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A protestáns iskolai oktatás kezdetei

A protestáns oktatással foglalkozó szakirodalom egyezően nyilatkozik 
afelől, hogy a reformációt követő gyülekezetek népoktatási alapelvei
nek meghatározása Philipp Melanchthon nevéhez köthető. Németország taní

tómestere humanista képzettségének és rendkívüli tájékozottságának birtoká
ban kiemelten fontosnak tartotta a nevelés-oktatás prioritásának meghatározá
sát. Egyetértett abban Lutherrel, hogy az iskolai nevelés a reformáció sajátos 
üzenetének, a személyes felelősségvállalás hangsúlyozásának és gyakorlatba ül
tetésének megkerülhetetlen tényezője. Csakhogy míg Luther a lelkészképzést 
tartotta az iskolai tanítás céljának, addig Melanchthon éppen humanista meg
győződéséből eredően a gyakorlati célú és nem kizárólag a lelkészképzésben ki
csúcsosodó iskolai oktatást tekintette fontosnak.

Luther számára a klasszikus nyelvek ismerete (héber, görög, latin) szinte ki
zárólagosan csak a Szentírás megértését szolgálta, bár azt ő is hangsúlyozta, 
hogy a falusi vagy plébániális iskolákban nem kell sem hébert, sem görögöt ta
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nulni. Fontosnak tartotta viszont kiemelni a latin nyelv és grammatika minél 
alaposabb elsajátításának fontosságát, mint a magasabb stúdiumok elengedhe
tetlenül fontos kellékét. Luther az anyanyelven való írás és olvasás elsajátítását 
határozta meg a legalsó szintű oktatás (népoktatás) feladatának, de úgy, hogy 
ennek is teológiai jelleget adott. Ezzel ugyanis gyakorlatba ültethette azt a re- 
formátori meggyőződését, hogy így mindenki olvashatja és értelmezheti az 
anyanyelvre lefordított Szentírást. Ennek érdekében szorgalmazta azt, hogy 
minden településen fiú- és a lányiskolákat kell beindítani, ahol az ifjak alapvető 
ismereteket sajátíthatnak el. Arra nézve, hogy mi is legyen a népiskolák tan
anyaga, nem született jól átgondolt és felépített koncepció, viszont általános 
volt az egyetértés abban a tekintetben, hogy az írás és olvasás mellett zsoltár
éneklést és a hittani ismereteket kell tanítani.1

Melanchthon népiskolai oktatásáról alkotott elképzelése különbözött a 
Lutherétől. Egyetértett vele abban, hogy az alapiskolai oktatásnak kiemelt célja 
a vallástanítás, de kiemelte a műveltség fontosságát is. 1518-ban, a wittenbergi 
egyetemi katedra elfoglalásakor elmondott székfoglaló beszédében a kegyessé
get és a műveltséget nevezte meg az iskolai oktatás általános céljaként. Vizitáci- 
ós körútjain kiemelten figyelt a triviális iskolai hálózat kiépítésére, sürgette a há
romosztályos népiskolák felállítását, és ő állította össze az triviális iskolák 
működési és szervezeti szabályzatát is. A lelkészekre bízta a szülők buzdításának 
feladatát, hogy küldjék gyermekeiket iskolába. Elképzelése szerint azért kell isko
láztatni a gyermeket, mert a társadalomnak iskolázott emberekre van szüksége.

Melanchthon tanterve szerint a háromosztályos triviális iskola első osztályá
ban a gyermekek a Miatyánk alapján tanulják meg az olvasást, a második osz
tályban úgy sajátítják el a latin nyelv alapjait a Biblia, a zsoltárok és a katekiz
musok alapján, hogy több szöveget is megtanulnak kívülről; a harmadik 
osztályban pedig a latin nyelv alaposabb ismeretével gazdagodnak. Ekkor már 
Cicerót, Vergiliust, Ovidiust olvasnak, valamint belekóstolnak a dialektika és a 
retorika alapjaiba is.2

Annak ellenére, hogy a protestáns egyházak rendkívül fontosnak tartották az 
oktatást, és ezt kellőképpen nyomatékosították is az egyházi törvényekben és a 
hitvallási iratokban, a népiskolai hálózat kialakítása nagy nehézségekbe ütkö
zött, és jórészt csak a 17. században sikerült számottevő eredményeket elérni. 
Míg a városi, korábban katolikus plébániális iskolák protestáns átvétele és át
szervezése aránylag egyszerű folyamat volt, a vidéki iskolák felállítása és mű
ködtetése rendkívül hosszú időt igényelt.

