, vezető pozícióban lévő személyiségei is közread-
tak: a fi atalok életének lehetőleg minél nagyobb részét foglalja le az iskolai képzés 
– ezáltal ugyanis csökkenhet az a hatás, amelyet a diktatúra értékrendjével nem 
vagy nem teljesen azonosuló családtagok, illetve az otthoni környezet gyakorol 
rájuk.21 Ezzel összefüggésben állapította meg sajnálkozva Zigány, hogy a külön-

19 Zigány Zoltánról lásd például: Bihari 1964: 1040–1056; Simon 1964: 861–863.
20 Zigány 1919b: 1–2.
21 A Fáklya április 22-ei számának egyik cikke szerint a  budapesti kerületi munkástanácsok 

tanítóosztálya tagjainak ülésén Kelenné Fried Jolán előadásában azt állította, hogy „[a] kommunista 
államban az iskola, amelyeket [így!] a  városon kívül, lehetőleg erdőkben fognak felállítani, 
a gyermekeknek egyben otthona is lesz. Ezekben az otthonokban a gyermekek bent is lakhatnak, 
a nappalt azonban mindenesetre bent fogják tölteni. […] Ezekben a gyermekotthonokban egységes 
társadalmi szellemben fogják nevelni a gyermekeket. […] Ezek az otthonok a szülők nagy részének 
kezéből ki fogják venni a  gyermeknevelést, mert a  szülők egyáltalában nem nyújtanak elég 
garanciát az új társadalomban a gyermekek helyes nevelése szempontjából. Kommunista államban 
proletárnőnek különben ideje sem lesz a gyermeknevelésre.” (Fáklya 1919. április 22. 4). A lap április 
24-ei számában K. F. I. (feltehetőleg Kelenné Fried Jolán) arról írt, hogy a gyermekek tervszerűen 
kollektív nevelése nem eredményes akkor, ha a családi és az iskolai nevelés nincsenek egymással kellő 
összhangban. „Ennek azonban a tökéletes garanciái csak akkor vannak meg, ha a gyermek egész 
nap egységes vezetés alatt, neki megfelelő környezetben van.” Ehhez a szerző az iskolaotthonokat 
tartotta megfelelőeknek – ugyanakkor hangsúlyozta: „Nagy félreértés és a  dolgok rosszindulatú 
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féle oktatási intézmények, helyiségek (így például tantermek, műhelyek, iskolai 
fürdők, könyvtárak) építése és felszerelése még nem indult meg, pedig ezek nél-
kül nem valósíthatók meg sem a szervezeti, sem a tanulmányi követelmények.

„Pedig a kommunizmus propagandájának nincsen több olyan hatalmas forradalmasító 
eszköze, mint éppen az iskoláknak ez a  külső, mindenkinek szembeötlő s tetszetős 
átalakulása. A tantervi újításokat, a szervezeti reformokat a laikus társadalom nem érti s 
nem méltányolja, az iskolából hazatérő gyermekek azonban minden családba elvinnék 
a  kommunista állam szerető gondoskodásának és meleg áldozatkészségének hírét és 
bizonyítékait, amelyekkel a régi uralommal ellentétben csakugyan felkarolja a nép kul-
túráját. A gügyögő gyermek mosolygó öröme a leglázítóbb népszónoknál hatalmasabb 
propaganda lenne a kommunizmus mellett. Ennek a teendői várnak most reánk.”22

A cikkből tehát az derül ki, hogy Zigány nemcsak azt tűzte ki célként: a fi a-
talokat ki kell vonni az otthonnak, a  családi környezetnek a  diktatúra érdekei 
szempontjából kisebb vagy nagyobb mértékben káros hatásai alól, hanem ezt is: 
az új rendszernek éppen az iskolában a Tanácsköztársaság szellemiségében szo-
cializálódó gyermekek csináljanak propagandát otthon. Ezen eljárások együtte-
sen pedig hatékonyan segíthették (volna) elő a diktatúrához hű új nemzedékek 
kinevelését. Ugyanakkor cikkében a szerző, minden bizonnyal annak érdekében, 
hogy nézeteit elfogadtassa olvasóival, igen óvatosan járt el: az iskolai élet a szülők 
által is egyértelműen pozitívumokként értékelhető elemeinek propagálását szánta 

félremagyarázása volna azt hinni, hogy a gyermeket e program követői meg akarják fosztani az 
anyától, vagy az anyát a gyerektől. Elsősorban azoknak a gyermekeknek a rendelkezésére fognak 
ilyen otthonok állani, akik kielégítő szülői gondozásban bármi oknál fogva nem részesülhetnek, 
vagy pedig akik szülei okosabbnak, egészségesebbnek tartják, gyermekeiket ilyen otthonokban 
felneveltetni, miután önként belátják, hogy gyermekeik ott jobban vannak ellátva.” (K. F. I. 1919a: 
5). A korábbi szöveghez képest itt, úgy tűnik, egyfajta visszakozás fi gyelhető meg – bár kérdés lehet, 
hogy a „nem kielégítő szülői gondozás” kategóriájába nem értette-e bele a cikkíró a gyermekeknek 
a diktatúra eszmevilágától eltérő szellemű szülői nevelését… E gondolatmenetet lásd még: K. F. I. 
1919b: 4. Kelen Jolán emlékiratában visszatért e problémára: a Tanácsköztársaság idején „[a]bból 
a plátói gondolatból indultunk ki, hogy a gyermeknevelés teljes egészében az állam feladata. Annál 
is inkább, mert mindkét szülő munkába állításának kötelezettségéről meg voltunk győződve. Persze, 
nem kellett a családtól »elrabolni« a gyermeket – mert hiszen a Tanácsköztársaság folyamán több 
igény volt a gyermekek intézeti ellátására, nevelésére, mint amennyit ki tudtunk volna elégíteni. 
Terveink megvalósításának előfeltétele lett volna a gyermekintézmények rohamos fejlesztése, ami 
azonban meghaladta erőnket.” (Kelen 1976: 132). E szövegrészlet arra enged következtetni, hogy 
a diktatúra idején valamennyi gyermek családjuktól elkülönítetten nevelésének megvalósítását nem 
pedagógiai megfontolások, hanem csupán a  rendelkezésre álló intézmények hiánya akadályozta 
meg. Lásd még ehhez: A régi és az új iskola. A népnevelés felszabadítása és a kommunista munka és 
játékközösség a gyermeknevelésben 1919: 5–7; Fáklya 1919. április 23. 8; Új Korszak 1919. április 25. 2; 
Új Világ 1919. 3–4. 268.

22 Zigány 1919b: 2–3. Vö. ehhez: Köte 1979: 87–88.
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a  fi atalok feladatául itt – nem pedig az oktatás olyan elemeiét, amelyek otthon 
esetleg komoly vitákat válthattak (volna) ki az iskolások és hozzátartozóik között, 
mint például a vallás vagy a tulajdonviszonyok kérdéseiét. Mindez összefüggött 
Zigány azon nézeteivel, amelyeket a  Néptanítók Lapja június 26-ai számának 
A propaganda című vezércikkében fejtegetett, így buzdítva a tanítókat:

„Sarkalatos elvként tartsuk szemünk előtt állandóan azt, hogy a letűnt korszak iránti 
szeretetet, a kegyeletes hagyományokat irtsuk ki a nép lelkéből s ébresszük fel ezek 
helyett a jövendő életforma iránti vágyakozást. Az érzelmekre és a fantáziára támasz-
kodjunk; az értelmi felvilágosításnak magában véve igen csekély hatása van a nagy 
tömegekre. A kapitalista gazdasági rendnek s az osztályuralomnak igazságtalanságait 
s a méltánytalan szenvedéseket idézzük fel a múltból és ezzel a  szomorú, megható 
hangulattal állítsuk szembe a nép fantáziája elé [így!] a kommunizmus reménységeit: 
a gazdagabb, egészségesebb, műveltebb, egyszóval a  jobb és szebb életet. […] Külö-
nösen óvakodjunk propagandánkban minden gyűlölködéstől s az osztályellentétek 
szításától. […] Nekünk tapintatra, művészetre, valóságos poézisre van szükségünk, 
hogy az új igazságokat elfogadtassuk és megszerettessük a tömegekkel. […] A kom-
munizmus olyan szép és jó életforma, hogy azt felesleges erőszakolni, mert hiszen 
nagyon meg lehet azt szerettetni.”23

Az új nevelési-oktatási rendszerről Bebel, Buharin és mások által kialakí-
tott elgondolásokat felhasználva, valamint a  diktatúra propagandájáról kifej-
tett nézeteit alkalmazva írta meg Zigány Rasz Ali ben Ibrahim agának hivatalos 
jelentése, melyben az abesszíniai Negusz Nagaszt kormányzójának, Rasz Mikael 
ben Meneliknek beszámol európai tanulmányútjáról című, a fantasztikus útleírás 
műfaji konvencióival megalkotott utópisztikus államregényét,24 amely 8 részben 
látott napvilágot a Néptanítók Lapja május 8–július 24. közötti számainak hasáb-
jain.25 E műben az aga utazást tesz 2020-ban az immár a kommunizmusban létező 
Magyarországon: ennek során tanulmányozza az itteni emberek mindennapi éle-
tét, a gazdasági, a társadalmi viszonyokat, a különféle tudományos kutatásokat és 
az iskolákat is. Ezek bemutatását a következőképpen indítja:

„Megvallom, kegyelmes jó Uram, hogy nagy aggodalommal kezdek a következő sorok 
írásához. Mert amiket eddig írtam, azok magam előtt is mind csupa szegényes ipar-
kodásnak látszanak ahhoz a mesés gazdagsághoz képest, amelyet a kommunista állam 
iskoláiban láttam. Az a bőséges anyagi jólét, az a művészies fényűzés és a  szellemi 

23 Zigány 1919e: 2.
24 Lásd ehhez: Kuczka–Szerdahelyi 1994b: 253; Voßkamp 2002: 1935.
25 Zigány műve a Néptanítók Lapja 1919. május 8-ai, május 15-ei, május 22-ei, június 5-ei, június 

19-ei, június 26-ai, július 10-ei és július 24-ei számában jelent meg.
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munkának az a pazar feleslege, amelyek az iskolákon mindenütt eláradnak, csak ezek 
mutatják meg a kommunista állam kimerülhetetlen anyagi és szellemi erőforrásait.”26

Az aga meglátogat egy budapesti belvárosi elemi iskolát és részletesen leírja 
a háromemeletes épület berendezését:

„emeletei alacsonyak, azonban kivétel nélkül minden helyiségből a  szellőző kürtőn 
keresztül az egész ház közös szívómotorja hajtja ki a  rossz levegőt. Helyébe a  ház-
tetőről felfelé nyíló levegőakna vezeti egy szűrőkészüléken keresztül a  friss levegőt. 
A szűrőkészülék visszatartja a por, korom stb. szilárd alkotórészeket, elnyeli a szénsav 
és széndioxid gázokat s egy kissé illatosítja a levegőt úgy, hogy az iskolaszobákban is 
állandóan jólesik a lélegzés.”27

A különféle gyakorlati, illetve pedagógiai követelményeknek megfelelően 
kialakított folyosókat is nagy gonddal takarítják.

„Az egyes iskolaszobák aránylag kicsinyek; két-két sorban párosan ülnek a  tanulók 
úgy, hogy mindössze öt sor pad van egymás mögött. A könnyűszerkezetű padok 
a gyermekek nagysága szerint vannak méretezve […]. Minden terem egy-egy ipar-
művészeti alkotás, amelynek a szabványos méreteken túl, színben, díszítő formákban 
és alakban határozottan összeválogatott hangulata van. […]. A képek keretei, a sze-
metesláda s a tanítóasztal stílusa, díszítése megegyezik a falak festésével, a falba mélyí-
tett iskolaszekrénynek s a falitáblának famunkájával. Minden tanulószobának van egy 
kicsiny, falba épített, kitűnő zongorája és nagy, feltolható fekete falitáblája a  tanító 
asztala mellett, s amikor e táblát feltolják a mennyezetig, akkor alatta ott marad egy 
vetítőernyő, amelyre az iskolaszoba mellett lévő kis kéziszertárból erős villamfénnyel 
[így!] szemléltető képeket lehet vetíteni.”28

Az iskolában műhelyek is vannak; az udvaron külön épületben található 
a  tornaterem és a rajzterem. Az udvar egyik része játszótér, a másik egy iskolai 
kert, amelyben a  felsőbb osztályokba járó tanulók kerti munkákat végeznek. 
Egy tanügyi szakember pedig arról tájékoztatja az utazót, hogy a városi iskolák 
az egész országban nagyjából mind ilyenek; lényegében ugyanígy rendezik be 
a falusi iskolákat is, csupán az iskolaszobák száma változik a lakosság arányában.29

Ugyanez a szakember azt is elmondja az agának, hogy a népiskola 8 osztályát 
„minden magyarországi egészséges gyermeknek, kivétel nélkül el kell végeznie. 

26 Zigány 1919c: 5.
27 Zigány 1919c: 6.
28 Zigány 1919c: 6.
29 Zigány 1919c: 6–7.
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Ezek az iskolák adják meg a népműveltségnek azt az egyetemes és egységes alap-
ját, amelyre a kommunista állam a további tudományos és gyakorlati szakképzést 
felépítette.” Az illetékes „nyilatkozata szerint az egész kommunista állam közigaz-
gatásában a legfontosabb kormányzati ág, amelyre az állam legtöbbet költ: a köz-
oktatás és ebben a  keretben éppen a  népoktatás.”30 Az utazó leírja azt is, hogy 
a  gyermekek hétfőtől péntekig reggel 8-tól este 6-ig vannak az iskolában, ahol 
ebédet és vacsorát is kapnak. Szombaton ebéd után hazamennek és csak hétfő 
reggel jönnek vissza az iskolába.31 Az aga megállapítja, hogy az ifj úságnak az 
iskola „valóságos otthona, ahol élelmezése, egészségének ápolása, pihenése és szó-
rakozásai is fi gyelmes gondozásban részesülnek s a gyermek egész élete az iskolai 
nevelés érdekei köré koncentrálódik. Minden gyermek 6–18 éves koráig a közne-
velésnek olyan egységes, mondhatnám magasnyomású atmoszférájában áll, ahol 
az egész környezet, a mindennapi élet, a maga aktív tevékenysége s a körülötte 
lévő egyének minden működése a nevelés céljaira vannak irányozva.”32 A tanítás 
módszere az, hogy a  tanulók lehetőleg minden ismeretet élményekkel (például 
kísérletekkel) szerezzenek meg; nagyon kevés elméleti oktatást kapnak, annak 
anyaga pedig csupán arra szorítkozik, amihez az iskolások saját élményeik által 
nem juthatnának hozzá.33 A tanárok a diákokat igyekeznek önálló gondolkodásra, 
ítéletalkotásra és cselekvésre ösztönözni. A világnyelvet a  fi atalok már 12 éves 
korukban elkezdik tanulni.34 A gyermekek az iskolától kapják összes könyveiket 
és iskolaszereiket. Továbbá, az iskolában törődnek a gyermekek tisztálkodásával 
és megtanítják őket az egészséges étkezésre is.35 A kommunista erkölcs szabályai 
szerint kiépített nevelési rendszerben nincsen jutalmazás és büntetés.36

A látottak és a hallottak alapján az utazó a következőket írja:

„Úgy tűnik fel előttem a  kommunizmus iskolai életprogramja, hogy az állam ezek-
kel a népiskolákkal kivette a gyermeket a  régi család konzervatív élet körülményei 
[így!] közül és belehelyezte egy magasabb rendű életforma keretei közé. Hozzászok-
tatta a  tisztaság, a  higiéné, a  jó ízlés, a  kényelem, az okszerű táplálkozás s a  szóra-
kozás bizonyos mértékéhez. Elkényeztette őket az iskola intézményeivel, beléjük 
nevelte, második természetükké erősítette a jobb, az igényesebb életakarást, úgy, hogy 
az iskolán kívül, otthon s a  társadalomban sem maradhattak meg a  régi élet kere-
tei között. Én úgy látom, hogy a népoktatásnak ez a kommunista rendszere volt az 

30 Zigány 1919c: 7.
31 Zigány 1919c: 6. Vö. Zigány 1919d: 4.
32 Zigány 1919d: 4.
33 Zigány 1919d: 5.
34 Zigány 1919d: 4–5. A világnyelv tanulásához lásd még: Bebel 1919: 462.
35 Zigány 1919c: 6.
36 Zigány 1919d: 4; Zigány 1919f: 6.
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európai átalakulásnak a  legforradalmibb cselekedete. Az iskola minden gyermeket 
egy-egy kis lázadóvá nevelt, aki az iskolai élet magasabbrendűségét hazavitte magával 
a családi otthonba s elégedetlenkedéseivel kikezdte a tisztátalanság, ízléstelenség és 
okszerűtlenség régi megszokottságát. Meg vagyok róla győződve, hogy a  régi kapi-
talista termelés produktivitásának elégtelensége csak ezzel az iskolai forradalommal 
párosulva formálhatta át ilyen rövid, alig száz évig tartó idő alatt ennyire gyökeresen 
ezt az országot.”37

Az új iskolában szocializálódó fi atalokról pedig az aga a következőket vetette 
papírra: „ez a felnövekvő ifj úság az emberi haladást előbbre fogja vinni. Ezeket 
többé sem hitegetésekkel, sem erőszakkal nem lehet leigázni. Ezek mindegyike 
egy-egy önálló egyéniség; valamennyien telítve vannak a reális világszemlélet s 
a hasznos gyakorlati tudás értékes elemeivel és akaratukat […] azok a belátások 
irányítják, hogy az egyének boldogulása összeesik a közösség jólétével.”38

Bár Zigány ezen írása egyértelműen szépirodalmi alkotás, szerzőjének 
személye, diktatúrabeli pozíciója: a  folyóirat szerkesztője; a  kiadvány jellege: 
a Közoktatásügyi Népbiztosság lapja; a munka terjedelme: 8 részes, jól mutat-
ják jelentőségét és jelzik azt, hogy, ha minden részletében nyilvánvalóan nem 
is, de leglényegesebb elemeit tekintve egy olyan jövőképet vetít olvasói elé, 
amely összhangban van a  Magyarországi Tanácsköztársaság irányítóinak 

37 Zigány 1919c: 7. Jelentése egyik további részében az aga bemutatja, hogy ez a folyamat Bátyúban 
miként zajlott le: „Az 1919-iki kommunista forradalom után az 1500 ha. területű grófi  nagybirtokot 
az állam kommunizálta és szövetkezeti termelésre kiadta az uradalmi cselédségnek és a falubeli 
földtelen napszámosoknak, akik addig is az uradalomba jártak földmíves munkára. A kisparasztok 
akkor még nagyon szívósan ragaszkodtak a  maguk apró, 1–10 hektárnyi kisbirtokaikhoz s 
a kommunista állam meg is hagyta ezt a mindössze 500 hektárnyi területet az ő kezükben. A jól 
felszerelt szövetkezeti nagybirtok üzemi fölénye azonban csakhamar kiderült s különösen szemet 
szúrt a kisparasztoknak az, hogy a birtoktalan szövetkezeti tagok rövidebb munkaidejük dacára 
tetemesen jobban éltek, mint ők, a kisbirtokosok. A forradalom után körülbelül 20 év múlva olyan 
jó iskolát épített az állam Bátyúban, amilyent már budapesti levelemben leírtam Neked s ez az 
iskola a gyermekek révén forradalmasította az egész új generációt. A kisparasztok gyermekei az 
iskolában fürödtek, jó levegőben, fűtött szobában tanultak és szórakoztak egész nap. Jól ebédeltek 
és 18 éves korukig nagyon hozzászoktak ahhoz a  jobb és egészségesebb élethez, amelyet csak 
a  szövetkezeti gazdálkodás adhatott meg nekik. Már gyermekkorukban is elégedetlenkedtek 
otthoni életükkel; nem tetszett nekik az avas szagú, izzadságos ruha, a  rosszul fűtött, dohos, 
földes szoba és az otthoni sovány, ízetlen élelem. Az öregek és a fi atalok állandóan zsörtölődtek 
egymással s 15 évvel az új iskola megnyitása után a falu többsége követelte a kommunizálást. Az 
állam törvénye szerint ekkor egyesítették a  régi uradalom földjeit a kisparasztok parcelláival s 
megcsinálták a ma is fennálló új birtokrendezést.” (Zigány 1919g: 3).

38 Zigány 1919d: 5. Minden bizonnyal a  népiskolai nevelésnek-oktatásnak a  diktatúra illetékesei 
koncepciójában betöltött jelentőségéből, valamint a folyóirat jellegéből, illetve olvasóközönsége 
összetételéből következett az, hogy utópiájában Zigány nem tárgyalta nagy terjedelemben 
a népiskolainál magasabb fokú oktatást-nevelést (lásd ehhez: Zigány 1919f: 4–5; Zigány 1919h: 3).
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elgondolásaival. Az iskoláról, az ifj úság nevelésének-oktatásának jelentőségéről 
közrebocsátott megállapítások pedig félreérthetetlenné tehették a  „jelentés” 
tanár-olvasói számára, hogy a  diktatúra közvélemény-formálói mekkora fon-
tosságot tulajdonítottak azoknak az új rendszer fenntartásában. Nézeteinek az 
olvasóközönséggel történő elfogadtatása érdekében pedig Zigány itt is igyeke-
zett a  tervezett oktatási rendszer kizárólag pozitívumokként értékelhető moz-
zanatait bemutatni: ellentétben más szerzővel,39 arról írt, hogy a gyermekeket 
nem szakítanák el teljesen családjuktól, otthoni környezetüktől és utópiájában 
azt is hangsúlyozta: a kommunista rendszer nem nyomja el az egyéniség kifej-
lődését. Az egyik országos szervezetet bemutatva ugyanis az aga a következőt 
állítja róla:

„működése a legfényesebb bizonyítéka annak, hogy a kommunista állam milyen tág 
teret biztosít az egyéniség korlátlan szabad fejlődésének. Az az egység és tervszerű-
ség, amely az ország életének minden fázisában mutatkozik, nem nyomja el, nem 
korlátozza az egyének fejlődését. Semmi falanszter jelleg nincsen a  kommunista 
társadalom tagosulásában.”40

A propaganda módszereiről kialakított elgondolásainak megfelelően pedig 
a  szerző azt igyekezett érzékeltetni olvasói számára, hogy a  kommunizmus 
időszakára a mindennapi élet legkülönfélébb területein zajlanak le nagyarányú 
pozitív változások: műve így gazdasági; humanisztikus: szociális és morális; 
technicista (például az iskolai szellőztető-berendezés bemutatásával) időutópia, 
sőt, a  nagyüzemi munkások és gyermekeik külsejének, egészségi állapotának 
leírásával,41 biológiai utópia is.

A fentiekben idézett-elemzett szövegek jól mutatják, hogy az 1919-es 
Magyarországi Tanácsköztársaság idején utópiák megjelentek az oktatásüggyel 
kapcsolatban is: úgy is, mint az iskolások számára készített tananyag részlete és 
úgy is, mint a  nevelés-oktatás kívánatos rendszeréről kialakított elképzelések 
megfogalmazásai. E leírásokba keletkezésük időszakának számos jelensége is 
bekerült: részben akként, hogy szerzőik pozitívumokként értékeltek és ábrázol-
tak egyeseket (a jövőre vonatkozó elgondolások, az oktatásról kialakított külön-
féle nézetek), részben pedig akként, hogy negatívumokként ítéltek el és az új 
világtól idegenekként említettek másokat (a szegénységet, a bűnt, a műveletlen-
séget, az osztályellentétet a tananyagban; a büntetést Zigány államregényében). 
E szövegek így, önmagukon túlmutatva, általánosabb érvénnyel is jelzik, hogy 
egy-egy utópia miként ábrázolhatja keletkezése korának jelenségeit, viszonyait. 

39 Lásd ehhez e munkám 21. jegyzetét! Vö. Bebel 1919: 430–433.
40 Zigány 1919h: 3. Vö. Bebel 1919: 430.
41 Zigány 1919a: 6.
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A vizsgált leírások elemzései tehát nem csupán a tanácsköztársasági pedagógiai 
nézetek megismeréséhez járulhatnak hozzá, hanem az utópiák egyes tulajdon-
ságainak szemléltetéséhez is.

Ezek a szövegek ugyanakkor jól mutatják a nevelés-oktatás és a propaganda 
kapcsolódási lehetőségeinek többféleségét is. Az elemzett tananyagba egy-
részt bekerültek a  korabeli közvélemény-formálók által kialakított nézetek az 
eljövendő új világ egészéről – ugyanakkor részletesen írtak az iskolai oktatás 
tervezett rendszeréről is, ezáltal pedig az is a propaganda részévé lett. Zigány 
művében is a kívánatosnak tekintett nevelési-oktatási rendszer vált – a szerző 
másutt kifejtett elgondolásaival42 összhangban – a  diktatúra propagandájának 
eszközévé. Az utópiák tehát egyrészt hivatottak voltak mozgósítani egy új, 
a  korábbiakhoz képest jobb világ megteremtésére, másrészt legitimálhatták 
a  Tanácsköztársaság irányítóinak radikális intézkedéseit, köztük a  terrort is – 
e logika szerint ezekre éppen az ideális viszonyok létrehozása érdekében van 
szükség.43 E meglátások pedig elősegíthetik a Magyarországi Tanácsköztársaság 
egészének sajátos szempontú vizsgálatát is: az utópisztikus elgondolások meg-
valósítására irányuló törekvések történeteként való megközelítése fi gyelemre 
méltóan mutathatja meg a különféle eljárások rendszerét az új világ létrehozása 
érdekében, abban új térrel (ehhez: szimbolikus térfoglalási eljárásokkal is); új 
idővel (ehhez: új történelemképpel is); új közösséggel (ehhez: a  mindennapi 
életet átalakító radikális intézkedésekkel is).44

További kutatásokat igényel annak a  megismerése is, hogy az itt ismerte-
tett-idézett szövegek vagy legalább ezek egy részének felhasználásával az isko-
lásoknak minden bizonnyal elsősorban a  tanárok, ám nyilvánvalóan mások 
által is a majdan létrejövő új világról előadottak nyomán milyen elgondolások 
alakulhattak ki a fi atalokban a kommunista jövendőről? E vizsgálatokhoz pedig 
jól hasznosíthatóak a diákoknak a tanácsköztársaság idején írott iskolai dolgo-
zatai.45 Így például az egyik budapesti polgári leányiskola 14 éves tanulója a Mit 
adott nekünk a  kommunizmus? című dolgozatában, egyebek mellett, ezeket 
vetette papírra:

„A kommunizmus célja, hogy minden termelőmunkát összpontosítsanak, és ez 
mind egy kézbe, az állam kezébe jusson. Mert idáig a munkásnép nyomorgott, míg 
a  kommunizmus alatt mindenki egyformán kap mindent, egyforma lesz az élet-

42 Lásd ehhez e munkám 23. jegyzetét és a hozzá kapcsolódó főszöveg-részt!
43 Vö. Zigány 1919e: 1–2. Lásd még: Furet 2000: 335; Koselleck 2003: 416.
44 Vö. Hajdu 1994: 15; továbbá a korabeli szovjet-oroszországi fejleményekkel, ezekhez például: 

Stites 1989.
45 Lásd ezekről például: Őry 1973: 195–200.
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módja, s ez nagyon áldásos lesz az egész világra nézve, ha mindenütt el fog terjed-
ni.”46

Egy másik diáklány, többek között, ezeket írta: „A kommunizmus célja, 
hogy az embereket egyenlővé tegye, és ne legyen szegény és gazdag. Továbbá az 
a célja, hogy a kisiparosok kezéből kivegye a termelőeszközöket, és azt egy vagy 
két nagyüzemben egyesítse, és a szükségleti cikkek ne legyenek olyan drágák. 
Mindenkinek legyen annyi, amennyi kell, és hogy túl sok senkinek se legyen.”47 
Az egy-egy osztályba járó gyermekek dolgozatainak hasonló részleteiből 
ugyanakkor lehet arra következtetni, hogy az iskolában mit tanítottak nekik.

Az itt tárgyalt pedagógiai nézetek elemzéseinek legalábbis egy része pedig 
minden bizonnyal jól hasznosítható más, a mindennapi élet nagyarányú meg-
változtatását célként kitűző diktatórikus rendszerek nevelési-oktatási elveinek, 
gyakorlatának, ezek által pedig eszmeviláguk, működésük egészének vizsgálata-
inál. Ugyanis nyilvánvalóan nem csak az 1919-es Magyarországi Tanácsköztár-
saság közvélemény-formálói vélekedtek akként, hogy új világuk megalkotásá-
hoz a korábbi, a „régi” viszonyok között felnevelkedett generációkkal szemben 
új szellemben szocializált nemzedékek kinevelésére van szükség, ehhez pedig 
a fi atalokat kisebb vagy nagyobb mértékben ki kell vonni az otthoni, a családi 
környezet befolyása alól – ez a módszer nem csupán baloldali, hanem jobbol-
dali önkényuralmi rendszer irányítóinál is megfi gyelhető.48

Mindezeken túl az a  szempont is felvetendő: míg az itt vizsgált jövőképe-
ket szerzőik ideális világ leírásaiként: utópiákként adták közre,49 a  Tanács-
köztársaságot részben vagy egészében elutasító kortársaknak ezek korántsem 
feltétlenül voltak kívánatos viszonyok ábrázolásai (például a kötelező, egységes 
iskoláztatással): így számukra ezek inkább antiutópiák, disztópiák50 lehettek, 
egy különféle kényszerintézkedésekkel létrehozott és fenntartott rendszer 
megjövendölését látva bennük. „Az államosítás, különösen az a neme, melyet 
a tanácskormány szem előtt tartott, szükségképp a teljes uniformizálást jelenti. 
A pártokon felül álló pedagógus azonban nem lelheti örömét az olyan rendszer-
ben, melyben az intézmények egyéni színezetének és zománcának óhatatlanul 
el kell tűnnie, melyben az iskolák, akárcsak valamely nagy gyártelep munkás-
házai, vég nélküli szürke egyformaságban sorakoznak egymás mellé, számo-
zottan, sablonszerűen, kimagasló pontok nélkül, egyetlen típusnak ezerszeres 
másolataként” – írta, a Zigány-féle utópiában foglaltakkal is vitatkozva, immár 

46 Hartmann Erzsébet dolgozatát közli: Őry 1973: 198.
47 Fritz Erzsébet dolgozatát közli: Őry 1973: 200. 
48 Lásd ehhez például: Grün 1981: 96–97; Vitári 2005: 73.
49 Lásd ezekhez például: Kuczka–Szerdahelyi 1994a: 252. Vö. Jászi 1921: 70–79, 112, 115–121.
50 Lásd ezekhez például: Kuczka–Szerdahelyi 1994a: 252; Voßkamp 2002: 1944. 
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1919 őszén Fináczy Ernő a  Magyarországi Tanácsköztársaság közoktatásügyét 
tárgyalva…51

FORRÁSOK

Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár (PSZL)
694. f. Bresztovszky Ede iratai
267. ő. e. Bresztovszky Vilma anyagai 1899–1957

Hogyan fognak élni a kommunizmusban azok, akik dolgoznak? A szellemi és fi zi-
kai munkás elhelyezkedése a kommunista társadalomban. [Kiadó, megjelenési 
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51 Fináczy 1919: 99.
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Tamás Ágnes

Numerus clausus és a „zsidókérdés” 
karikatúrákon**

Források és az elemzés időintervalluma

A Horthy-korszak (oktatás-) politikájának talán egyik legvitatottabb – napja-
inkig újabb történészi munkák megszületését generáló – kérdése az 1920. évi 
XXV. tc., az egyetemi beiratkozást szabályozó törvény és annak módosítása. 
Jelen tanulmány nem e diskurzus azon vitájához kíván hozzászólni, hogy 
milyen közvetlen és közvetett következményekkel járt a törvény, milyen hatása 
volt a  magyar társadalomra, vagy mennyire volt felülreprezentált a  zsidóság 
a  felsőoktatásban s ez hogyan változott a  numerus clausus következtében, 
hanem a kortársak vélekedését mutatja be egy a korszakban népszerű szórakoz-
tató műfaj, élclapok karikatúrái alapján. 

Az élclapok szerkesztői, rajzolói gyorsan refl ektáltak az aktuálpolitikai ese-
ményekre, s így állítottak görbe tükröt olvasóik elé, hogy rámutassanak egy-egy 
politikai döntés fonákságaira. Górcső alá vesszük a liberális Borsszem Jankó, a zsi-
dóság nézeteit tükröző Az Ojság, az idegenellenes, magyar nemzeti irányvonalat 
képviselő Mátyás Diák és az antiszemita Magyar Herkó Páter képeit.1 A numerus 
clausus – és az attól elválaszthatatlan „zsidókérdés” – megjelenítését érdemes ele-
mezni a törvény parlamenti vitájának és kihirdetésének évében, 1920-ban (ami-
kor nem hagyhatjuk fi gyelmen kívül még a cenzúrát sem, azaz a felekezetek elleni 
izgatás tilalmát2), majd akkor, amikor a törvényt módosították (1927–1928).3 

1 Az élclapokat a következőképpen rövidítjük: Borsszem Jankó – BJ, Az Ojság – O, Magyar Herkó 
Páter – HP, Mátyás Diák – MD. Az idézeteket eredeti helyesírással közöljük. A témába vágó 
karikatúrák közül illusztrációként néhányat közölt: Molnár 2011a.

2 Ungváry 2013: 88.
3 A numerus claususok születéséről lásd: N. Szegvári 1988: 86–95. A törvény módosítása (1928. 

évi XIV. tc.) során a „népfajok és nemzetiségek” helyett a szülők foglalkozása lett a meghatározó 
a  felvételiknél, így a  Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter által beterjesztett 
törvényjavaslat „megszüntette a  faji kritériumok érvényesítését az egyetemi felvételiknél […], 
a felvételek gyakorlatában azonban továbbra is szerepet játszottak a vallási és faji szempontok.” 
(Gonda 1992: 203.) A módosító törvény megszületése elhúzódott: Klebelsberg 1927. november 18-án 

*  A tanulmány az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok – OTKA PD 109069 számú 
pályázat keretében készült.
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A Borsszem Jankó egy teljes számot szentelt a „zsidókérdés megoldásának” 
1920 nyarán, amikorra a numerus clausus ügye már „zsidókérdés”-sé vált. Meg-
vizsgáljuk, hogy hasonló intenzitással és hasonló szimbólumokon, jeleneteken 
keresztül ábrázolták-e a törvény vélt lényegét, célját az alkotók a többi elemzésre 
kerülő újságban. Megfi gyeljük, hogy megjelentek-e a rajzokon a dualizmus kora 
óta ismert zsidókról szóló sztereotípiák, s milyen újakkal egészültek ki. Érdekes 
kérdés továbbá, hogy egyértelműen csak a zsidókra vonatkoztatták-e a törvény 
korlátozásait a kortárs rajzolók, vagy feltűnt a többi kisebbség és a nők is. Pon-
tosabb analízisre érdemes, hogy kiket ábrázoltak a  gúnyrajzokon: a  zsidókat 
magukat, hétköznapi embereket, vagy inkább a  törvényjavaslatot benyújtó 
politikusokat. Az ábrázolás módját is összehasonlítjuk az 1920-as évek elején 
és a  végén, végül megvizsgáljuk, hogy a  kontinuitás vagy a  diszkontinuitás 
a jellemzőbb, ha fi gyelembe vesszük a dualizmus korának karikatúratradícióját.