A protestáns iskolák tantervének gyakorlatba ültetésénél az iskolaszervezők 
eltértek a katolikus hagyományoktól. Míg korábban a városi plebániális iskolák 
tantervéből hiányzott a rendszeres teológiai, hittani oktatás, vagy csak minimá

1 Mészáros István — Németh András — Pukánszky Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás 
történetébe. Osiris Kiadó, Budapest 1999, 79—80.

2 Uo. 81—82. Ld. még Jung, Martin H.: Melanchthon és kora. Kálvin Kiadó, Budapest 2012, 
35-40.
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lis mértékben volt jelen, addig a protestánsok kiemelt fontosságot tulajdonítot
tak ezen tárgyak oktatásának, és így a hitvallási ismeretek tanítása került a városi 
iskolák oktatási elképzeléseinek középpontjába.

Az iskolaszervezési kérdésekben a protestánsok felhasználták a korábbi ka
tolikus hagyományokat, amelynek eredményeként a háromszintes protestáns 
oktatási rendszer alapja a katolikus iskolarendszerben gyökerezik. A középkori 
káptalani iskolák mintájára szervezett protestáns iskolák háromszintes rendsze
re a következőképpen épült fel: az elemi vagy kezdő szint volt a kisdiáktagozat, 
a középső szintet a gimnáziumi tagozat, a felső szintet pedig az akadémiai fo
kozat alkotta, ahol a bölcselet és a teológia jelentette a képzés csúcsát. Ezt a há
romszintes iskolát nevezték a 17. század második felétől kollégiumnak.

Az új rendszer végleges kialakulása a 17. század folyamán történt meg. Leg
jelentősebb intézmények a kollégiumok voltak, ahol több tanár is tanított. Ezek 
vállalták fel a gyermekek és ifjak nevelését az elemi tagozattól az akadémiai 
képzésig. Az ilyen típusú iskolák elsősorban a lelkészképzést és a lelkészután
pótlást tartották elsődleges céljuknak. A teljes tanítási idő akár 20 évet is átfo
gott, s függetlenül attól, hogy a diák lelkészként kívánt-e elhelyezkedni vagy 
sem, a képzés teológiai jellegű volt.

A népiskolai rendszer a kollégiumitól függetlenül épült ki. A protestantiz
mus felvállalta az oktatás kiszélesítését, és ezzel elméletileg bármely társadalmi 
réteg számára biztosította a továbbtanulás lehetőségét. A népiskolai rendszer 
kiépítésével lehetővé tette az alapvető ismeretek elsajátítását, a tehetséges kisdi
ákok számára létrehozott ösztöndíjrendszerek segítségével pedig a továbbtanu
lás lehetőségét is felajánlotta a kollégiumi rendszerben.

A magyar református oktatás alapjai
A magyar nyelvterületen kibontakozott reformáció az európai protestáns 

mintákat követve teremtette meg a népoktatás alapjait, vagyis protestáns isko
lákká szervezte át a korábbi katolikus latin iskolákat. Kezdetben, vagyis a 16— 
17. század első felében a népiskolák a katolikus latin fiúiskolák mintájára mű
ködtek, s bár elméletileg a magyar protestánsok is támogatták az iskolahálózat 
kiteljesítését, a valóság sokszor ellentmondott ennek. A népiskolai hálózat ki
szélesítésének számos akadálya volt. Mivel a legtöbb falu lakossága olyan sze
gény volt, hogy még a lelkész fizetését is alig tudták biztosítani, ezért a mesteri 
állás fenntartása inkább csak kívánság maradt. Ahol mégis sikerült mesteri
tanítói állást szervezni, ott az iskolaépület fenntartása maradt megoldatlan. A 
települések túlnyomó többségében nem volt kimondottan oktatási céllal beren
dezett osztályterem, s így a tanítás az amúgy is szűkös mesteri lakásban folyt.3