Mielőtt a  torzrajzok tartalmi vonásaira térnénk rá, meg kell jegyeznünk, 
hogy míg a Mátyás Diák, a Borsszem Jankó és Az Ojság hiánytalanul áll rendel-
kezésünkre, a Magyar Herkó Páter évfolyamai igen hiányosan, így dolgozatunk-
ban kevésbé tudjuk sokoldalúan bemutatni a  témát. A Mátyás Diák 1921-ben 
megszűnt, ezért csak az első megjelölt periódusban használható, továbbá a lap 
tartózkodott a numerus clausus ábrázolásától, fókuszában a trianoni békeszer-
ződés és következményei álltak, e keretek között tért ki a  zsidókérdésre. 
Az Ojsággal kapcsolatban pedig azt kell megemlítenünk, hogy a  lap 1920-ban 
még nem tartalmazott karikatúrákat, 1928-ban pedig témába vágó gúnyrajzot 
nem találtunk. A Borsszem Jankó tehát az egyetlen vicclap, melynek karikatúra-
anyagát a két időmetszetből össze tudjuk hasonlítani.

terjesztette be javaslatát, ami ellen tüntetések kezdődtek, így a kormány elhalasztotta a tárgyalását, 
a törvény elfogadására február 24-én került sor, április 26-án tették közzé. (Kovács M. 2012: 233.) 
A módosított törvény értékelésekor – akkor is, ha csupán az elmúlt évek szakirodalmát tekintjük 
át a  teljesség igénye nélkül – a  történészek más-más aspektusra helyezték a  hangsúlyt. Mint 
láttuk, Gonda üdvözölte, hogy az intézményesített diszkrimináció megszűnt, Gyurgyák a törvény 
módosítását – az adott politikai légkörben – sikerként értékelte. (Gyurgyák 2001: 130.) Kovács 
M. azt emelte ki, hogy mind Bethlen István miniszterelnök, mind pedig Klebelsberg csupán 
külpolitikai kényszerből álltak a  módosítás mellé (2012: 197.), ugyanis a  Nemzetek Szövetsége 
nemcsak a magyarországi zsidókérdést tárgyalta, hanem a romániai optánsok ügyét is, s világos 
volt, amíg nem születik megnyugtató megoldás a  numerus clausus ügyében, nehéz rendezni 
a romániai földkárpótlást. Paksa Rudolf és Komoróczy Géza is a külpolitikai kényszert jelölték 
meg fő motivációként, de Paksa kitért arra, hogy a törvénymódosítás a radikális jobboldali erők 
feletti szimbolikus győzelem volt, Komoróczy pedig fontos eredménynek tartotta, hogy Bethlen 
megtalálta az utat vissza a liberalizmushoz. Paksa rámutatott arra, hogy a zsidók felsőoktatásban 
való részvételének korlátozása nem csupán Magyarországon felmerült gondolat. (Paksa 2014: 148; 
Komoróczy 2012: 435.) Nemzetközi numerus clausus körképet ad: Molnár 2011b: 279–358. Az 
egyetemek – elsősorban a vidéki universitasok – numerus clausustól eltérő felvételi gyakorlatáról 
lásd: Kissné–Molnár–Osváth 2010.
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Numerus clausus és „zsidókérdés” a karikatúrákon

1920-ban elsősorban nem politikusok kerültek a gúnyrajzokra, ami alól kivételt csak 
egy rajz képez, melyen a törvényjavaslat benyújtója, Haller István vallás- és közok-
tatásügyi miniszter felvételi vizsgázik História előtt, aki szigorú tekintettel kérdezi 
a minisztert, ő pedig rémálmában izzad, s a kép üzenete szerint az idő, a  történe-
lem próbáját nem fogja kiállni az új „zárt szám” törvény (1. kép). Egy stilizált, igen 
kisméretű rajzon is talán Haller látható, amint egy „numerus clausus” feliratú léccel 
lesimítja egy tároló edény tetejéről a „felesleget”, ennek következtében kicsi emberek 

1. kép. „Fölvételi vizsga vagy: egy rémes álom – Haller István felel a Történelem előtt”
Forrás: Borsszem Jankó 1920. szept. 12. 1.
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potyognak le a  földre, ennyivel kevesebben juthattak be az egyetemekre.4 A leeső 
alakok nem egyértelműen zsidó fi gurák, de biztosan férfi ak,5 inkább az egyetemekre 
felvételt nyert hallgatói létszám csökkentésére utal a rajz, ami egyben a nem kifeje-
zetten antiszemita érvrendszert hangoztató politikusok gyakori argumentuma volt 
1920-ban: meg kell szüntetni az értelmiségiek túl magas létszámát a jelentős terület-
veszteségeket elszenvedett országban, melynek ráadásul az új határain kívülről érkező 
magyar értelmiségiek beáramlásával és a magas diplomás munkanélküliséggel is meg 
kellett küzdenie.6

A többi rajzán a Borsszem Jankó inkább humoros-találékony „megoldási javas-
latokat” kínál olvasóinak a „zsidókérdés”-re, illetve igyekszik eloszlatni, megcáfolni 
azon új vádak egy részét, melyekkel a zsidókat az első világháború után illették.7 
A „vádpontok” közül nem mind képezte karikatúra tárgyát a Borsszem Jankóban. 
A szerkesztő és a karikaturisták nem tértek ki a zsidóság őszirózsás forradalom és 
Tanácsköztársaság időszakában játszott szerepére,8 annak ellenére, hogy azt is eltú-

4 BJ 1920. szept. 12. 1; BJ 1920. szept. 5. 4.
5 A numerus clausus ötlete már 1918-1919-ben felmerült, amikor egyrészt a nők egyetemi felvételét 

kívánták korlátozni, másrészt a  zsidókét. Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök követelte 
először országos sajtóorgánumban a  numerus clausust (1918. máj. 26). A kezdeményezés az 
egyetemi vezetők felől indult, verekedések, zsidók elleni atrocitások már 1919-ben is előfordultak 
(az egyetemi bántalmazásokról lásd: Kerepeszki 2012: 158; Komoróczy 2012: 404). Komoróczy adatai 
szerint a nők tanulási lehetőségeit numerus claususszal már az első világháború alatt korlátozták 
volna (Komoróczy 2012: 417), de 1920 előtt nem foglalkoztak a témával az elemzett élclapok.

6 Haller mindezt így foglalta össze: „Míg van Trianon, - lesz numerus clausus.” (1926: 242.)
7 A zsidókat ért bírálatokat összegzi: Gyurgyák 2001: 93–106. Első, már a háború alatt megjelent 

vád, hogy a zsidók a feketekereskedelemből és a háborús hadianyag szállításából busás vagyonra 
tettek szert, másrészt úgy vélték, a zsidók igyekeztek kivonni magukat a frontszolgálat alól, s így 
sokkal kisebb véráldozatot hoztak, mint keresztény honfi társaik. A nagy háborúban a legtöbb 
véráldozatot a gyalogság soraiban harcoló agrárnépesség hozta, s a zsidóság történeti okoknál 
fogva kis számban képviseltette magát e társadalmi rétegben. Számadatokat is közöl: Gyurgyák 
2001: 93. A második vádpontban Trianon bekövetkeztéért – a kortársak szerint a zsidók érdekeit 
szem előtt tartó – Károlyi–Jászi-féle politikát okolták. Ez az aspektus – annak ellenére, hogy 
maga a numerus clausus nem bukkant fel – teret kapott a Mátyás Diák hasábjain is. Károlyi 
Mihály miniszterelnök az, aki zsidóként, megvetett politikus képében jelent meg. Látható 
például házalóként („A legveszedelmesebb házaló”), aki Nagy-Magyarország térképével 
üzletel: MD 1921. júl. 17. 4. A következő vád a nagyarányú részvételük a Tanácsköztársaságban, 
vezető tisztségekben, illetve a vörösterrorban. Végül az antiszemita sajtóban már a 19. század 
végén, a 20. század elején napvilágot látott az a gondolat, hogy a sajtót a zsidóság irányítja, így 
befolyásolja a bel- és külpolitikát, de ez felerősödött a Tanácsköztársaságot követő időszakban. 
Az új, baloldali politikai vezető réteg jelentős része verbuválódott a nyomtatott sajtó világából 
mind az őszirózsás forradalom, mind pedig a  Tanácsköztársaság idejében. Neubauer Gyula 
adatai szerint az 1910-es években az újságírók 42%-a volt zsidó, s ez az arány a baloldali lapok 
esetében még magasabbra tehető. Idézi: Gyurgyák 2001: 106. A zsidó származásúak baloldali 
orientációjáról, ennek társadalmi-történeti-vallási okairól lásd: Győri Szabó 2009: 22–39.

8 Mindez magyarázható talán azzal, hogy valóban nagy arányban vettek részt zsidók mindkét 
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lozhatta a közvélemény, inkább az első világháborúhoz kötődő rágalmakat igyekez-
tek cáfolni.9 Az élclap olvasói emlékezetébe idézte egyik 1917-es címlapját, melyen 
a zsidó és a magyar katona egymás mellett feküdt holtan. A kép címe mind a nagy 
háború, mind pedig újrapublikálása idején A zsidókérdésről.10 Több szöveg, vers is 
igyekezett tudatosítani, hogy a zsidók is kivették részüket a frontszolgálatból, erre 
példa a következő részlet A magyar zsidó című költeményből:

„Borozgatásban jókedvű barát,
Derék bajtárs a harc mezején.
Talán jobban tud számolni, mint én,
És talán kissé görbébb az orra,
De mellettem áll mindig őszintén:
Miért haragudnék én a zsidóra?”11

Az antiszemita hangulatkeltés elleni küzdelem mellett a  Borsszem Jankó 
szerzői számos ötletet közöltek a zsidókérdés „megoldására”. Egyiket a lap zsidó 
állandó szereplője, Reb Menáchem Ciceszbeiszer rabbi szájába adták, aki azt 
kívánta „oz antiszemit oreságoknak, hod éljenek – bis 120 Jahr [120 évig], de 
együttvéve!”.12 A „zsidókérdés radikális megoldásáról” pedig törvényjavaslatot 
terjesztettek be, mely a következőképpen hangzik:

„1. §. A zsidóknak szabad venni: 1. lélekzetet (korlátolt mennyiségben), 2. mérget 
(korlátlan mennyiségben), 3. búcsút (Magyarországtól), 4. Jordaens-képet a muzeum 
számára, 5. »Egyenlőség«-et, 6. sírhelyet.
2. §. A zsidóknak nem szabad venni: 1. házat, 2. földet, 3. értékpapírt, 4. ékszert, 
5. bérletet, 6. bátorságot.
3. §. A zsidóknak szabad tartani: a száját (kell!), 2. a hátát, 3. a bőjtöt […].
4. §. A zsidóknak nem szabad tartani: 1. lakást, 2. üzletet, 3. cselédet, 4. élelmiszert, 
5. a mi nagyrabecsülésünktől.”13

rövid életű politikai rendszerben, melynek egyik oka, hogy már a 19. század utolsó évtizedeitől 
kezdve – elsősorban a  kikeresztelkedett, gyökerüket elveszített zsidók – vonzódtak az új 
messianisztikus ideológiához, a kommunizmushoz (Győri Szabó 2009: 26–29).

9 Hozzá kell tennünk, hogy a 19. században a kortárs vicclapok gyakran hangoztatott sztereotípiája 
a  zsidók gyávasága és ezzel összefüggésben a  katonai szolgálatra való alkalmatlanságuk, így 
ehhez az előítélethez már csak társítani kellett azt a gondolatot, hogy az első világháborúban 
nem harcoltak elég hősiesen, nem hoztak számarányuknak megfelelő áldozatot.

10 BJ 1920. júl. 11. 9.
11 BJ 1920. júl. 11. 4. Hasonló tartalmú strófák még: BJ 1920. júl. 11. 2.
12 BJ 1920. júl. 11. 3.
13 BJ 1920. júl. 11. 5. Egyenlőség: budapesti zsidó politikai lap. 1882 novemberében indult Bogdányi Mór 

szerkesztésében, ekkor is az antiszemitizmus éles bírálata olvasható benne (Buzinkay 2008: 87).
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Megfi gyelhetjük, hogy számos zsidókkal kapcsolatos sztereotípia látott nap-
világot ebben a  rövid törvényjavaslatban, például utal tipikusnak tartott foglal-
kozásaikra (ékszerész, lakástulajdonos, üzletember, spekuláns, hitelező). Már 
a 19. századi politikai antiszemitizmus hirdetői is elsősorban azt követelték, hogy 
állítsák vissza azokat a jogi korlátozásokat, melyek egészen a 19. század közepéig 
fennálltak (birtokbírhatás tilalma, nem lehetett keresztény cselédjük, nem lak-
hattak a  városban stb.), a  zsidókérdés megoldását pedig abban látták, hogy ha 
a zsidók elhagyják Magyarországot.14 A Borsszem Jankóban teret kapott javaslatok 
a zsidókérdés megoldására nem tekinthetők szélsőségesnek – főként, ha a 19. szá-
zad végi antiszemita írásokhoz és karikatúrákhoz hasonlítjuk őket. A lapalapító 
– izraelita – Ágai Adolf ugyan már életét vesztette 1916-ban, mégis számos zsidó 
munkatársa volt a lapnak, akik az élclapi szövegek és képek segítségével igyekez-
tek tompítani az antiszemita indulatokat.15 

A Borsszem Jankóban egy – képzeletbeli – napilap második száma is megje-
lent egy oldal terjedelemben („Zsidómentesítő, sakterológiai és Kohn-Sz-Ignációs 
szemle”), melyről megtudjuk, hogy az első szám „Tiszaeszlár után jelent meg”.16 
Kiderül belőle, hogy Grönlandon is terjed az antiszemitizmus, s az eszkimók első 
feladata, hogy betelepítsenek egy zsidót – Budapestről – a  szigetre. Előterjeszti 
a szerkesztő a „Lex Lipcsey”-t is, mely a zsidók vagyonszerzését úgy korlátozná, 
hogy elveszik a zsidóktól a pénzt, de hagyják utána, hogy újra meggazdagodja-
nak, majd ismét elkobozzák tőlük. További törvényjavaslatokról olvashatunk 
még: a  zsidók nem szívhatnak levegőt, illetve nem mehetnek fürdőbe, „mert 
hiába fürdik a zsidó, úgyis az marad”.17 Az elképzelt lap teljesen abszurd híreket 

14 Az antiszemita zsidóképet és a kortárs javaslatokat jól illusztrálja Istóczy Győző országgyűlési 
felszólalása 1883. jan. 22-én: Képviselőházi napló, 1883: 163–166.

15 Hogy érzékeltessük a különbséget, felidézünk néhány 19. századi elképzelést az élclapok hasábjairól 
a zsidókérdés megoldására. A tiszaeszlári vérvád időszakában az antiszemita hangvételű Bolond 
Istók című élclap például azt indítványozta – kortárs parlamenti felszólalásokat visszatükrözve 
–, hogy a  zsidókat telepítsék ki Palesztinába (például: 1882. jún. 11. 4.). A Herkó Páterben 
olvashatjuk a legkülönfélébb ötleteket a zsidókérdés megszüntetésére, melyek közül számos testi 
sértést vagy életükre törést foglalt magában a  jogfosztás, anyagi javaik eltulajdonítása mellett. 
A teljesség igénye nélkül például: Dunát rekeszteni velük, Balatonba lökni őket, zárolni millióikat. 
A javaslatok meghökkentőek, újszerűek, sőt humorosak is lehettek a 19. század végi olvasónak, 
mivel a holokauszt borzalmait nem ismerhették (Tamás 2013: 277–285).

16 BJ 1920. júl. 11. 6. Konszignáció: (keresk.) összesítő jegyzék, lista a  kiadásokról, árukról, 
árengedményekről (Révai 1912: 636). Lipcsey Ádám (1864–1910): újságíró, lapszerkesztő. A Szegedi 
lapok újságírójaként kezdte a  pályafutását, majd a  fővárosban dolgozott a  Pesti Hirlapnak és 
a Fővárosi lapoknak, szerkesztette a Borsszem Jankót (Szinnyei 1900: 1245). A tiszaeszlári vérvád 
tárgyalásának időszakában – mivel a sajtó nagy érdeklődést mutatott az eset iránt – számos kitalált 
újság egy-egy oldalát közölte a Borsszem Jankó.

17 A korszak elterjedt sztereotípiája volt, hogy az izraeliták nem mosakodnak eleget, büdösek, de 
a szöveg arra is utal, hogy hiába keresztelkednek ki a zsidók, a kortárs vélekedés szerint akkor 
is zsidók maradnak.

033 521-533  tamas agnes.indd   526033 521-533  tamas agnes.indd   526 2017.06.08.   13:50:482017.06.08.   13:50:48



Numerus clausus és a „zsidókérdés” karikatúrákon

527

közölt, talán némileg bagatellizálva ezzel az erősödő antiszemitizmust, de egy-
ben utalt arra, hogy a tiszaeszlári vérvád óta nem voltak kitéve a magyarországi 
zsidók hasonló erőszakhullámnak. Érdekes megoldási javaslattal állt elő a Mi lesz 
a zsidókkal? című rajz, melyen kaft ános, pajeszos kereskedő férfi ak vetkőznek le, 
majd öltöznek fel női ruhába, levágják a szakállukat, pajeszukat és a hajukat is, 
s így folytatják kereskedelmi tevékenységüket. A képaláírás szerint „Jaj de bol-
dog az a nő-nem!/Mindenki kap botot – ő nem! … Paragrafustól nem félnek,/
Láncolásból vígan élnek.”18 A karikatúra az 1920. évi XV. tc-re az árdrágító visz-
szaélésekről, és annak parlamenti vitájára reagált, ahol a  zsidókérdés ismét fel-
merült.19 A disputa közben Slachta Margit felszólalt, s amellett érvelt, hogy ne 
szerepeljen a  törvényszövegben, hogy csak férfi akat illethetnek botbüntetéssel, 
mivel az árdrágító lánckereskedelmet – akkor is, ha azt a köz ellen nők követik 
el – megfelelően kell büntetni.20 Egy másik zsidók közötti illusztrált párbeszéd is 
kommentálta Slachta javaslatát – nevéből képzett szójátékkal:

„- Kezd nekünk egész rosszul menni … Már a nők is ellenünk vannak: a Schlachta is 
a botra szavazott! Micsoda idők!