3 A korabeli iskolai viszonyokról, a városi protestáns iskolák kialakulásáról és működéséről 
ld. Mészáros István: XVI. századi városi iskoláink és a Studia humanitatis. Akadémiai Kiadó, Bu
dapest 1981. A népiskolai oktatásról ld. Kiss Áron: A magyar népiskolai tanítás története. Budapest 
1881, illetve Kiss Áron: A magyar népiskolai tanítás története. Budapest 1883 és Fináczy Ernő: A
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Külön gondot okozott a helyi lakosság hozzáállása is. A szülők csak addig 
engedték iskolába gyermekeiket, ameddig nélkülözni tudták őket a mezei mun
kában, s a legtöbb településen a tanköteles gyermekek elenyésző száma járt 
többé-kevésbé rendszeresen iskolába. Az iskolafenntartás intézményi háttere 
sem működött megfelelően. Az egyházmegyékben évenként tartott vizitációk 
szinte évi rendszerességgel szólítják fel az egyes települések lakosságát, hogy já
rassák gyermekeiket iskolába. A felszólításoknak viszont még a súlyos pénz
büntetés kilátásba helyezése mellett sem volt foganatjuk.

Ugyancsak rendszerszintű gondok adódtak a tanítók képzése terén. Tanító
képzés nem volt, a népiskolai tanítás pedig olyan diákokra hárult, akik valamilyen 
okból kiestek a kollégiumi oktatásból. Ezek a diákok a kezdeti időszakban alig- 
alig tudtak többet, mint tanítványaik. Hiányzott a pedagógiai képzettségük is, a 
tanítói magatartásformák és a pedagógiai elvek szóbeszéd útján hagyományozód- 
tak át, a tanítói tekintélyt és az iskolai fegyelmet pedig testi fenyítéssel tartották 
fenn.

A tanító társadalmi megbecsülése és egyházi hierarchiában elfoglalt helye is 
a lelkész után következett, noha az egyházmegye és az egyház vezetősége úgy 
tekintett a tanítókra, mint akik az egyházi hivatalt viselő személyek, és a velük 
szemben alkalmazott jogorvoslat is szinte azonos volt a lelkészekével. Fizeté
sük viszont annak ellenére, hogy messzemenően több feladat ellátása hárult rá
juk, mint a lelkészekre, felét vagy kétharmadát tette ki a lelkészi fizetésnek, no
ha minden egyes tanítvány után külön díjazásban részesültek. Tanítói 
munkakörük mellett nekik kellett ellátniuk az énekvezéri feladatokat (templomi 
istentisztelet, temetés, esketés stb.), sőt még a harangozóit is.

Javaslatok a közoktatás átszervezésére
A fentiekből már láthatjuk, a magyar népiskolai hálózat és a tanítók- 

mesterek helyzete csak részben volt megoldott. A mesterek jogállását, illetve az 
iskolák fontosságát már a 16. század végén törvénybe foglalták, viszont a nép
iskolai rendszer kiépítése, működtetése sok kívánnivalót hagyott maga után. 
Éppen ezért fontos azoknak a kezdeményezéseknek a felsorolása és ismerteté
se, amelyek nevesítették az oktatási rendszer hiányosságait, és javaslatokat tet
tek azok rendezésére.

Az első jelentős kezdeményezés a Comenius Amos János (1592—1670) ne
véhez kötődik, akit I. Rákóczi György hívott meg tanárnak Gyulafehérvárra. 
Ezt akkor még visszautasította, de később elfogadta Lórántffy Zsuzsanna újabb 
meghívását, és 1650-ben érkezett Sárospatakra.