- Bizony! Schlachta Zeiten!”21

Már nemcsak az antiszemita hangulat ellen küzd, hanem konkrétan a nume-
rus claususra utal az a  javaslat, mely szerint az első elemibe felvételit hirdetne 
a szerző a gimnázium hetedik osztályának anyagából, így biztosan „sikerülni fog 
megakadályozni az ifj úságnak az értelmiségi pályára való tódulását”. Továbbá 
a  Borsszem Jankó numerus clausust kíván bevezetni a  „pofonok körül” utalva 
a  zsidó egyetemi hallgatókat ért verésekre, illetve egy másik írásában felteszi 
a kérdést, hogy „hol van itt a tanszabadság?”.22 Móricka megbukott a felvételijén, 
mivel megkérdezték a nevét, a vásárban a ringlispílre azonban bátran felszállhat 
bárki, mivel ott „nincs numerus clausus”.23 Megtudjuk azt is, hogy az Olimposzon 
is éppen akkor vezetik be a  numerus clausust a  zsidók ellen, s a  javaslat az 
ókori görög világ legerősebb emberéhez, Herkuleshez köthető, amin fellelke-
sülve a magyar politikai elit felkeresi Herkulset, megbízzák a hazai zsidókérdés 

18 BJ 1920. aug. 22. 3.
19 Nemzetgyűlési napló, 1920. jún. 18. 458. Csukás Endre, Fangler Béla (Keresztény Nemzeti 

Egyesülés Pártja) hozzászólása.
20 Nemzetgyűlési napló, 1920. jún. 18. 462. E törvényszöveg nem jelölte meg, hogy melyik nemhez 

tartozókat lehet sújtani a  botbüntetéssel. A botozást jobban részletező 1920. évi XXVI. tc. 
a  vagyon, az erkölcsiség és a  személyiség hatályosabb büntetőjogi védelméről azonban már 
deklarálta, hogy a férfi ak esetében alkalmazható a botbüntetés.

21 BJ 1920. júl. 11. 2. ném. schlecht: ’rossz’
22 BJ 1920. júl. 11. 8., 3.
23 BJ 1920. szept. 5. 9; BJ 1920. okt. 3. 12.
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megoldásával, de ő visszautasítja azt, mivel ő „világéletében mindig csak csoda-
tettekre, tehát lehetséges dolgokra vállalkozott [kiemelés az eredetiben]”.24

Megjelent az az aspektus is, hogy Magyar Mihály, a magyar nemzetet meg-
testesítő fi gura – a  trianoni béke miatti – elkeseredettségében üti a  zsidókat.25 
A háttérben egy magyar címerrel díszített házban egy hölgy – talán Hungária – 
szomorkodik, s ha a Magyarországot perszonifi káló női alak sír az ajtó mögött, 
akkor nem csupán a területi vesztességek miatt búsul, hanem fájlalhatja a zsidók 
bántalmazását is. Nemcsak Hungária, de a  találékony magyar lakosság is meg-
elevenedik a  lap hasábjain – mintegy ötleteket adva –, amint próbálják megke-
rülni a  törvényi szabályozást a  felvételik kapcsán. Egy zsidó nő öt gyermeket 
visz beíratni az elemi iskolába, amikor arra a kérdésre, hogy az övé-e az összes 
gyermek, azt feleli: „Nem, kérem, csak ez az egyik, a többit azért hoztam el, hogy 
kijöjjön a percent.”26 A falu egyik lakója – egy másik képen – adoptálta Mózsi fi át, 
mert a zsidó iskoláztatni akarja a gyermekét.27

A numerus clausus módosítása a gúnyrajzokon

Az 1927–1928-as karikatúrák – melyek egy cenzúrától szabadabb légkörben 
születtek – egészen más összbenyomást keltenek a  mai szemlélőben. Már nem 
a  lakosság, az „átlagember” bukkant fel a  torzrajzokon, hanem a  politikai elit, 
s a  törvény módosításának időszakában már nem tűntek fel a  „zsidókérdés” 
megoldására irányuló ötletek sem. Az 1920-ban, a  törvényt beterjesztő, a nem-
zetgyűlésben részt vevő honatyák közül Teleki Pál miniszterelnök és Haller István 
kaptak teret az évtized végén, elsősorban őket bírálta a Borsszem Jankó, s azzal is 
vádolta őket, hogy amíg az egyetemi beiratkozással kapcsolatos törvényjavaslattal 
és a „zsidókérdéssel” foglalkoztak, nem fordítottak kellő fi gyelmet a béketárgyalá-
sokra. Az egyik képen miközben a párizsi posta megérkezik – Teleki át sem veszi 
a  levelet –, a  gróf egy zsidó hallgatót kap el az egyetem bejáratának lépcsőjén, 
megfogja a kabátját, így ő nem mehet tovább, Haller pedig megverheti.28 Másik 
alkalommal a  volt vallás- és közoktatásügyi miniszter hollóként látható, amint 
egy temető „Feltámadunk” feliratú bejáratának tetején ül. A miniszterelnök, 
Bethlen István a „liberalizmusnak”, Klebelsberg pedig a „tanszabadságnak” visz 
sírkoszorút, s a bejárat alatt állnak, mikor Haller rájuk kiált, hogy „Sohasem!”.29 

24 BJ 1920. júl. 11. 4.
25 BJ 1920. júl. 11. 1.
26 BJ 1920. júl. 18. 12.
27 BJ 1920. aug. 1. 3.
28 BJ 1927. okt. 10. 1.
29 BJ 1927. nov. 1. 1. A karikatúra Edgar Allan Poe A holló című versére is utal, melyben a holló 
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A halottak napi számban publikált karikatúra azt sugallja, hogy a liberalizmusnak 
és a tanszabadságnak leáldozott, s egyes csoportok nem is szorgalmazzák, hogy 
„feltámadjanak” ezek az értékek. A numerus clausus módosítása kapcsán megje-
lent az egyetemi reform Klebelsberg portrékarikatúrájával azzal a címmel, hogy 
Tudja Ön már, mi az egyetemi Reform?.30 Nemcsak a szöveg, hanem az arcképen 
a miniszter mosolya is hasonlít a képet megihlető Lysoform-plakáton láthatóra.31 
Egy másik alkalommal Gömbös Gyula elégedetlenkedik az új, Klebelsberg-féle 
numerus claususszal, egy párbeszéd szerint pedig Teleki és Gömbös szívesen elta-
nácsolnák Klebelsberget a törvénymódosítás miatt.32

Vizuálisan is megjelentek 1927-ben az egyetemi verekedések, ami 1920-ban 
egyáltalán nem. Az egyik alkotáson a nem zsidó hallgatókat verte ki Toldi az egye-
temről, mellettük könyveik a földön fekszenek, melyek közül az egyik a „numerus 
klausus módosít[ása]”.33 Máskor Klebelsberg méltatlankodik – látva a verekedéseket 
a Kravál a kultúrházban című karikatúrán –, hogy „Már megint a második emele-
ten van baj? … Vigyázzanak, mert olyan lakásfelszabadítást rendezek itt egy nap, 
hogy … – magam is megbánom!”34 Az épület földszintjén az elemi, első emeletén 
a középiskolák találhatók, melyekben békésen folyik az oktatás, csak a  legfelsőbb 
szinten töltik idejüket verekedéssel. E tematikában is átalakítottak egy plakátot: az 
eltéphetetlennek hirdetett Guttman-nadrág reklámja alapján készült az a  karika-
túra, melyen egy zsidó hallgató két kezét és lábát négyen négy irányba próbálják 
széthúzni sikertelenül, mert a  ruhája megvédi az egyetemi csatában.35 Láthatunk 
még tanulni akaró zsidót, aki a „Magyar Kir. Tudományegyetem” kapusa előtt áll 
bebocsájtásra várva, s helyzete talán biztatóbb a korábbiaknál, mivel Klebelsberg 
őrzi az universitas bejáratát. Ugyancsak a zsidó diák és az egyetemi bántalmazások 
a témája egy illusztrált párbeszédnek a professzorok és Kohn Mór között:

„– Magát Kohn Mór felvettük az egyetemre és ezt azzal hálája meg, hogy nem tanul.
– Tanulok én kérem, de mit csináljak, ha mindig kiverik a fejemből.”36

a strófák végén a „Sohasem!” felkiáltást károgja. Babits Mihály és Kosztolányi Dezső „Sohasem!”-
ként, míg az ismertebbé vált fordításban Tóth Árpád „Soha már!”-ként ültette át magyarra a madár 
mondatát. A szövegváltozatokat lásd: Edgar Allan Poe válogatott művei 1981: 739–752. Ezúton 
köszönöm Szilágyi Mártonnak, hogy a karikatúra irodalmi vonatkozására felhívta a fi gyelmemet.

30 BJ 1927. nov. 20. 1.
31 A fertőtlenítőszer plakátja számos karikatúrához adott alapötletet. Ezek közül közöl néhányat: 

Buzinkay 2007: 1121–1126.
32 BJ 1927. nov. 20. 11., BJ 1927. dec. 1. 4.
33 BJ 1927. dec. 1. 1.
34 BJ 1927. dec. 1. 5. A kravál elnevezést az antiszemita zavargásokra a tiszaeszlári vérvádat követően 

is használták a kortársak.
35 BJ 1927. dec. 1. 3. „Csataképek az egyetemről”
36 O 1927. nov. 6. 1.

033 521-533  tamas agnes.indd   529033 521-533  tamas agnes.indd   529 2017.06.08.   13:50:482017.06.08.   13:50:48



Iskola, művelődés, társadalom Tamás Ágnes

530

Egyetemi épület előtti verekedést vetett papírra december elején Az Ojság raj-
zolója is, s a diszkriminációt egy-egy csillagból Teleki és Klebelsberg fi gyelik az ég 
aljáról, de sugallva, hogy hiába igyekezett Klebelsberg elérni a numerus clausus meg-
változtatását, Teleki csillaga a nagyobb, fényesebb, talán vele értenek egyet többen, az 
ő akaratuk jobban érvényesül.37 Már a módosító javaslat tárgyalása közben – fekete 
macska képében – szemléli Klebelsberg az 1920-as törvény megszületéséért már 
korábbi képeken is hibáztatott politikusokat (Telekit és Hallert) és a módosító javas-
latot meg nem szavazó fajvédőket (Petrovácz Gyula, Wolff  Károly), ahogy egy nem 
túl ízletes böjti eledelt fogyasztanak. A kásából („numerusz klauzusz”) egy varangy 
mosolyog rájuk („módosítás”), a honatyák pedig evés helyett csak fi ntorognak.38 

A hátrányos megkülönböztetés megszüntetésére 1928 folyamán még utal a Bors- 
szem Jankó a módosítójavaslat megszavazását követően hónapokkal később is: egyik 
alkalommal Klebelsberg súlyemelő olimpikonként bukkant fel, súlyzóján az egyik súly 
a „sport, 2 millió pengő”, a másik pedig az „egyetemi létszám”. A másikon Klebelsberg 
Sárkányölő Szent György képében tűnik fel, aki levágta a hétfejű sárkány összes fejét. 
Nem minden sárkányfejre került felirat, de a  következők jól olvashatók: „tanárok”, 
„felekezeti kérdés”, „felekezeti verekedések”.39 Az Ojság hasábjain azonban Bethlen 
István szerepel sárkányölőként, aki a „numerus clausus”-t döfi  le, de 1927 októberé-
ben a sikerrel kapcsolatban kételyét fejezte ki a rajzoló, mivel zárójelben megjegyezte, 
hogy a képen látható jelenet a „Bethlenhívő liberálisok felvétele”.40 (2. kép) Ugyaneb-
ben a lapszámban – ismét egy reklámplakátot felidézve – a kormányfő megpróbálja 
megvesztegetni Gömböst, Hallert és Wolff ot, hogy „Ha nem sirtok azért a numerus 
klaususért, adok nektek jó Érett Nyugatindiai Banánt.”, s a gróf nyújtja a nagy fürt 
banánokat a képviselők felé.41 Ugyancsak a banánnal akarja Kohn Mór egyetemi hall-
gató jobb belátásra bírni társait: „Fiuk, ha nem vertek meg, mindennap hozok nektek 
Érett Nyugatindiai Banánt.”42 Plakátra emlékeztet az a karikatúra is, melyen Klebels-
berg nőként látható, mellkasán az „N. K.” rövidítéssel, mely kilátszik a  ruhájából. 
Körülötte politikusok, mellette pedig a következő szöveg olvasható: „A Skarlát betű 
az Ufá-ban Lilien Gish-sel”. Ha „A Skarlát betű” című regényre gondolunk, érthető, 
miért került a két betű Klebelsberg mellkasára: a műben a női főszereplő bőrébe az 
„A” betűt égették, mivel hűtlenségért, házasságtörésért elítélték. A numerus clausust 

37 O 1927. dec. 4. 1.
38 BJ 1928. febr. 20. 1. Wolff  Károly (1874–1936): országgyűlési képviselő, a  fővárosi Keresztény 

Községi Párt elnöke, az Ébredő Magyarok Egyesülete (ÉME) igazgatósági tagja. Petrovácz 
Gyula (1877–1940): országgyűlési képviselő, a  fővárosi Keresztény Községi Párt egyik alapító 
tagja, kalocsai érsek.

39 BJ 1928. szept. 10. 7; BJ 1928. jún. 20. 3. Klebelsberg támogatta a  tömegsport terjedését, 
szorgalmazta a rendszeres testnevelést az iskolákban.

40 O 1927. okt. 30. 3.
41 O 1927. okt. 30. 4.
42 O 1927. nov. 6. 8.
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a házasságtörés (ang. ’adultery’) bűnéhez hasonlította a rajzoló sugallva a 19. századi 
asszimiláció, a zsidó–magyar békés egymás mellett élés végét, s hiába a módosítás, 
a diszkrimináció előtt már utat nyitottak, amit – a karikatúra üzenete szerint – Kle-
belsberg sem tud semmissé tenni, ahogy a bőrébe égetett betűk sem tűnnek el soha.43

A témához kapcsolódó utolsó karikatúra Az Ojság lapjain A genfi  mikulás 
címet viseli, melyen Bethlen – Mikulás képében – vitt „új numerus klauzust” 
a gyerekeknek, a  játszadozó honatyáknak utalva a miniszterelnök tárgyalásaira, 

43 O 1927. nov. 27. 8. Az UFA Filmgyár Filmszínháza Budapesten 1926-ban nyílt meg. A 19. századi 
regénynek az adott aktualitást, hogy 1926-ban Lilien Gish amerikai színésznő főszereplésével 
fi lmet forgattak a történetből.

2. kép. „Nagy sárkányölés fővárosunkban”
Forrás: Az Ojság 1927. okt. 30. 3.
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amikor a  Népszövetség elé tárta az új törvényjavaslatot 1927 decemberében.44 
A képaláírás szerint új numerus claususról van szó, ami kifejezheti az elégedet-
lenséget a törvénymódosítás tervezetével és annak várható hatásával.

A bemutatott példák alapján megfi gyelhetjük, hogy az élclapok egyértelműen 
a zsidókérdéshez kapcsolódóan tárgyalták a numerus clausust, más csoportok nem 
jelentek meg a rajzokon, a nők is csak a zsidókérdéssel kapcsolatban kaptak teret. 
A törvény és a zavargások megítélése – a vizsgált lapok politikai beállítódása követ-
keztében – egyértelműen negatív. Ha a  zsidók élcalpokbeli megjelenítési módját 
összehasonlítjuk a 19. századi alkotásokkal, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy 
bár nevükkel (Kohn) vagy egy-egy tipikusnak vélt vonással (orr, pajesz) az 1920-as 
években is láthatóvá tették a  zsidó fi gurát, a  kontinuitás jól érzékelhető, mégsem 
olyan összetett az ábrázolás, mint az első világháborút megelőző évtizedekben. 
Ehhez természetesen hozzájárult az élclapi karikatúra egyszerűsödése is – párhuza-
mosan a nagy háborút követő művészeti irányvonalak változásával. Egy-egy sztereo-
tip alapvonás felismerhető az 1920-as évek torzrajzain is, de az a komplex zsidókról 
alkotott kép (véleményt formálva tipikus foglalkozásaikról, szokásaikról, ételeikről 
stb.) – melynek elemei jól ismertek lehettek az 1920-as években –, ami a 19. századot 
jellemezte, nem található meg az elemzett lapok hasábjain.45 Kevés új vonás épült 
be a  zsidókról alkotott előítéletek közé, ezek mindegyike a  történeti események 
következménye (első világháborús hadviselésükről, baloldali politikai részvételükről 
alkotott vélemény). Zsidóábrázolások később, az 1930-as évek végén és a második 
világháború alatt láttak napvilágot nagyobb számban az élclapokban, de ezek már 
más politikai légkörben születtek, s egytől egyig kirekesztő, antiszemita jellegűek.
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Tamás 2014.
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Wirthné Diera Bernadett

Az iskolán kívüli hitoktatás formái és lehetőségei 
a katolikus egyházban 1949 után

„Az alkalmazott matematika, alkal-
mazott lélektan, alkalmazott szocia-
lizmus világában rá nem jönni, hogy 
az alkalmazott kereszténységnek van 
csak jövője […] vétkes vakság.”1

Az idézet a modern katolicizmus lényegét foglalja össze, amit az 1950-es évek folya-
mán keletkezett egyházi szamizdatirat fogalmazott meg. A kor valóságát mutatja, 
hogy egy állambiztonsági operatív dossziéban található a szóban forgó idézet, amely 
arra a fontos változásra mutat rá, ami a katolikus egyházban a hitoktatás terén lezaj-
lott. Nevezetesen, hogy a  két világháború közötti időszakra jellemző hitoktatási 
modellből (államilag támogatott, minden gyerek számára kötelező) hogyan jut el az 
egyház bizonyos része az önálló, kiscsoportos (államilag tiltott, ezért egyéni érdek-
lődést és elköteleződését feltételező) formában megjelenő hitoktatásig.

A hitoktatásnak különleges helyzete volt a két világháború közötti Magyar-
országon. A korszak – Szekfű Gyula szavai szerint – „neobarokk” környezetét 
és mindennapjait átszőtte a vallásos élet. Az egyházak a Horthy-rendszer stabi-
litását segítették, cserébe az állam biztosította a törvényi és intézményi kereteket 
a vallásos élet gyakorlásához, illetve az iskoláskorú gyerekek és fi atalok vallásos 
neveléséhez. A közoktatást és a  különböző iskolatípusokat szabályozó törvé-
nyek világosan kimondták, hogy a  vallási nevelésnek és ezzel összefüggésben 
a hitoktatásnak kiemelt szerepet biztosítanak: „A polgári iskolának az a feladata, 
hogy a tanulót vallásos, erkölcsös és nemzeti szellemben gyakorlati irányú álta-
lános műveltséghez juttassa és ezzel közvetlenül a  gyakorlati életre vagy pedig 
a  középfokú szakiskolákra előkészítse.”2 A gimnáziumokra vonatkozóan pedig 
a következőképpen rendelkezett a törvény: „A magyar középiskola feladata, hogy 
a tanulót vallásos alapon erkölcsös polgárrá nevelje, a magyar nemzeti művelődés 

1 Hiányok és szükségletek a  magyar katolikus egyházban című egyházi szamizdat kiadványból 
(ÁBTL 3.1.5 O–11802/1. Fekete Hollók. 73).