Első nyilvános beszédében (De cultura ingeniorum oratio) a műveltség hasznos
ságát domborította ki, illetve felsorolta az oda vezető út állomásait is. Sárospa
taki tartózkodásának fő célkitűzése az ottani kollégiumi oktatás megreformálása

magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest 
1902.
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volt. A háromosztályos latin iskola vázlatos tervezetét december végére készí
tette el, és ez De reperta ad authores latinos prompte legendos címmel jelent meg 
nyomtatásban is 1651 januárjának közepére. A tervezet a pánszofikus iskola el
ső lépcsőjét háromosztályos, tulajdonképpen a felsőbb tanulmányokhoz elen
gedhetetlenül fontos alapozó osztályok tantervét tartalmazza. Comenius szerint 
a legalsóbb osztályba csak azok iratkozhatnak be, akik előzetesen (népiskola) 
már elsajátították az anyanyelven való olvasás és írás készségét.

A vestibularis osztály tananyaga a latin nyelv alapjainak elsajátítását tűzte ki 
célul. Emellett a tanulók latin nyelven tanulják meg a vallási alapismereteket, 
matematikából a pont és vonal szerkesztését, zenéből pedig a szolmizálást. A 
tantervhez kiegészítő tárgyként tartozott még a rajz és a szépírás is, illetve a 
Comenius által fontosnak tartott játék- és színdarabtanulás.

A második osztályban (janualis) kerül sor a teljes latin nyelvtan elsajátítására. 
Ebben az osztályban tanulják meg a kátét és a kegyesség gyakorlásához szükséges 
szövegeket, matematikából pedig az alapvető műveleteket (összeadás, kivonás, 
alapvető mértani ismeretek), és új tantárgyként ebben az osztályban ismerik meg 
a történelmet. Latin írás-fogalmazásban kötelező az önálló mondatszerkesztés.

A harmadik osztály (atrialis) célja a folyékony és választékos kifejezésmód el
sajátítása latin nyelven, a bibliaismeretben való jártasság, valamint a zsoltárok és 
az imádságok memorizálása, számtanból a magasabb rendű műveletekkel 
(szorzás, osztás és térmértan) való ismerkedés, történelemből az egyháztörténet 
megismerése, színjátszásból pedig a vígjáték.4 5 Itt fontosnak tartjuk hangsúlyoz
ni Comenius pedagógiai felfogásának egyik igen érdekes vonatkozását: a játék 
jellemnevelő szerepét:

„Munka után olyan játékban keress üdülést, mely a testnek mozgást, a léleknek 
pedig felfrissülést nyújt, mint a karikázás, tekejáték, labda, golyózás, futás, ugrás. 
Tilos játékok a kocka, kártya, birkózás, ökölvívás, úszás és más hiábavaló és ve
szélyes dolgok. Szabályosan, vitézül kell játszani, nem pedig csellel győzni; nem 
kell lustán, kedvetlenül vagy elbizakodottan, lármázva játszani. (Praecepta Mo- 
rum)”5

Mindhárom osztály számára tankönyvet írt elő, amelyeknek címei igazodnak 
a megfelelő osztály neveihez: Vestibulum, Janua, Atrium. Comenius órarendi be
osztást is javasolt az osztályok számára, amely délelőtti és délutáni tanítást írt 
elő, de úgy, hogy az ne legyen megterhelő a diákok számára.

A kutatók egyetértenek abban, hogy Comenius sárospataki tevékenysége ál
dásos volt, bár mindössze négy évet tartózkodott a városban. Meglátásai, tan
terve, a kollégiumi tanítás átszervezésére összeállított reformcsomagja jótékony

4 Ld. Dienes Dénes — Ugrai János: A Sárospataki Református Kollégium története. Hernád Kiadó, 
Sárospatak 2013, 35—36. Ld. még: Dienes Dénes: Minthogy immár schola mestert tartanak... Refor
mátus iskolák Felső-Magyarorsgágon, 1596—1672. Acta Patakina IV. Sárospataki Református Kollé
gium Tudományos Gyűjteményei, Sárospatak 2000, 5—8.

5 Dienes Dénes — Ugrai János: i. m. 37.
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hatással volt a kollégiumra, ugyanis a tanítás átláthatóbb, szervezettebb lett, az 
általa javasolt tankönyvek bevezetésével pedig hatékonyabbá tette a latin nyelv 
elsajátítását.