2 1927. évi XII. törvénycikk a  polgári iskolákról. (http://www.1000ev.hu/index.
php?a=3&param=7696 – Letöltés: 2015. július 10.)
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szellemének megfelelő általános műveltséghez juttassa s az egyetemi és más főis-
kolai tanulmányokra képessé tegye.”3 Mind a polgári iskoláról, mind a középisko-
lákról rendelkező törvényben a tantárgyak között az első helyen szerepelt a hit- és 
erkölcstan, amit az alsó- és a  középfokú oktatásban részt vevőknek órarendbe 
illesztve – fenntartótól függetlenül – kötelezően kellett tanulniuk.

Nemcsak az iskolán belül folyt vallásos nevelés, hanem azon kívül is. Az iskoláz-
tatási kötelesség teljesítésének biztosításáról szóló törvényben tették kötelezővé az 
istentiszteleteken való részvételt: „Az iskoláztatás kötelezettsége magában foglalja 
a  vasár- és ünnepnapi istentisztelet látogatásának kötelezettségét is.”4 A vidéki és 
a városi társadalmat egyaránt meghatározta, hogy a két világháború közötti idő-
szakban az egyházak részt vettek a gazdasági, a társadalmi és a politikai életben is, 
ezzel a vallásosságnak erős társadalmi beágyazottsága alakult ki. Az állam részé-
ről támogatott iskolai hitoktatáson túl jelentős volt a  templomi hitoktatás is, ami 
egyrészt lehetett egy-egy plébános vagy káplán katekézise, vagy az elemi iskolások 
számára felállított Szívgárda-mozgalom, a Mária Kongregáció, esetleg a cserkészet.

Nagy Péter Tibor kutatásai szerint a tanulók körében az iskolai hittan mellett 
a  templomi hittanon részt vevők aránya is kiemelkedően magas volt. Országos 
viszonylatban iskolai hitoktatásban 94%, templomiban pedig 71% vett részt,5 ez 
gyakorlatilag azt jelentette, hogy az oktatási rendszerben tanuló gyermekek több 
mint kétharmada többirányú vallási nevelésben részesült. A vallásos nevelés 
tekintetében Nagy Péter Tibor öt csoportot állított fel. (lásd a grafi kont).6

Adatsorából két megállapítást vonhatunk le: az egyik, hogy többségben vol-
tak azok – az érintettek fele – akik alapos és több oldalról támogatott vallásos 
nevelésben részesültek, ugyanakkor nem elhanyagolható azok aránya (15%), akik 
a kötelezőnél is kisebb mértékben részesültek valláserkölcsi nevelésben. Ez utóbbi 
csoport főleg a városokban – kiemelten Budapesten – volt jelentős.

A Horthy-korszakban működő – államilag támogatott – hitoktatás, és egy-
általán az egyházak helyzete gyökeresen változott meg a világháború befejezésé-
vel. A háborús pusztítások helyreállításában és az élet újraindításában az egész 
társadalom összefogására szükség volt. Az egyháziak közül a legtöbben tisztában 
voltak vele, hogy az élet nem folyhat tovább a két világháború között kialakult 

3 1934. évi XI. törvénycikk a középiskolákról. (http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7954 
– Letöltés: 2015. július 10.)

4 1921. évi XXX. törvénycikk az iskoláztatási kötelesség teljesítésének biztosításáról. (http://
www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7486 – Letöltés: 2015. július 10.)

5 Nagy 1999: 407.
6 Nagy Péter Tibor a következő csoportokat alakította ki: 1. Ritkábban jár templomba, mint az 

elvárt heti (15,4%); 2. Hetente jár templomba, de nem jár templomi hittanra (26,6%); 3. Hetente 
jár templomba, hittanra is jár oda, de visszaemlékezése szerint nem nevelték vallásosan (14,9%); 
4. Hetente jár templomba, hittanra is jár oda, visszaemlékezése szerint is vallásosan nevelték 
(36,2%); 5. Gyakrabban jár templomba, mint az elvárt heti (6,8%) (Nagy 1999: 409).
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mederben, és készen állva a változásokra, segítették a társadalom önmagára talá-
lását. A kialakulóban lévő új politikai berendezkedés akár partnerként is tekint-
hetett volna az egyházra, mint olyan szervezetre, amely képes segítséget nyújtani 
az ország újjáépítésében. A háború utáni világrend átalakulása, a nemzetközi kap-
csolatok átrendeződése, a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok jelenléte 
és bizonyos baloldali politikai erők működése azonban kezdettől fogva konfl ik-
tusokat gerjesztett a katolikus egyházzal. Az állam és az egyház szeparációját hir-
dető, az egyházakat defenzívába kényszerítő új politika számos olyan intézkedést 
hozott, ami évszázados hagyományokat számolt fel.7 Az állam és az egyház elvá-
lasztására irányuló törekvéseknek mindkét oldalon voltak támogatói, de utólag 
azt mondhatjuk, hogy az egyház „kiváltságai”-nak megszüntetése elhamarkodot-
tan, a következmények átgondolása nélkül történt, elég csak a földosztásra vagy 
az egyházi iskolák államosítására és ezen intézkedések hatásaira gondolnunk. A 
szétválasztás természetes igényén túl – az események ismeretének tükrében – 
nehéz nem észrevenni azt a törekvést, amint leginkább a kommunista párt kép-
viselt, nevezetesen az egyház társadalmi szerepvállalásának teljes visszaszorítását. 
Az egypártrendszer kiépítésére törekvő kommunisták folyamatosan törték meg és 
számolták fel ellenfeleiket, nem kerülhették el sorsukat a nekik ellenálló egyházak 
vezetői és tagjai sem. Mindszenty József – a hitoktatás tekintetében – már 1947 

7 A folyamatot részleteiben bemutatja: Balogh 2007.

Forrás: Nagy 1999: 409.
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folyamán felvázolta azt a  menetrendet, ami végül bekövetkezett: „Úton-útfélen 
halljuk, plakátokon olvassuk a jelszót: »Előbb demokráciát, aztán szocializmust!« 
Attól tartunk, hogy a hitoktatás kérdésében is sokaknál ez a szándék: előbb fakul-
tatív hitoktatást, azután semmilyen hitoktatást, végül materialista világnézeti 
oktatást!”8 A bíborosnak igaza lett a  folyamat valóban így zajlott le. Az iskolán 
kívüli hitoktatás két világháború között meglévő rendszere azzal került felszámo-
lásra, hogy 1946 nyarán Rajk László belügyminiszter feloszlatta a vallásos egye-
sületeket, és ezzel olyan szervezetek szüntették meg tevékenységüket, amelyek 
különböző társadalmi rétegekhez közvetítették az egyház üzenetét.9 1946 és 1948 
között az iskola falain belül kötelező hittan még lehetővé tette a vallásos nevelést. 
Az egyház, illetve a szerzetesrendek által fenntartott iskolák tanárai ugyanakkor 
igyekeztek felkészíteni tanulóikat és saját magukat arra a helyzetre, ha bekövet-
kezne iskoláik államosítása, amire az eseményeket és a közhangulatot érzékelve 
számítani lehetett. 1948 nyarán többszöri próbálkozás10 után sikerült elfogadni az 
államosításról szóló törvényt.11 A törvény egyelőre még nem szorította ki teljes 
mértékben a  hitoktatást az iskolai falai közül, de elég hangsúlyosan jelezte azt 
a  tendenciát, ami az egyház mozgásterének – főként a  nevelés terén – fokoza-
tos beszűkülését eredményezte. Egy év múlva, az 1949. évi 5. számú törvényerejű 
rendelet azonban egy mondatban számolta fel a  kötelező hitoktatást és szegte 
meg az egyházaknak tett azon ígéretét, hogy a  hitoktatás továbbra is kötelező 
jelleggel marad a tantárgyak között: „A Magyar Népköztársaság Alkotmányának 
54. §-ában foglalt, az állam és az egyház különválasztására vonatkozó rendelke-
zésnek megfelelően a  vallásoktatás az iskolákban nem kötelező.”12 A szeparáció 
– önmagában – nem lett volna probléma (hiszen gondoljunk csak arra, hogy már 
a  két világháború között is voltak, akik a  kötelezőnél kisebb mértékben vettek 
részt a  vallásoktatásban), de az a  politikai és társadalmi környezet, amelyben 
keletkezett, fordulópontot jelentett az egyház nevelésben való részvételében. Ezu-
tán alapvetően változott meg a hittan iskolán belüli helyzete: fakultatív mivolta 
azt jelentette, hogy hittanórát csak a  tanítási órák után lehetett tartani, külön 

8 Mindszenty 1989: 173.
9 A katolikus mozgalmak közül csak a  legfontosabbakat említjük: a  KALOT (Katolikus 

Agrárifj úsági Legényegyletek Országos Tanácsa), a  KALÁSZ (Katolikus Leánykörök 
Szövetsége), a KIOE (Katolikus Iparos és Munkásifj ak Országos Egyesülete), az EMERICANA 
(„Imrés Szövetség”, a katolikus egyetemisták egyesülete) a Kolping család-egyesület, a cserkészet 
és a Mária kongregáció (Romsics 2005: 290).

10 A folyamatot érdemben leírja: Kovács 2003.
11 1948. június 16-án fogadták el – Az 1948. évi XXXIII. törvény a nem állami iskolák fenntartásának 

az állam által való átvétele, az azokkal összefüggő vagyontárgyak állami tulajdonba vétele és 
személyzetének állami szolgálatba való átvétele tárgyában – a  törvényt, amelyet közöl: Balogh–
Gergely 2005: 853–855.

12 Balogh–Gergely 2005: 894.
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procedúrákhoz kötötték a beiratkozást és külön listát vezettek a résztvevőkről. A 
fakultatív hittanról szóló rendelet megjelenésének ideje sem véletlen, 1949. szep-
tember 6-án hirdették ki, vagyis már az új tanévben. A szülőknek rendkívül rövid 
időt adtak a döntésre: szeptember 15-éig kellett jelezniük az iskola felé, igénylik-e 
gyermekük vallási oktatását. Ekkor még sokan legyőzték a beíratás elé gördített 
adminisztratív akadályokat, és az általános iskolába járók 91%-a, a középiskolások 
71%-a továbbra is igényelte a  hitoktatásban való részvételt.13 Az 1950. szeptem-
ber 15-én kihirdetett VKM rendelet tovább szűkítette a hitoktatók mozgásterét.14 
Eszerint:

„A hitoktatót a vallásoktatáson kívül egyéb iskolai nevelőmunkára (helyettesítés, fel-
ügyelet a kirándulásokon vagy óraközökben stb.) beosztani nem lehet. A hitoktató 
nem vehet részt a tantestület értekezletein és az iskola épületében csak a vallásoktatás 
ideje alatt tartózkodhat. A vallásórát az utolsó tanítási óra után kell megtartani. Val-
lásórát csak az iskola épületében lehet tartani. A hitoktató a tanulókat az iskolán kívül 
semmiféle más foglalkozásra nem vonhatja össze.”15

A következő években a  beiratkozók aránya drasztikusan csökkent a  val-
lásellenes propaganda, a hittanra járó gyerekek hátrányos megkülönböztetése és 
nem utolsó sorban a jogi szabályozás hatására.16 A megmaradt iskolai hitoktatás 
alacsony hatékonysága és az egyre csökkenő gyereklétszám is oda vezetett, hogy 
más utakat kellett találni azoknak, akik igényelték gyermekük vallásos nevelését. 
Mivel a vallásoktatás kiszorult az iskola világából, ezért az új lehetőségek keresé-
sében mind a hitoktatást kérők, mind az azt végzők tevékenysége szükségszerűen 
tartott az „illegalitás” irányába, mert nem volt lehetőségük az állam által engedé-
lyezett kereteken belül működni.

A megváltozott körülmények ellenére a papok ministránsok összefogásával, 
énekkarok vagy kiscsoportok szervezésével gondoskodtak a gyerekek és fi atalok 
hitbeli képzéséről. Ez a fajta, alulról induló szervezkedés az egész ország területén 
jellemző volt,17 hiszen mindenhol voltak papok, szerzetesek, több esetben vilá-
giak, akik vállalták a  kockázatot a  következő nemzedék hitbeli neveléséért. Az 
1949 után fokozatosan teret nyerő iskolán kívüli hitoktatásra a szülők és a gye-
rekek irányából is mutatkozott igény, hiszen a fi atalok emlékeiben még élénken 
éltek saját spirituális élményeik, amiket újra át akartak élni, illetve tovább akartak 

13 Balogh–Gergely 2005: 895.
14 Az 1101–11–1/1950. (IX.15) VKM számú rendelet a vallásoktatással kapcsolatos egyes kérdések 

szabályozása tárgyában. A rendeletet közli: Balogh–Gergely 2005: 952–953.
15 Balogh–Gergely 2005: 953.
16 A hittanra járók számának csökkenéséről és annak hátteréről lásd Nagy 2000.
17 Völgyesi 2015.
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adni az utánuk jövőknek. Ennek megfelelően az „illegális” hitoktatásnak közösek 
voltak a céljai, a módszerei és az eszközei.

Az iskolán kívüli hitoktatásnak többféle formája alakult ki attól függően, kik 
vállalták, milyen lehetőségeik voltak, vagy éppen kit tekintettek célcsoportnak. 
A következőkben néhány tipikus formáját vázoljuk fel az „illegális” hitoktatásnak, 
amelyek egy része meglévő hagyományokat folytattak, más részük a világháború 
után alakult ki. A fi atalok nevelése területén legnagyobb tapasztalata az iskolá-
kat fenntartó szerzetesrendeknek volt. Közülük most a cisztercieket emeljük ki, 
mert – ellentétben a bencésekkel vagy a piaristákkal – nagyhírű gimnáziumai-
kat nem kapták vissza 1950-ben, ezért az iskolák államosítását követően szinte 
azonnal új lehetőségeket kezdtek keresni a tanítványaikkal való kapcsolattartásra. 
Az államosítás után mind az öt ciszterci gimnázium mellett megindult a diákok 
összefogása. Budapesten és Egerben az segítette a  szerzeteseket, hogy nemcsak 
iskolájuk, hanem plébániájuk is volt, ezáltal több személlyel tudták megszer-
vezni a  hitoktatást. Természetesen nem minden ciszterci folytatott „illegális” 
hitoktatást, néhány – a fi atalok iránt – különösen elkötelezett szerzetes gyűjtött 
maga köré kisebb-nagyobb csoportokat. Barlay Szabolcs a  fővárosban alakított 
csoportokat,18 nemcsak fi atalok, hanem férfi ak és nők részére is. Székesfehérvá-
rott Trimmer Elek, Pécsett Wöllner Ferenc, Egerben Hervay Ferenc19 fejtett ki 
nagyszabású ifj úsági munkát. Az iskolából kinövő „illegális” hitoktatás kialaku-
lása az iskolák államosításához köthető, hiszen a rendi gimnáziumokban tanuló 
fi atalok nagy része nem akarta feladni vallásos világnézetét. Ők mindenáron foly-
tatni akarták hitbeli képzésüket, ezért az iskolából eltávolított szerzetestanárok 
ministránsköröket, énekkarokat, kisebb közösségeket, nyelvtanuló csoportokat 
szerveztek, amelyekben nyelvtanuló köröket szerveztek, amelyekben elsősorban 
azon volt a  hangsúly, hogy az adott keretek között hogyan tudják megőrizni 
kereszténységüket. Ezek a  foglalkozások abban a pillanatban váltak „illegálissá”, 
amikor a szerzetesrendektől megvonták a működési engedélyt,20 és a szerzetesek 
vagy egyházmegyei szolgálatba kerültek át, vagy a civil életben kellett boldogu-
lást találniuk.21 A ciszterciek miután állami kereten kívül maradtak, nem volt 

18 Wirthné 2011.
19 Wirthné 2012.
20 Az 1950. évi 34. számú törvényerejű rendeletet – a  szerzetesrendek működési engedélyéről 

rendelkező dokumentumot – 1950. szeptember 7-én adták ki. Közli: Balogh–Gergely 2005: 
947–948. (Mivel egyházjogilag bármilyen szerzetesrendet csak az alapító oszlathat fel, ezért 
nem lehet feloszlatásról, csupán a  működési engedély megvonásáról beszélni.) Az állam 
csupán négy „tanító” rend (bencések, piaristák, ferencesek, Miasszonyunkról nevezett szegény 
iskolanővérek) működését engedélyezte – szigorúan megállapított létszámmal – minden más 
rendnek be kellett szüntetni tevékenységét (Borsodi 2002: 183–210).

21 Több visszaemlékezés és interjúkötet készült szerzetesek vallomásaival. A szerzetesnők 
megküzdési stratégiáira lásd Bögre–Szabó 2010.
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„törvényes” lehetőségük az ifj úsággal való foglakozásra, ezért a különböző cso-
portokkal titokban találkoztak.22 Szorosan a katolikus iskolákhoz tartoztak a gye-
rekek tanításon kívüli neveléséhez kapcsolódó mozgalmak, közülük is kiemelke-
dően a cserkészet. A mozgalom a valláserkölcsi nevelés egyik legfontosabb bázisa 
volt a két világháború közötti Magyarországon, nemcsak a katolikusok körében. 
A cserkész-vezetők és cserkész-papok sem tűntek el nyomtalanul a  szervezet 
betiltása után, hanem sok esetben folytatták csoportjaik vezetését. A cserkészet 
felszámolása hosszabb folyamat volt, de azok a vezetők, akiket 1961-ben a „Fekete 
Hollók” ügyben ítéltek el több, mint egy évtizedes „illegális” hitéletet tudhattak 
maguk mögött. Néhány lelkipásztor különösen fontosnak érezte a fi úk cserkész 
módszerekkel való nevelését, például Kölley György23 Budapesten, majd Duna-
bogdányban tevékenykedett ilyen szellemben, vagy Arató László, Bolváry László 
és Csonka Ferenc Pécsett.24 A Mecsek szomszédságában elterülő város különösen 
alkalmas volt arra – egyrészt vallási hagyományai, másrészt szerencsés fekvése 
miatt –, hogy kirándulások, túrák alkalmával mélyítsék hitüket a fi atalok. A cser-
készet eszközeit (kalandos próbatételek, fi zikai és szellemi kihívások, túrázási 
ismeretek átadása stb.) azonban sokkal szélesebb körben használták, és a legtöbb 
„illegális” csoportnál megtalálhatók egyes elemei. Nem szorosan a cserkészethez 
köthető papok – Hervay Ferenc, Barlay Ödön – és világiak – Nobilis György, 
Gáldi Zoltán, Rozgonyi György25 – is rendszeresen vitték kirándulni a gyerekeket, 
egyfelől azért mert az iskolás korosztálynak megfelelő elfoglaltságnak látszott, 
másészt azért, mert a hegyekben túrák alakalmával nyugodtan, kíváncsi szemek 
és fülek nélkül tudtak beszélni hitbeli kérdésekről. Az „illegális” hitoktatásnak egy 
másik része abban hasonlít a cserkészethez, hogy az iskolán kívüli hitre-nevelés 
világába tartozott, szintén a két világháború között alakult ki és indult fejlődésnek 
Magyarországon, viszont célcsoportja más volt, mint a cserkészeté. A Katolikus 
Iparos és Munkásifj ak Országos Egyesülete (KIOE) a  tanoncokat és szakmun-
kástanuló fi atalokat próbálta összefogni, segíteni tanulmányaikat és elhelyezke-
désüket. Tanoncotthonokat alapítottak, ahol a vidékről érkezett munkásfi atalok 
szállást kaptak, illetve tanuláson kívüli képzésükről is gondoskodtak. A mozga-
lom a fővárosban volt a legjelentősebb, de vidéken is voltak csoportjai.26 A papi 
irányítók mellett munkásifj ú vezetők is foglalkoztak a fi atalokkal, így a KIOE-ban 
megvalósult a világiak bevonása a pasztorációba. A szervezetet – a többi katolikus 
egyesülettel együtt – feloszlatták, de „illegálisan” a KIOE-csoportok is próbáltak 

22 A ciszterci rend 1945 utáni történetét részletesen feldolgozta: Cúthné 2014. 
23 Kölley György tevékenységére lásd: Kölley 1989.
24 A pécsi cserkészet történetét feldolgozta: Arató–Ivasivaka 2006.
25 A budapesti Szent Imre Plébánia mellett titokban működőd ifj úsági csoportok vezetői. 

Tevékenységükre lásd: Wirthné 2011.
26 A KIOE szombathelyi csoportjának történetét feldolgozta: Fodor 2012.
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tovább működni, mert a tagok között kialakult kapcsolatokat és a múltban meg-
élt közös tapasztalatokat nem lehetett egyik percről a másikra semmissé tenni. A 
KIOE főtitkára Ikvay László volt, akit 1961 előtt is már felelősségre vontak a fi ata-
lok körében végzett munkája miatt. 1952-ben Bulányi Györggyel együtt ítélték el 
az első olyan perben, amelyben fi atalok hitre nevelését minősítették államellenes 
szervezkedésnek. Az államhatalom ekkor csapott le arra a mozgalomra, amelynek 
elindítása a II. világháború végéhez és Bulányi Györgyhöz köthető, és amely egy 
külön típust jelenített meg az iskolán kívüli hitoktatáson belül. Bulányi piarista 
szerzetesként tanított a  rend alá tartozó különböző gimnáziumokban. Utolsó 
állomáshelye Debrecen volt, ahonnan a front átvonulása előtt Budapestre ment, 
majd 1945 elején visszatért debreceni rendházukba. Az itt töltött idő és találkozás 
különösen fontos eseménynek mutatkozott életében, mert itt érte az az inspiráció, 
aminek hatására elindította saját „mozgalmát”. Ő maga így emlékezett vissza erre 
a fordulatra:

„Meghatározó volt az életemben, hogy 1954 [Vélhetően elírás, és 1945 a helyes dátum, 
hiszen 1954-ben Bulányi György már a börtönbüntetését töltötte. W. D. B.] február-
jában, Debrecenben – ahol én piarista tanár voltam – egy hónapot töltött egy horvát 
jezsuita, mint később megtudtam álnévvel. Nem tudott magyarul, az ott tartózkodá-
sának egy hónapja alatt mégis négy kisközösséget szervezett. Egyet munkásfi úkból, 
másikat munkásleányokból, harmadikat felnőttekből, negyediket diákokból. Amikor 
eltelt az egy hónap, azt mondta, hogy most már megy tovább a Szovjetunió irányába, 
és a diákközösséget szeretné rám bízni. Megkérdeztem tőle minek ez. Azt mondta, 
hogy jön majd olyan idő, amikor az egyház csak ilyen házanként összegyűlt kiskö-
zösségekben tud élni. Kolakovics névvel volt ott, az igazi nevét is megtudtam, de 
elfelejtettem.27 Jezsuita volt. Amikor hallottam róla Indiában élt még. Utoljára akkor 
hallottam róla, amikor 17 év börtönre ítélték Szlovákiában.”28

Bulányi György az említett diákközösség mintájára több csoportot is szervezett, 
hiszen tanár lévén közel állt a  fi atalokhoz. A szervezőmunkában rendtársai között 
társakra talált Juhász Miklós és Török Jenő személyében. A kisközösségi élet – Bulá-
nyihoz köthető – megszervezésére Budapesten kívül Debrecenben és Szegeden is sor 
került, utóbbiban Kovács Mihály piarista atya munkája kapcsán. A rendőrségnek 
hamar szemet szúrt a negyvenes évek végén, ötvenes évek elején kibontakozó kiscso-
portos élet, és mivel nem voltak pontos ismeretei a „föld alatt” szerveződő egyházról, 
illetve a hozzájuk csatlakozott emberekről, ezért kezdetben minden olyan csoportot, 

27 Minden valószínűség szerint Stjepan Tomislav Poglejen jezsuita szerzetesről van szó.
28 Hetényi 2002: 511. A fenti epizódot máshol is közli Bulányi, például az alábbi visszaemlékezésében: 

Bulányi Görgy: Önéletrajzom. (http://www.bulanyi.hu/images/onrajz/aki_dudas_akar_lenni_10.
pdf – Letöltés: 2014. 07. 11.)
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ahol hitoktatással foglalkoztak Bulányi Györgyhöz kapcsoltak. „Szervezkedésük” 
felszámolására 1952-ben került sor, amikor Bulányit és nyolc társát letartóztatták és 
elítélték. Az „illegális” hitoktatás egyik legkarakteresebb ága a  Regnum Marianum 
Mozgalom volt.29 A XX. század első felében alakult világi papi közösség a külvárosok-
ban kallódó fi úk összefogását tekintette fő feladatának. Hitoktatói munkájuk mellett 
szabadidejüket is a fi atalokkal töltötték, így lehetőséget adtak nekik a társadalmi fele-
melkedésre. A Regnum lelki és szellemi hátterét Prohászka Ottokár, majd Shvoy Lajos 
székesfehérvári püspökök adták. A két világháború között csak fi úk nevelésével fog-
lalkoztak, feloszlatásuk után (ami Damjanich utcai házuk bezárását jelentette) azon-
ban a fi úcsoportok mellett fokozatosan megjelentek a lányok csoportjai is. A Regnum 
sajátos útja – hasonlóan a cserkészethez – a közösen átélt élményeket és a hit megé-
lését jelentette. A regnumi atyákat 1961-ben, a „Fekete Hollók” ügy kapcsán ítélték 
el először, de utána még két alkalommal álltak bíróság elé ifj úságnevelő munkájuk 
miatt: 1965-ben és 1971-ben.

Az iskolán kívüli hitoktatást végzők személyével kapcsolatban érdemes 
néhány dologra részletesebben kitérni. Egyrészt fontos tény, hogy a  hitoktatást 
vállalók jelentős része világi volt, azaz önmaguk és esetleg családjuk egziszten-
ciáját veszélyeztetve vállalták a következő nemzedék hitbeli nevelését. Általában 
egyházi személyek mellett dolgoztak, de több esetben a papok vagy szerzetesek 
kompromittálódása miatt ténylegesen ők vezettek egy-egy csoportot vagy moz-
galmat. Elkötelezett világi hívők, akik már több éves vezető gyakorlattal rendel-
keztek, önállóan is képesek voltak mozgalmukat működtetni. Rozgonyi György 
esetében például egyértelműen kijelenthető, hogy saját maga volt a körülötte lévő 
fi atalok lelkesítője, és felső papi segítsége – aki folyamatosan segítette, számon 
kérte volna – nem volt.30 Úgy tűnik, az állambiztonság nem szívesen fogadta el 
azt a tényt, hogy világiakat látott eredményesen dolgozni, hanem vagy elhallgatta 
az önállóság tényét, vagy mindenképpen papi irányítót igyekezett kimutatni 
az adott személy mögött. A világiak ilyen magas szintű bevonása a  pasztoráci-
óba a  korszakban nem volt általánosan elterjedt; ennek tanítóhivatali, elméleti 
megalapozása a II. vatikáni zsinat idején történt. Újdonságnak és ku riózumnak 
számított, hogy Magyarországon már a zsinat előtt is világiak vittek – hagyomá-
nyosan – egyháziaknak fenntartott feladatokat.

A különböző csoportokat vezetők körében többen is voltak, akiket 1945 óta 
nem egyszer tartóztattak le, és börtönben vagy internálótáborban voltak kény-
telenek hosszabb-rövidebb időt eltölteni. Az ő esetükben releváns kérdésként 
merült fel, miért folytatták továbbra is az „illegális” munkát? Kézenfekvő válasz-
nak tűnhet, hogy azon papok, szerzetesek, akiknek nem volt családjuk és arra tet-
ték fel az életüket, hogy másokat szolgáljanak, hivatásuknak tekintették a fi atalok 

29 A Regnum történetéről lásd: Dobszay 1991; Dobszay 1996.
30 Rozgonyi csoportjairól lásd: Wirthné 2011.
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nevelését és nem adhatták fel ezt a céljukat. De mégis mi motiválhatta még őket 
és a hitoktatásban részt vevő világiakat? Ismerjük azt a politikai és társadalmi hát-
teret, ami ezt a  munkát körülvette. Alapvetően ellenséges körülmények között, 
a társadalom többsége számára láthatatlanul és hatástalanul működtek. Magatar-
tásuk döntő indítéka identitásuk megerősítése, illetve megtartása lehetett, hiszen 
„a vallásnak olyan alapvető társadalmi és pszichológiai funkciói vannak, amelyek 
az élet velejárói.”31 A katolikusok ön-azonosságának megteremtéséhez feltétlenül 
szükséges volt olyan csoportokat létrehozni, amelyeken belül megélhették hitüket 
és tapasztalatot nyerhettek arról, hogy nincsenek egyedül, hanem a  többiekkel 
közösen saját normáik szerint élhetnek. Ezt a mélyről fakadó, alapvető szükségle-
tet Lénárd Ödön fogalmazta meg egyik csoportvezetőjének 1960 őszén, amelyről 
egy szobalehallgatás kapcsán szerzett tudomást a rendőrség. Lénárd szavait érde-
mes szó szerint idézni, mert nemcsak a csoportmunka lényegét fejtette ki, hanem 
társadalmi helyzetleírást és azzal összefüggésben feladatmeghatározást adott:

„Alaptétel, hogy nem arról van szó, hogy hittant tanítani és egy hittananyagot feladni 
a gyerekeknek, hanem a csoportmunkának éppen az a lényege, hogy meg kell terem-
teni az ő életüket és belevezetni, belenőttetni őket a keresztény életbe, mert hiszen 
mindnyájunknak az a bajunk, hogy körülöttünk felrobbantották a keresztény társa-
dalmat és levegőtlenül úgy élünk a világban. És magunk között és egymás számára 
meg kell újra teremtetni, csak szűk körben a maszek alapon, de meg kell teremteni 
a keresztény társadalmat, ahol az ember jóban van a másikkal, ahol szórakozik, prob-
lémákra magyarázatot kap, segítséget kap. Nem egyszerűen csak egy racionális anyag, 
mert az egy halott anyag lesz a gyerekben, hanem ahogyan az életet kell kapnia.”32

Az iskolán kívüli hitoktatás (újbóli) megjelenése és elterjedése szoros össze-
függést mutatott a korszak általános politikai és egyházpolitikai eseményeivel. Az 
egyház társadalomból való kiszorításának igényével fellépő hatalom, több szinten 
sikereket könyvelhetett el. A hitoktatás kérdése azonban olyan téma maradt, amit az 
egyházhoz tartozó papok és világiak egy része igyekezett minden erővel átmenteni 
és segíteni. Erőfeszítésük nem kis mértékben annak tudható be, hogy világossá vált 
számukra: az egyház túlélésének esélye a következő generáció hitbeli elköteleződése 
nélkül reménytelen. A felismerés elsősorban nem a hierarchia irányából fogalma-
zódott meg, hanem a  fi atalokkal – korábban különféle formában is – foglalkozó 
lelkipásztorok és világi hívek oldaláról. Az ő elköteleződésük, valamint a fi atalok és 
szülők irányából is érkező igény formálta és alakította ki az iskolán kívüli hitokta-
tás különböző típusait. Közös volt bennük, hogy nem (csak) a hit tételes átadására 

31 Bögre 2004: 35.
32 Lénárd Ödön Bánszky Éva csoportvezetőnek, 3/e rendszabály, 1960. szeptember 1-jei vétel 

(ÁBTL 3.1.5 O–11802/1. Fekete Hollók. 129).
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törekedtek, hanem a rájuk bízottakat élményekkel és saját példájukkal akarták fele-
lős kereszténnyé nevelni. Az államhatalom hamar tudomást szerzett a  csoportok 
működéséről, és az államvédelem, majd később az állambiztonság teljes eszköztárát 
felhasználva gyűjtötte az információkat róluk. Az ellenük lefolytatott eljárások és 
perek sokfélesége, illetve hosszú évtizedekre való elhúzódása mutatja, hogy komoly 
ellenfelet láttak az egyház keretein belül működő ifj úságpasztorációban.
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Völgyesi Orsolya

Szellemi olimpia a Regnum Marianumban 
(1958–1960)

A Regnum Marianum papi közösség elleni első perre 1961-ben került sor, a regnu-
mista atyákat 1960. november 22-én, Szent Cecília napján vették őrizetbe, vagyis 
még az 1961. február eleji nagy letartóztatási hullám előtt. Perük az első rendű vád-
lottról a Werner Alajos és társai elnevezést viselte. A nyolc vádlott ügyében 1961 
nyarán a  következő ítéletek születtek: az I. rendű vádlott, a  Regnum házfőnöke, 
Werner Alajos 5 év hat hónapot, a II. rendű vádlott, Tompa Nándor 4 évet, a III. 
rendű vádlott Keglevich István 5 évet, a IV. rendű vádlott, Rózsavölgyi László 3 év 10 
hónapot, az V. rendű vádlott, dr. László Gábor 1 év 6 hónapot, a VI. rendű vádlott, 
Hagyó József 2 évet, a VII. rendű vádlott, Opalény Magdolna szerzetesnővér 1 év 4 
hónapot, végül a VIII. rendű vádlott, a vegyészmérnök Orosz Ferenc 1 év 6 hónapot 
kapott.1 A közösség egyik kulcsfi guráját, az ifj úsági munkáért felelős Emődi Lászlót 
azonban a többiektől különválasztva a Havass Géza és társai perben ítélték el szin-
tén 1961-ben.2 A dolgozat a  lefoglalt bizonyítékok közül elsősorban az 1959/60-as 
tanévben megrendezett tanulmányi versennyel, az ún. szellemi olimpiával, s annak 
a vizsgálat során született sajátos olvasatával kíván foglalkozni.

Prohászka Ottokár egykori tanítványai közül kilenc esztergomi egyházmegyés 
pap 1896-ban létrehozta a fi atalok lelki gondozására a Néri Szent Fülöpről elnevezett 

1 Werner Alajos és társai (BFL XXV.4.f. 1961-9228).
2 Emődi László (1919–1988) 1937-ben a  Szent István Gimnáziumban érettségizett, ezután az 

esztergomi teológiára iratkozott be. 1942-ben szentelték pappá. Már gyermekkorától kapcsolatban 
volt a Regnummal, annak neveltje volt, s ez indította a papi pályára is. Felszentelése után tagja 
lett a közösségnek. 1942 és 1944 között Csillaghegyen volt káplán, 1944-től 1945-ig a Szent Lujza 
Intézetben, 1945 és 1948 között a Kemény Zsigmond Gimnáziumban hittanár. 1948-ban a Rókus 
plébánián káplán, még ugyanebben az évben a  Magna Domina plébánián kisegítő. 1950 és 
1952 között a Th ököly úti plébánián működött ugyancsak kisegítőként, 1952 őszétől a nógrádi 
Mohorára került káplánnak. 1953 őszétől 1957 decemberéig saját kérésére papi munkát nem 
végzett, ekkor a  Kompozíció Vegyigyárban volt segédmunkás (1956-ban itt a  munkástanács 
tagja is volt). 1957 decemberében aztán ismét papi beosztásba került a józsefvárosi plébánián, 
majd 1958 őszén Kelenföldön lett káplán, s itt tevékenykedett letartóztatásáig. 1961-ben 7 évre 
ítélték, 1963-ban amnesztiával szabadult. A második Regnum-perben 5 évre ítélték, 1973-ig nem 
végezhetett papi szolgálatot, 1973-tól haláláig Csillaghegyen volt káplán.
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Philippinum papi egyesületet.3 A kilenc alapító közül csak öt nevét ismerjük: Kry-
wald Ottó, Solymos Oszkár, Gabriel Antal, Török Mihály és Baumann atya nevét 
őrizte meg az emlékezet.