A Didactica Magna című munkájában a nevelés hatékonyságának két fő esz
közét emelte ki: a szülők felelősségét és a képzett tanítók alkalmazását a neve
lésben. Legfontosabb didaktikai alapelvei közé tartozott a szemléletesség, ame
lyen a tapasztalatszerzés és a megfigyelés elsődlegességét értette. Ezt kell 
követnie a magyarázatnak, illetve a fogalomalkotásnak. Comenius a tudatosság 
elvét hangsúlyozta, és ezzel a tekintélyelvűség ellen küzdött. A tapasztalatra 
alapozó ismeretszerzést fontosabbnak tartotta korábban leírt ismeretek elvi el
sajátításánál. Ugyanilyen kiemelt jelentőségű a rendszeresség, vagyis az, hogy a 
tananyag felépítése logikus, érthető legyen, hogy így a megszerzett ismeretek 
egymásra épülhessenek. A következetesség elvén a tanulók életkori sajátossága
it szem előtt tartó nevelést értette. Sok kortársával szemben fontosnak tartotta 
a kézügyességet, mint az elsajátított ismeretek alkalmazásának fejlesztését.6

Comenius a protestáns iskolapolitikával egyetértve sürgette a népiskolák fel
állítását. Meggyőződése szerint minden településen fel kell állítani a népiskolá
kat, ahol a gyermekek hat évig tanulnak, 6-tól 12 éves korukig. Ezekben az is
kolákban a tananyag az alapkészségek elsajátítását foglalja magában. Ezek közé 
tartozik az írás-olvasás, alapvető matematikai ismeretek, katekizmus, gazdasági, 
földrajzi ismeretek, valamint a kétkezi munka alapjai. Fontosnak tartotta, hogy 
az anyanyelvi iskolákban a lányokat is tanítani kell a fiúk mellett, de anélkül, 
hogy a tananyagot a nemek szerint különböztetnék meg.

Arról, hogy Comenius elvei hogyan valósultak meg a sárospataki kollégium
ból kikerülő tanítók későbbi munkájában, keveset tudunk. Azt viszont bizo
nyosra vehetjük, hogy hatása nemcsak a kollégiumi tanításban nyilvánult meg, 
hanem a népiskolai oktatásban is érvényesült, bár hozzá kell tenni azt is, hogy 
ismerve a korabeli viszonyokat, mindaz, amit Comenius megfogalmazott, gya
korlatilag még megvalósíthatatlan volt.

Az iskolák felettébb szükséges voltáról
Miután Apáczai Csere János hazatért hollandiai tanulmányi útjáról, Csulai 

György erdélyi püspök hívására a gyulafehérvári kollégium poétika osztályának 
tanári székét foglalta el 1653-ban. Hollandiai tartózkodása alatt állította össze Ma
gyar Encyclopaedia című munkáját, amelyben kitért az erdélyi iskolahálózat újjászer
vezésének kérdésére is. A legalsóbb osztályban ő is az anyanyelvi olvasás elsajátí
tását tekintette a legfontosabbnak bibliai és világi történeteket tartalmazó könyvek

6 Pukánszky Béla — Németh András: Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
1996. Ld. mek.osgk.hu/01800/01893/html/06.htm#Heading6. Ld. még: Mészáros István — Né
meth András — Pukánszky Béla: Bevezetés a pedagógia és a g  iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, 
Budapest 1999, 94—99.
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segítségével, majd a további osztályokban az enciklopédikus ismeretekben való 
elmélyülést tekintette fontosnak a Magyar Encyclopaedia beosztása alapján.7

Tanszékfoglaló beszédében A műveltség elsajátításáról (De studio sapientiae) a gyula
fehérvári kollégium tananyagának és oktatási koncepciójának újszerű meg
közelítését vázolta fel. Meglátása szerint háromlépcsős oktatási rendszerben kell 
nevelni a diákokat, amelynek alsó szintjén az anyanyelvi írás és olvasás megtanulá
sa után következik a latin, görög, héber és esetleg arab írás és olvasás elsajátítása. 
Második szinten az enciklopédikus ismeretek megtanulása, harmadik szinten pe
dig, amely az akadémiai fokozatot jelenti, a diákok egyéni választása alapján kö
vetkezett a korai polgárosodást mutató szakosodás. Apáczai utóbbi elképzelése a 
kollégiumi oktatás akadémiai jellegű kiszélesítését jelentette, ahol már nemcsak az 
egyházi érdek, a lelkészképzés kap helyet, hanem a társadalmi-világi igények is.

Apáczai módszertani meglátásaiban ugyanaz az optimizmus fedezhető fel, 
mint az iskolarendszer átszervezési javaslatában. A M agyar Logikátska című 
munkájának függelékében tanulási tanácsokat adott a diákoknak, amelyben ki
emelte a közösségi tanulás hatékonyságát, feltételezte a töretlen tudásvágyat és 
a tanuló céltudatosságát.

II. Rákóczi Györggyel folytatott vitája után a gyulafehérvári kollégium kolozs
vári partikulájának igazgatását vette át. Kolozsvári híres székfoglaló beszédében 
(De summa scholarum necessitate) már a hazai oktatásban eltöltött tapasztalatait ösz- 
szegzi, éleslátásával és kiváló helyzetfelismerő képességével pedig rámutatott az 
erdélyi protestáns iskolarendszer alapvető hiányosságaira is. Kifogásolta, hogy 
kevés helyen (településen) szervezték meg az anyanyelvű iskolákat, és emiatt a 
nép többsége teljes tudatlanságban él. Erdélyben ugyan számos középszintű la
tin iskola működik, de az ott tanuló ifjak túlnyomó többsége nem kíván tovább
tanulni, ezért a megszerzett tudás haszontalanná válik. Nincs az egyháznak aka
démiája, a kollégiumi oktatás is csupán a lelkészképzést tekinti céljának, s így aki 
a magasabb rendű tudományokban kíván elmélyülni, kénytelen a külföldi aka
démiákat felkeresni. Kíméletlen kritikával illette a kollégiumi diákságot is: a ta
nulók jelentős része nem alkalmas a magasabb tudományok elsajátítására, és 
nincs meg bennük a tudomány iránti szeretet. Az iskolákban kevés a rátermett 
tanár, többségük a tanítást, tanítóskodást csak azért vállalja, hogy kedvezőbb fi
zetésű lelkészi szolgálatot vállalhassanak. A gyakori tanítóváltás és a tanítók fel
készültsége hátrányosan hat a gyermekek előmenetelére. Hiányzik a tanítói hi
vatás társadalmi megbecsülése. A lelkészek, akik felügyelik a tanítók munkáját, 
ugyanolyan képzettségűek, mint a tanítók, de lenézik őket, akárcsak a tudósokat 
is. Az iskolák felügyeletével megbízott gondnokok (kurátorok) tanulatlanok, és 
elleneznek minden újítást.8

7 Apáczai Csere János: Magyar Encyclopaedia. Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a 
magyarázó jegyzeteket írta Szigeti József. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1977, 5—71.

8 Apáczai Csere János: A y iskolák fölöttébb szükséges voltáról... Az előszót és a jegyzeteket 
írta, és a sorozatot szerkesztette Szigethy Gábor. Gondolkodó Magyarok. Neumann Kht., 
Budapest 2003. Ld. mek.osyk.hu/05000/ 05038/html/
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Szigeti Gyula István javaslata
Szigeti Gyula István nagybányai rektorságból hollandiai tanulmányútra in

dult, onnan hazatérve ismételten tanítói állást vállalt, majd néhány éves lelkészi 
szolgálat után a nagyenyedi kollégium teológiai professzora lett. Később, ne
gyed évszázados tanítás után erdélyi püspöknek választották.