Az atyák kezdetben a Pál utca 2. alatt laktak, majd bérbe vették a 7. kerületben 
a  Damjanich utca 28. 2. emeletét, ahol internátust hoztak létre 10 középiskolás 
fi ú számára, a  legszegényebbek ellátását és nevelését ingyen vállalták. 1900-ban 
költöztek a Damjanich utca 50-be, amelyet Mailáth Gusztáv erdélyi püspök vett 
meg a közösség számára, a tulajdonosi jogokat azonban az esztergomi főegyház-
megye gyakorolta, ennek majd 1951-ben lesz jelentősége, amikor a közösségnek 
el kell hagynia a házat.4 Prohászka, aki 1904-ig volt az esztergomi szeminárium 
spirituálisa és dogmatika tanára, a pesti egyetemre kerülve maga is beköltözött 
a Damjanich utca 50-be.

A Regnum Marianum elnevezést 1901-től használták, tevékenységi körük elő-
ször a pesti „Csikágóra” terjedt ki.5 Az egyesület alapszabályzata 1903-ban készült 
el, s mint kongregációs egyesületet Rómában is bejegyezték. Emődi László regnu-
mista atya 1989-ben Bécsben megjelent, a közösség történetét megörökítő mun-
kájában, a genezisről a következőket jegyezte fel:

3 A Regnum történetéhez lásd: Emődi 1989; Dobszay 1991.
4 „A Regnum-ház több részből állott. A főépület második és harmadik emeletén a papok laktak. Az első 

emeleten volt egy nagy előadóterem, kis színpaddal, ahol színielőadásokat rendeztünk. […] A ház 
földszinti részében volt egy klubhelyiség, amelyet előadásokra és az egyetemi szövetség, valamint 
régi regnumisták összejöveteleire használtak. A belső udvart a kápolna zárta le, egy nagy és több 
kis oltárral, Mailáth érsek sírjával, áhítatot ébresztő és magunkba szállást parancsoló hangulatával. 
Nemcsak mi fi atalok használtuk, de az egyházközség is, amíg 1931-ben el nem készült a Damjanich 
utca végén, a Városliget szélén a nagy Regnum templom.[…] A hosszúra nyúlt téglalap alakú földes 
udvar túlsó végében a cserkészház állt, minden raj egy-egy szobából álló, faasztalos és fapados, de 
a falakon a cserkészmunka termékeivel és dokumentumaival dúsan díszített otthonával. A Fecskék 
ablakos szobája az udvarról nyílott, onnan szembenézve a  ház jobboldalán. Annyira összefolyt 
a játéktérrel, hogy kiütőnél a labda gyakran berepült, ha valaki nem kapta el idejében és a szoba nyitva 
volt. Vigyáztunk is a játéknál, nehogy az ablakot betörjük. Az udvar egyik szélét a szomszédos ház 
tűzfala alkotta, a másikat egy nálunk, gyerekeknél jóval magasabb kőkerítés. Szomszédunk az egyik 
oldalon egy bérház volt – bejáratát egy ismert fényképész kirakata díszítette, és ha jól emlékszem, itt 
lakott Székelyhidy Ferenc operaénekes –, a másik oldalon a Chevra Kadisa nevű zsidó jótékonysági 
és temetkezési egyesület háza állt, ugyancsak nagy hátsó udvarral.” (Borbándi 2003: 609–610.)

5 Főként a  Szent István, a  Zrínyi és Kölcsey gimnáziumokból verbuválódtak a  gyerekek. „Voltak 
közöttünk középosztálybeliek, kiskereskedők, kisiparosok, nagy számban munkások gyerekei. 
Ennek alapján történő megkülönböztetést magunk között nem éreztünk és papjaink sem éreztettek 
velünk. Visszagondolva hajdani regnumista társaimra, sokakról sem akkor, sem később nem tudtam, 
hogy mi volt az apjuk. Mert nem az volt a fontos. Vezetőink arra neveltek és szoktattak minket, 
hogy a  másikban az embert lássuk és semmi mást. Erényeiért becsüljük és hibáiért dorgáljuk, 
a személyiség számít és nem a származás. Demokráciából tehát jó iskola volt a Regnum.” (Borbándi 
2003: 611–612.)
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„Meg kell írnom, hogy a kongregációs munka művelésének kiválasztása nem jelentette 
azt, hogy az alapítók Jézus Társasághoz közeledtek volna. Szinte ellenkezőleg. Nagy 
küzdelmek dúltak a Házban a szerzetesség gondolata körül. Az egyik párt a szerzetesi 
gondolat híve lett volna. A másik nagyon alapos érveket talált az egyéni szabadság 
védelmében. Magának a vitának a létezése nem vitte közelebb a Házat egyik szerzetesi 
rendhez sem. Sőt azt kell megértenünk, hogy a Kongregációk működése még feszítet-
tebbé tette a Regnum irányát Jézus Társaságával.”6

A Regnum nevelési elvei és módszerei a  századfordulón mindenképpen 
újszerűek és modernek voltak, s erősen köthetőek a katolikus egyház megújulási 
törekvéseihez, amelyeknek metszéspontjában kétségtelenül Prohászka állt.

A Regnum kápolnája 1901-ben készült el, 1919-ban az esztergomi főegyház-
megye a kápolna köré plébániát is alapított, első plébánosa, a Regnum házfőnöke, 
Shvoy Lajos későbbi fehérvári püspök lett.7 Ez a  kápolna a  2. világháború alatt 
súlyos sérüléseket szenvedett, gyakorlatilag megsemmisült, a tényleges plébánia-
templom (hivatalos nevén Magna Domina Hungarorum) 1931-ben készült el, s 
majd 1951-ben robbantották fel.  

A Regnum az 1910-es években bekapcsolódott a cserkészmozgalomba, ami-
nek nevelési módszerei az ifj úsággal való foglalkozás fontos részévé váltak. Az 
1940-s években azonban az egyre inkább militánssá váló cserkészettől a Regnum 
eltávolodott (magának a  közösség cserkészfőparancsnokának, László Gábornak 
is komoly konfl iktusai voltak a cserkészszövetséggel), s Emődi elmondása szerint 
ekkortól valami új vette kezdetét:

„Ezt az újat a következőkkel jellemezném. Jó hittani tudás. Magas igényű keresztény neve-
lés. A katolikus világnézet, a történelem, a művészet olyan cserkészmódú közreadása, 
ami elfogadhatóvá és vonzóvá teszi az Evangélium világát. A kirándulás megmaradt. De 
abból a keresztény aszkézis gyakorlása lett. A tábor is megmaradt, sőt továbbfejlődött! 
Ez lett az együttes keresztény élet nagy fóruma. Ide kellett összegyűjteni mindazt, ami 
a munkaévben lendületes, szellemes, hívő, keresztény tevékenység volt.”8

Az átalakulás tehát már a 40-es években megkezdődött, s ez a folyamat a kom-
munista diktatúra hatására felgyorsult, így az 1930-as évek igazi tömegmozgalmat 

6 Emődi 1989: I. 14–15.
7 „Az egész épülettömb közepén helyezkedett el, az utca felől nem látva, a kis kápolna. Nekünk ez volt 

az igazi templomunk. A Damjanich utca végén, a Városliget szélén épült nagy plébániatemplomba 
csak ritkán jártunk, túlságosan tágas és rideg volt. Szebbnek, meghittebbnek, otthonosabbnak 
éreztük a kápolnát. Ismertük minden zugát, bekötött szemmel is megtaláltuk a padokat, oltárokat 
vagy a bejárattól balra nyíló sekrestyét.” (Borbándi 2003: 610.)

8 Emődi 1989: I. 74.
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jelentő, erősen a  cserkészmozgalomhoz kötődő Regnumából főleg lelki életet 
művelő kiscsoportos katolikus mozgalom lett (az átalakulásban Emődi és László 
Gábor mellett Tompa Nándornak, Rózsavölgyi Lászlónak, Körmendi Istvánnak 
és Szép Zoltánnak volt fontos szerepe). „A régi regnumisták furcsálkodva néznek 
körül, amikor az ő kedvelt világukat »kiscsoportos bázisközösségnek« emlege-
tik. Vagyis olyasvalaminek, ami a hivatalos egyház »peremén« van.” – jellemezte 
a kialakult helyzetet Emődi.9

A regnumista atyák 1945 után számoltak azzal, hogy egyszer el kell hagyniuk 
a  közösségnek otthont adó Házat, Emődi kifejezésével élve tudatosan készültek 
a  szellemi ház felépítésére. Éppen ezért 1946-tól korábbi neveltjeiknek több évig 
tartó kurzusokból álló vezetőképzőt tartottak.10 A vezetőképzőben pedagógiát, 
dogmatikát, erkölcsteológiát és egyéb tudományterületeket tanítottak az atyák, 
ekkor különös hangsúlyt kellett fektetniük a  pedagógiára, mert a  leendő vezetők 
immár nem tanárok, hanem elsősorban műszaki és természettudományi területen 
továbbtanuló fi atalemberek lettek, a vallásukat gyakorló fi atalok inkább elkerülték 
a marxista ideológia által erősen befolyásolni akart pályákat. A regnumista atyák 
pedig nem csak a pedagógus pályától igyekeztek távol tartani a fi atalokat, de nem 
tartották összeegyeztethetőnek a katolikus elvekkel később az úttörőmozgalomban 
vagy a KISZ-ben való részvételt sem. Ez az álláspontjuk kiemelt szerepet kap majd 
az ellenük indított vizsgálat során mint államellenes magatartásuk bizonyítéka.

Az atyák végül 1951. november 24-én kapták meg a felszólítást, hogy 24 óra 
alatt el kell hagyniuk a  házat. Előzőleg Werner Alajos házfőnököt az egyházi 
főhatóság arra igyekezett rávenni, hogy mondják ki saját feloszlatásukat. Wer-
ner azonban ettől elzárkózott, s azt mondta, tegyék ezt meg az egyházi elöljárók. 
Végül Hamvas Endre csanádi püspök (egyben esztergomi apostoli adminisztátor) 
sem vette magára ennek a lépésnek az ódiumát.11 A házat azonban az esztergomi 
főegyházmegye felajánlotta az államnak, így lehetett a kiköltözést végül kikény-
szeríteni. Az atyák az első időkben Werner Alajosnál találkoztak a  Központi 

9 Emődi 1989: I. 104.
10 „1947-ben a ház vezetősége tudatában volt annak, hogy nincsen sok ideje. A Házat el fogjuk 

veszíteni. Ha nem is évenként, de időnként vezetőképző tanfolyamot rendeztünk. Szükségünk 
volt mindenfajta korú ifj úsági vezetőre. Az idők folyamán kialakult ezeknek a tanfolyamoknak 
a  követelményrendszere, tanításai anyaga. Mégis 1947-ben új igényű képzést indítottunk 
el. Olyan vezetőgárdát szerettünk volna, amelyik fenntartja és továbbviszi az életet abban 
a világban is, amelyik a Házon kívül létesül. Ezt úgy fejeztük ki »felépítjük a Szellemi Házat«. 
Számításaink messzemenően beváltak! A négyévesre méretezett tanfolyam az 1951. év tavaszán 
befejeződött. Ugyanennek az évnek az őszén kiköltöztünk a Házból.” (Emődi 1989: I. 89–90).

11 Beresztóczy Miklós 1951. augusztus 1-jén írt egy szöveget, amely szerint az ÁEH-tól kapott 
utasítás értelmében a házban nem lehet tovább pasztorációs munkát végezni, Werner azonban azt 
válaszolta, hogy a házban folytatott pasztorációs munkáról Jure Divino nem mondhatnak le. Ha 
az egyházi hatóság újabb diszpozíciót ad, azt természetesen elfogadják (Dobszay 1991: 80–83).
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Szemináriumban, illetve Pantol Mártonnál, aki a  Jáki kápolna igazgatója lett. 
A későbbi per kihallgatási jegyzőkönyvéből úgy tűnik, az egyik álláspont az volt, 
hogy mindenki csinálja eddigi munkáját, a  gyerekekkel való foglalkozást úgy, 
ahogy tudja. Mások, mindenekelőtt Emődi is a szervezettebb, összehangolt tevé-
kenység mellett foglalt állást, s végül ez az elképzelés érvényesült. Ennek érdeké-
ben Emődi 1953 ősze és 1957 decembere között szabadságolását kérte, és segéd-
munkásként helyezkedett el egy fővárosi vegyi üzemben. Döntése hátterében az 
állt, hogy 1953-ban már világosan látta, hogy az immár illegálisan működő Reg-
numban, miután a hitoktatást végző atyák szétszóródtak, többen vidékre kerültek 
(1952-től ő maga is),12 a kiscsoportok egyben tartása egyre nehezebbé vált, s mint 
a közösség ifj úsági munkáért felelőse Emődi mindenképpen innen a fővárosból 
akarta összefogni és összehangolni a munkát.

Emődi 1958 őszén javasolta egy új alapszabályzat kidolgozását, az egyes feje-
zeteket felosztották egymás között,13 a  Labor Communis (Közös munka) című 
fejezetet, illetve az ahhoz kapcsolódó előzetes munkaanyagot ő maga dolgozta ki, 
s ebben az újabb tapasztalatokat is összegezte:

„Akkor vettük észre, hogy amekkora értéket veszítettünk azzal, hogy a Házunk elve-
szett, szinte ugyanakkorát nyertünk, mert egy ház helyett nagyon sok olyan otthont 
nyertünk, amelyben annak az egy Háznak a szelleme élt. Mivel pedig ezekben a házak-
ban folyt le a fi úk egész élete, a családok regnumi jellegű nevelése a legfontosabb mun-
kánk lett. Nem győzöm hangoztatni ennek a  ténynek az értékét, és merem állítani, 
hogy már szinte csak ezért is érdemes volt nekünk a Házon kívül kerülnünk.” 14

Az elsősorban középiskolás fi úk nevelésére specializálódott Regnum lassan 
elkezdett kiscsoportos formában a  fi atalabb korosztállyal és a  leánygyermekek-
kel is foglalkozni. Emődi véleménye szerint a  regnumista papnak legfontosabb 
feladata a  lelkipásztorkodás és a  nevelőmunka, éppen ezért egy meghatározott 
körben kell működnie (minden papnak megvan a maga actio radiusa), arról tehát 
le kell mondani, hogy nagyobb tömegekre hassanak. Magasabb beosztásra pedig 
nem szabad törekednie, mert az elvonná a regnumista papot a nevelőmunkától. 
A  végül elfogadott és véglegesített Labor Communis fejezet Munkánk mikéntje 
című része tehát a következőket tartalmazta:

12 Werner Alajos házfőnököt a Központi Szemináriumba, László Gábort Dunakilitibe, Szuchy Bélát 
Máriahalomra helyezték. Emődi és Tompa először a Th ököly úti plébániára, Rózsavölgyi Kelenföldre, 
Szép Zoltán a Bécsi úti kápolnába, Körmendi István pedig a Nagyboldogasszony kápolnába került. 
Pantol Márton nem lakott benn a Házban, ő egy időre a Jáki kápolna igazgatója lett.

13 Emődi mellett Tompa Nándor, Körmendi István, Rózsavölgyi László, Csiszér Ferenc és László 
Gábor vett részt a fejezetek kidolgozásában.

14 A dokumentumokat lásd BFL XXV.60.e. 1961-035. 262. doboz. Werner Alajos és társai
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„Nevelésünk személyes ráhatás. A munka tehát akkora csoportokban folyjék, hogy 
a személyes ráhatás meglehessen. […] Egy atya csak annyi csoportot vállaljon, ameny-
nyit személyesen tud nevelni. (Természetesen szerezhet jól választott segítséget, de 
ez nem mentesítheti őt a személyes munkától.) Munkánk nevelői munka, tehát nem 
nagyvonalú szervezés, irodalmi tevékenység, nagyméretű lelkipásztorkodás, hanem 
aprólékos, részletekre kiterjedő és kicsiny dolgokon múló személyes nevelői munka.” 15

Ugyanakkor ebben a részben olvasható az a kitétel is, hogy a törvény által biz-
tosított keretek betartásával nem végezhető a Regnum munkája, ezt a megjegyzést 
aztán a Regnum elleni perben igyekeztek is felhasználni annak bizonyítására, hogy 
az atyák tevékenysége illegális és törvényellenes volt. A Tompa Nándorról készült 
fogdaügynöki jelentés16 szerint Tompa elmondta, hogy a közösségben kétféle felfo-
gás volt, az egyik szerint a minél több fi atalt megmozgató tömegakciókra kell a súlyt 
fektetni, mint cserkészjellegű kirándulások, táborozások, versenyek, rendezvények, 
a másik inkább a  lelki életet élő elit kiválasztására és minőségi nevelésére kívánt 
koncentrálni. Tompa határozottan az utóbbi mellett volt, már csak azért is, mert 
a  nagyobb tömeget megmozgató rendezvényeket feltűnőnek és veszedelmesnek 
tartotta. Emődi pedig visszaemlékezésében így látta a Regnum akkori szerepét:

„A hittan különböző fokú tanítása hozzánk kötődött. Ezekben az években kis ideig 
magunkban is álltunk! Nem sokáig! Éppen szétszórtságunk volt annak az oka, hogy 
el tudtuk terjeszteni azt a gondolatot, hogy a hittant nem kell az iskolához kötni. – 
Még mindig fennáll ez a szükségtelen összekapcsolás. Bár az is igaz, hogy az iskola és 
a hitoktatás nagyon régen kapcsolódott össze. Sok idő kell, míg kiiktatjuk magunkból 
a »hittanóra« fogalmát és kitalálunk valami újat. Valami olyasmit, amit úgy fejeznék 
ki, nem jól, de jobban, hogy »evangelizálás«”.17

Az is jól látható, hogy a  csoportszervezésben, a  csoportok működtetésében 
és összetartásában, a  Regnumban ekkor még mindig a  papoknak van kiemelt 
szerepe, a világi vezetőknek csak erősen mellérendelt pozíciót szántak. Ez a hely-
zet a hatvanas évek közepétől több okra visszavezethetően aztán megváltozott, s 
a katolikus közösségekben megnőtt a laikusok szerepe és aktivitása.18

A szóban forgó szellemi olimpiát Tompa Nándor vallomása szerint Emődi 
kezdeményezésére rendezték meg először az 1958/59-es tanévben, majd egy évvel 
később, 1959/60-ban is. (Emődi visszaemlékezésében ugyanakkor azt írja, hogy 

15 BFL XXV.60.e. 1961-035. 
16 ÁBTL 3.1.9. V 146695/2
17 Emődi 1989: II. 74.
18 Az 1960-as 1970-es évek fordulójának hazai katolikus kisközösségeiről, főként a  Regnum  

Marianumról: Apor 2013: 34–36.
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hasonló vetélkedőkre már az 1940-s években is sor került.) Tompa szerint a Reg-
num csoportjai tulajdonképpen itt szereztek tudomást egymás létezéséről: az 
1959/60-as tanévben az olimpián kb. 100 fi ú és leány vett részt. Emődi 1959 őszén 
terjesztette elő a  többieknek elképzeléseit az az évi olimpia lebonyolításának 
részleteiről. A középiskolások számára 40 tétel kidolgozását javasolta A magyar 
viharok szentjei címen, az általános iskolásoknak pedig kb. 30 tételt Kalendarium 
Marianum elnevezéssel.19

A magyar viharok szentjei című tételsor kidolgozását és sokszorosítását 
a regnumista papok végezték. Ez a 40 tételből álló anyag a magyar történelem-
ről kívánt átfogó képet adni, a kezdeti időktől egészen az 1500-as évekig. Tompa 
és Emődi vallomásából kiderült: fő forrásként Hóman Bálint és Szekfű Gyula 
Magyar történetét használták. Emődi, Rózsavölgyi László, Réthi László, Tompa 
Nándor, Hagemann Frigyes, Keglevich István – vagyis az ún. vezetői kar – dön-
tött arról, hogy ki melyik tételt dolgozza ki.20 Emődi vallomásából tudjuk, hogy ő 
maga 10 tételt, vagyis az anyag egy negyedét dolgozta ki (a 9, 10, 12, 17, 20, 24, 27, 
34-36 és 40-es tételeket).