Tanítói, majd professzori „régisége” folytán kitűnően ismerte a hazai oktatás 
minden gondját-baját, és több évtizedes tapasztalatára alapozva sürgette a 
nemzeti iskolák felállítását. A korábbi reformjavaslatoktól eltérően a népiskolák 
tannyelvének kizárólag a magyart tekintette, az alapoktatást meg akarta szabadí
tani a latin barbarizmustól. Emiatt több támadás is indult ellene. Azzal vádol
ták, hogy el kívánja tüntetni a latin nyelv oktatását. Püspökként lehetősége nyílt 
a tantervreformjának végrehajtására, és meg is tette a kezdeti lépéseket, de a 
mindössze hároméves püspöki szolgálata túl rövid volt ahhoz, hogy számotte
vő sikert érjen el.9

Backamadarasi Kiss Gergely tervezete
Mária Terézia a birodalom oktatási rendszerének átszervezési részeként ren

delte el 1769-ben a magyar iskolahálózat teljes feltérképezését.10 A munka kivi
telezését Johann Ignaz Felbigerre bízta, aki korábban a sziléziai iskolák átszer
vezését is felügyelte, így igen nagy tapasztalattal bírt az oktatáspolitika terén.11 
A felmérés és a reformjavaslat, amely a császári rendeletként kiadott Ratio Edu- 
cationis címmel jelent meg 1777-ben, csak Magyarországra volt érvényes. Az er
délyi iskolareform a későbbi időkre maradt.

A népiskolák császári parancsra történő átszervezése már 1774-ben elkez
dődött, amikor az Ausztriában és Sziléziában bevezetett sikeres iskolai refor
mok nyomán javaslatot tettek a mintaiskolák felállítására Kolozsváron és Nagy
szebenben.12 A teljes program azonban az 1781. évi Norma Regia megjelenése 
után bontakozott ki. A rendelet csupán egyetlen paragrafusban rendelkezett a 
népiskolák ügyében, és ebben az alsó iskola és a latin iskola viszonyát rendez
ték,13 de a korabeli református egyház vezetősége tudatában volt annak, hogy 
hamarosan sor kerül a népiskolai oktatás átszervezésére is. Korábbi tapasztala
tok alapján a református egyház már az 1780-as évek elejétől igazodott a csá
szári oktatáspolitikához, és a református egyház hagyományait szem előtt tartva 
kezdett hozzá az oktatás átszervezéséhez. Elrendelték, hogy a nagyobb telepü
léseken fel kell állítani a leányiskolákat, a vizitációs bizottságot felhatalmazták

9 Pokoly József: A z erdélyi református egyház története. V. kötet. A y egyházi intézmények Története. (Az 
Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Állandó Igazgatótanácsának megbizásából.) Budapest 1905, 159.

10 Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. sgágadi Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest
1996, 450.

11 Kiss Áron: A magyar népiskolai tanítás története (1881), 18.
12 Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. sgágadi Magyarországon, 455-461.
13 Török István: A kolozsvári ev. re f collegium története. II. kötet. Kolozsvár 1905, 217.
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az iskolai oktatás ellenőrzésére, és a lelkészek hatáskörébe utalták a helyi isko
lák felügyeletét.14

1783—1784 folyamán az erdélyi tanügyi kérdésekkel foglalkozó Litteraria 
Comissio konkrét javaslattal kereste meg a bécsi udvart, hogy katolikus nationalis 
és német iskolákat alapítsanak.15 1784. tavaszán II. József elrendelte a javasolt 
iskolák megalapítását, a gyakorlatba ültetéssel és kivitelezéssel pedig az erdélyi 
Guberniumot hatalmazta fel. Bár kezdetben csak a katolikus iskolák átszervezé
sét írták elő, a Gubernium kísérletet tett annak megvalósítására, hogy a reformá
tus iskolák is új rendelkezés szerint működjenek. Az ügyről tudomást szerzett a 
frissen megválasztott főjegyző, Backamadarasi Kiss Gergely is, akinek hatásköré
be tartozott az erdélyi református iskolaügy intézése, és a református Főkon- 
zisztóriumhoz intézett jelentésének záradékában felvetette az iskolaügy prob
lémájának orvoslását is. Rövid összefoglalójában a közös tanterv hiányát és 
emellett az iskolák felügyeletének fontosságát is jelezte.16 Backamadarasi előter
jesztése, valamint Eperjesi Zsigmond hasonló jellegű beadványa és az időköz
ben megjelent császári rendelet cselekvésre késztette a református Főkonzisztó- 
riumot. Az 1786-ra elkészülő rendelkezéscsomag négy különálló iratban alapos, 
mindenre kiterjedő gyakorlati jellegű tanácsban és előírásokban rendelte el a 
népiskolai oktatás újjászervezését.