Az 1959/60-as tanévben a szellemi olimpiát három részben bonyolították: az 
ún. szabad művészetek napjára a téli szünetben került sor, itt tulajdonképpen bár-
mit elő lehetett adni, vagy be lehetett mutatni, ami a gyerekek érdeklődési körébe 
vágott. Mindenki szabadon készülhetett valamivel. „Képet festhetett, szobrot is 
faraghatott, muzsikálhatott, verset írhatott – Ki-ki előállhatott legjobb képessége-
ivel. Mindenki felmérheti, hogy ez a nap volt a leglátványosabb, de a legnehezebb 
is. Hiszen össze kellett hasonlítani valakinek a versét a mások szobrával” – írta 
évtizedekkel később Emődi.21 A félévi bizonyítványosztás után volt az általános 
műveltség, májusban pedig a kötött tudnivalók napja, ahol a már említett előre 
kiadott anyagokból (Magyar viharok szentjei, Kalandarium Marianum) kellett 
egy háromtagú bizottság előtt vizsgát tenni. A vizsgákra a  kelenföldi káplánla-
kásban, illetve és a  Rókus kápolna káplánlakásában került sor. Emődi ekkor 

19 A Mária-ünnepekkel kapcsolatos vetélkedő nem keltette fel a  vizsgálatot vezető nyomozók 
érdeklődését, pedagógiai szempontból azonban fi gyelemre méltó annak lebonyolítása. Keglevich 
István vallomásából tudjuk, hogy a gyerekeknek nem egyszerűen a tételeket kellett megtanulni, 
s azokról számot adni, hanem előzetesen egy kis füzetet kellett vezetniük arról, hogy hány 
Mária-ünnephez kötődő szentmisén, hány rorátén és hány litánián vettek részt, illetve ezeken 
hány alkalommal ministráltak, erről pedig igazolást is kellett hozniuk a szertartást végző atyától. 
Továbbá a kis füzetbe Mária-képeket is kellett gyűjteni. Mindezeket szintén pontozták, s ezek is 
beleszámítottak a végső értékelésbe. Vagyis a kisebbeket is igyekeztek az egész évben lefoglalni 
és játékos formában a hitéletbeli kötelességek teljesítésére nevelni. Keglevich vallomását lásd: 
BFL  XXV.60.e. 1961-035 263. doboz.

20 A vezetői kar azokat a  regnumista atyákat jelentette, akik ekkor ténylegesen csoportokkal 
foglalkoztak.

21 Emődi 1989: I. 88.
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Kelenföldön volt káplán, Kelenföldnek ekkor már kiemelt szerepe volt a Regnum 
életében, 1949-ben ugyanis Rózsavölgyi Lászlót, majd Keglevich Istvánt és Réthy 
Lászlót is odahelyezték, amelyre a következőképpen emlékszik vissza Emődi:

„Idejükben alakot, rendszert és lendületet kapott Kelenföldön a  regnumi munka. 
Rózsavölgyinek még házból való gyerekcsoportja volt. Keglevich Pista gyűjtötte össze 
a kelenföldi gyereknépet és Réthy Laci vezette őket tovább. Ők hárman olyan »nagy 
regnumi világot« teremtettek, amilyen sehol máshol nem volt. […] Kelenföld lett az 
első Házon kívüli alapítás helye.” 22

A regnumista atyák letartóztatását követő vizsgálat során a  Magyar viha-
rok szentjei tételsor kitüntetett fi gyelmet kapott. A tételsor fő forrása ugyanis 
a  Hóman–Szekfű-féle Magyar történet volt, illetve olyan szerzők művei szere-
peltek ajánlott olvasmányként, akik nem feltétlenül illeszkedtek a  korszak iro-
dalmi kánonjába (20. tétel A tatárjárás irodalmunkban, Gárdonyi: Isten rabjai, 
Kodolányi: Juliánusz barát, Makkai: Sárga vihar, Tormay Cecil: Ősi küldött). Az 
Emődi kihallgatásához csatolt bizonyítékok között olvasható egy 1961. február 4-i, 
Muzslai József rendőr alezredes és Keresztes György rendőrszázados aláírásával 
ellátott vélemény a  Szellemi Olimpia tételeiről.23 E szerint a  tételek Hóman és 
Szekfű munkájának ellenforradalmi fasiszta történelemfelfogásának szellemében 
vannak kidolgozva: „[a] magyar társadalom fejlődésének előrehajtó erőiként az 
egyes személyiségeket, királyokat, a Vatikánt, a magyar klérus és a katolicizmus 
szerepét tünteti fel. […] Elhallgatja és tagadja a belső osztályharcot, a kisparaszti 
tömegek szerepét a magyar társadalom fejlődésében.”24 Ha ezekről említést tesz, 
reakciósnak, a  magyar társadalom szempontjából károsnak tünteti fel. Átsiklik 
a  huszita mozgalmakon, az 1437-es erdélyi román-magyar parasztfelkeléseken. 
A balkáni bogumil-mozgalmakról csak mint vallási mozgalomról beszél, és azt 
elítéli, nem veszi észre tömegek elégedetlenségét, és azt, hogy ebben az elnyomás 
elleni harc nyilvánul meg. A dokumentum készítői úgy látták, bizonyos tételek 
közvetlen politikai célokat is szolgálnak, így pl. Szovjetunió-ellenes tartalma van 
azoknak a  tételeknek, amelyek a  magyarság törökellenes küzdelmeit mutatják 
be: a  százötven éves török hódoltságot leplezetten ugyan, de a mai Szovjetunió 
és a közöttünk lévő viszonnyal azonosítják. A 26-os tétel címe Kapisztrán Szent 
János, akinek ünnepe – hívja fel a fi gyelmet a vélemény – éppen október 23-án 
van. „Krisztus segítségével mentették meg – Kapisztrán és Hunyadi – a keresz-
ténységet és a magyarságot, e kettőt, amely akkor egyet jelentett” – idézik a tételt, 
amelyben aztán a  következő szavakat adták Kapisztrán szájába: „szálljatok 

22  Emődi László 1989: II. Megmaradás 49.
23  Lásd: BFL XXV.4.f. 1961-9220. Havass Géza és társai. Emődi László vizsgálati anyaga.
24  BFL XXV.4.f. 1961-9220.
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szembe Krisztus keresztjének ellenségeivel. Űzzétek el őket! Ne engedjétek, hogy 
a  kereszténységet legyűrjék”.25 A Diadalmas déli harangszó című, 27-es tétellel 
pedig 1956 egyik politikai követelését próbálják meg realizálni – fogalmaz a véle-
mény. Vádként fogalmazódott meg továbbá, hogy a  tételek szerzői bele akarják 
plántálni az olvasóba, hogy a szocialista Magyarország elleni harcban a vallásnak, 
az egyháznak döntő szerepe van és ehhez a harchoz az egyház ad erkölcsi alapot.

Példaképnek a  vakbuzgó, militáns, mindenre elszánt magatartást állítják, 
ugyanakkor megengedhetőnek tartanak minden furfangot és ravaszságot ebben 
a harcmodorban. Példaként az Akik mentették, ami menthető címet viselő 30. tétel 
szerepel, amelyben többek között Fráter György személyéről van szó. „Ebben 
Fráter György ravaszságát, a  török becsapását nemzeti politikának, jogos és 
helyes politikának értékelve olyan ki nem mondott következtetéseket vonnak le, 
amelyek alkalmasak arra, hogy meggyőzzenek róla másokat a  kétszínűsködés, 
az alakoskodás helyes voltáról, ha az a Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság 
ellen irányul”26 – fogalmaz a dokumentum.

A tételek hangsúlyosan emlegetik a  Szent István-i Nagy Magyarországot. 
Nagyra értékelik az egyes királyoknak a szomszéd népek elleni hadjáratait, külö-
nösen Halics bekebelezését. Ez pedig alkalmas az irredenta, soviniszta érzelmek 
fenntartására. Ez a szemlélet abban is megmutatkozik – folytatódik a bírálat –, hogy 
III. Béla uralkodását e tekintetben a magyar birodalom csúcspontjának tekintették. 
Alapmotívum, hogy a tételek kidolgozói a nemzet tragédiájaként tüntetik fel mind-
azt, ami a katolikus egyház ellen irányult. E nézőpont alapján pedig Mátyás korát 
is teljesen meghamisítják, s Mohács előkészítőjének tekintik. Zrínyi nagyságát sem 
hazafi ságában, műveltségében, hanem vallásosságában látják. Mindezek mellett 
a tételek a tömegek, a forradalmi megmozdulások szerepét károsnak mutatják.

A tételek szerzői a  katolikus egyház szerepét progresszívnek állítják be. Az 
egyház és a Vatikán mindig a magyar nép mellett állt, ők adták a legtöbb segítsé-
get Magyarország függetlenségének kivívásához, felemelkedéséhez. Ez különösen 
a 8. tételben Szent Gellért alakja kapcsán bontakozik ki a legerőteljesebben:

„Ezzel az értekezés szerzői az egyház és a katolikus vallás nemzetmentő és védelmező 
szerepének bemutatása mellett a magyar nép jelenlegi ellenségeinek mintegy bizta-
tást ad[nak] a szocialista társadalmi rendszerünk elleni harchoz. Ezt a célt szolgálja 
az értekezés további része is, amely így szól: »S amikor máskor is úgy látszik, hogy 
reménytelen a  magyar kereszténység jövője, akkor is mindig marad egy lehetőség: 
a nemzet vétkeiért való engesztelő áldozat«.”27

25  BFL XXV.4.f. 1961-9220.
26  BFL XXV.4.f. 1961-9220.
27  BFL XXV.4.f. 1961-9220.
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Különösen pozitív a  szerepe a  12. század végén élő, a  trónutódlási har-
cokban akár az általa törvénytelennek tartott királlyal is szembeszálló Lukács 
esztergomi érseknek. A Lukács érsek tevékenységét és jellemét felmagasztaló 
értekezés „a szocialista társadalmi rendszerrel szembenálló Mindszenthy 
hercegprímás »nagyságát« igyekszik megrajzolni. A reakció értékelése szerint 
Mindszenthy az az egyházi személyiség, aki elvei mellett a börtönig kitartott, 
akit párhuzamba lehet állítani Lukács érsek egyéniségével”28 – állapítja meg 
a dokumentum.

A kihallgatási jegyzőkönyv szerint Emődi elismerte, hogy a marxista szemlé-
lettel ellentétesen tanítanak, de azt tagadta, hogy meghamisítják a magyar törté-
nelmet, mert szerintük a magyar történelem az, amit ők adnak tovább a fi atalok-
nak. Továbbá a vizsgálat befejeztével az ügyben keletkezett iratok áttekintése után 
Emődi mindössze azt a megjegyzést tette, hogy a magyarságnak a pogánysággal, 
a tatárokkal és a törökkel való küzdelmét a szovjet rendszerrel való szembenállás-
sal párhuzamba állítani nem helyt álló.

Ugyancsak a vizsgálat részét képezte az 1959/60-as tanév szabadművészetek 
napján elhangzott, imitált rádióműsor, amelyet Tompa Nándor csoportjának 
három tagja készített.29 A műsort 1967. december 22-én Esztergomból közvetítette 
volna a  magyar katolikus rádió, s többek között ilyen mondatok hangzottak el 
benne: „[s]zerencsésen megérkezett Moszkvába a missziós légitársaság óriás-re-
pülőgépe, amely 120 magyar misszionáriust vitt a  Szu-ba.” Vagy: „[h]osszú idő 
után első ízben történt meg, hogy külföldről egyetlen egy fenyőfát sem importál-
tunk. Ugyanis ma érkezett Erdélyből az utolsó karácsonyfa szállítmány.” Továbbá: 
„[a] Rigók elhatározták, hogy még a  Sirályok Erdélybe mennek, addig ők az 
öreg Bükköt keresik fel, hiszen az utóbbi időben igen elhagyatott lett a vén hegy, 
miután mindenki a  visszacsatolt területek felé özönlik.” A műsor beszámolt az 
1951-ben lerombolt templom újjáépítéséről és a Damjanich utca 50-ben lévő ház 
jelentős kibővítéséről is:

„Ma de. ellátogatunk a karácsony napján felszentelésre kerülő újjáépített »Nagy-Reg-
num« templomba, amelyet régi helyére, az eredetinél impozánsabb formában egy évig 
tartó áldozatos munkával épített fel a Regnum közössége, Hegyi Dénes építészmérnök 
tervei alapján. Ha már a nagy építkezéseknél tartunk, meg kell említenünk azt is, hogy 
a kinőtt Damjanich 50. számú ház helyett épülő óriási épülettömb építése örvendetes 
mértékben halad előre. Nem régiben adtak át egy hat emeletes épületszárnyat Emődi 
László házfőnöknek.”

28 BFL XXV.4.f. 1961-9220.
29 A rádióműsor lejegyzett anyagát lásd: BFL XXV.4.f. 1961-9220. Havass Géza és társai. Emődi 

László vizsgálati anyaga.
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A Regnum közössége természetesen fi gyelemmel kísérte az iskolai hitoktatás 
helyzetét is. A Werner Alajosék vizsgálati anyagában hangsúlyosan szerepel egy 
1957-ben keletkezett dokumentum is. 1956 októbere után kedvező változás követ-
kezett be az iskolai vallásoktatás terén. Lehetővé vált ugyanis a tanulók korábbi 
adminisztratív megkötésektől mentes, csupán a  szülő szabad akaratától függő 
jelentkezése a fakultatív hitoktatásra az általános iskolákban, a gimnáziumokban 
és a  szakközépiskolákban. Az Oktatási Közlönyben 1957 januárjában megjelenő 
(5/1957 számú) rendelkezést azonban igen rövid időn belül érvénytelenítették, 
a kérdést szabályozó új kormányrendelet 1957. június 1-jén lépett hatályba.30 Erre 
válaszul készült el főként Emődi ösztönzésére az a körlevéltervezet, amelyet Wer-
ner Alajos személyesen vitt el Grősz József kalocsai érseknek. A dokumentum az 
alábbi intézkedést kívánta kilátásba helyezni:

„Vétkeznénk Krisztus, saját főpásztori hivatásunk, a magyar nép és a józan ész ellen, 
ha a hitoktatás körül, [az] 1949-es csalárd és bűnös játékot velünk és népünk hitével 
újra végigjáts zani engednénk, aminek az eredménye újra az volna, hogy a fennhan-
gon hirdetetett szabad hitoktatás Magyarországon a valóságban nincs. Éppen ezért 
főpásztori hivatalunknál fogva elrendeljük, hogy a hitoktatók a mai napon vonulja-
nak ki az állami iskolákból. Krisztus szívesen megy a szegényekhez és gazdagokhoz, 
tudósokhoz és tudatlanokhoz, fi atalokhoz és öregekhez egyaránt, – még a farizeusok 
házába is elment, ha a jóindulat legkisebb szikráját is észrevette. De ahol a nyílt erőszak 
vagy a burkolt cselvetés uralkodik, oda nem teszi be a lábát. Ezért kijelentjük, hogy 
Magyarországon az állami iskolákban szabad katolikus hitoktatás nincs, – a hitokta-
tásról pedig a saját hatáskörünkben kívánunk gondoskodni. Amikor ezt a rendelke-
zésünket kiadjuk, atyai szívünk fokozott aggodalmával és szeretetével fordulunk az 
ifj ak, gyermekek és szüleik felé. Az ő kötelességük nem szűnik meg, de súlyosbodik. 
Minden alkalmat és lehetőséget fel kell használni, hogy katolikus hitünket megismer-
jék, illetőleg megismertessék. Elsősorban pedig a keresztény családoknak kell felké-
szülniük arra, hogy a családi fészket és tűzhelyet egyben családi szentéllyé alakítsák. 
A viharban és tűzlángban megjelenő Szentlélek adjon erre erőt mindnyájunknak.”31

A dokumentum tehát határozott kiállásra akarta ösztönözni az érseket, s az 
iskolai hitoktatás ismételt ellehetetlenítése következtében a Regnum által is évek 
óta folytatott alternatív hitoktatás formáinak támogatását várta tőle. Fellépésük 
eredménytelen maradt, mert Grősz a  nyilvánosság előtt nem tett ilyen jellegű 
lépéseket. Az idézett körlevéltervezet azonban a peranyagban mint a regnumista 
papok népi demokráciát támadó, azt lejáratni akaró megnyilatkozása szerepelt, 
amely határozottan kétségbe vonta, hogy Magyarországon vallásszabadság van.

30 Goják 2007: 133–138.
31 A dokumentumot lásd a bizonyítékok között: BFL XXV.4.f. 1961-9228. 
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