Összehasonlítva akár Comenius, akár Apáczai tervezetével ez a rendelke
zéscsomag kizárólag a népiskolai oktatásra tekintett, és a legapróbb részlete
kig külön-külön foglalkozott minden felmerült kérdéssel. Részletesen rendel
kezett az iskolák felügyeleti gondnokságáról, a tanfelügyelőkről, a lelkészek 
iskolákkal szembeni kötelességeiről és a főtanfelügyelőkről. Az általános ren
delkezések között kiemelték, hogy mindenütt gondoskodni kell a megfelelő 
osztálytermek felépítéséről és azoknak berendezéséről, hogy azokban padok, 
kemence és asztal legyenek; a munkájukat jól végző mestereket nagyobb egy
házközségekbe kell áthelyezni; a kollégiumokat felszólították, hogy a tanítóje
lölteket ne csak az éneklésben, hanem a népiskolákban oktatott tárgyakban is 
képezniük kell.

A kollégiumok számára külön rendelkezéscsomagot állítottak össze, amely
ben felszólították azoknak vezetőségét, hogy indítsanak tanítóképzést. Ennek 
célja a jámbor és emberséges hazafiak képzése, illetve az értelmes és szorgalmas

14 „Hogy minden népesebb ecclesiakban magyar oskolák állítassanak, melyben a leánygyer
mekek, mint a régi időben, az olvasásra, éneklésre és a mi szent vallásunkat magában foglaló 
catekhismusunkra tanítassanak és a jó erkölcsökben neveltessenek.” Erdélyi református zsinatok 
iratai III. 1771—1789. Sajtó alá rendezte: Buzogány Dezső, Dáné Veronka, Kolumbán Vilmos 
József, Sipos Gábor. Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok I/3. Kolozsvár 2001, 141., 
ill. Pokoly József: i. m. 160.

15 „Az Inclyta Litteraria Comissio repraesentalván Felséges Udvarnak, hogy pro Romano 
Catholicus Vármegyék szerint bizonyos Falukban szükséges volna Nationalis és Német oskolá
kat fel állítani, némely helyeken pedig már a fenn állókat gazdagítani.” Jelentés, 1785. július 8. 
FőkonzLvt. 1785/132.

16 Backamadarasi Kiss Gergely levele, 1785. július 8. FőkonzLvt. 1785/132.
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gazda, és gazdasszonyképzés. A kollégiumokban olyan tanítókra van szükség, 
akik képesek az írás és olvasás, az éneklés, a hitvallás, a kegyes és becsületes élet, 
a matematika, a történelem, a földrajz, és a gazdaság alapelemeinek oktatására.

A mesterek számára gyakorlati útmutatásokat tartalmazó rendelkezés fogal
mazta meg a pedagógiai elveket. Tilos a gyermekek testi fenyítése, mert ezzel 
elriasztják a tanulástól; azok számára, akiknek nincs olvasókönyvük, a tanulók 
kis táblájára írják fel a betűket, hogy azokat otthon is tanulhassák. Az útmutató 
külön kiemelte a lányok tanításának fontosságát is. Számukra az írás-olvasás és 
az alapvető számtan szükséges a bibliai ismeretek elsajátítása mellett.

A Főkonzisztórium a tanév kérdésében is véleményt formált. A tanítás — a 
nyári vakáció kivételével — egész évben tart, de hozzátették: a 10 év feletti 
gyermekeket, akik szüleik mellett dolgoznak, csak vasárnap délután lehet taní
tani, és számukra csak az írás-olvasás, éneklés és egyebek kötelezőek. Ez utóbbit 
nem részletezték. A tanítás anyanyelven (magyarul) folyt, a latin nyelv tanítását 
száműzték a kisiskolákból, viszont megjegyezték: ha a mester tud németül, ak
kor legalább annyit tanítson meg a gyermekeknek, hogy tudjanak olvasni néme
tül.

Az 1786-ban kiadott népiskolai oktatás átszervezését célzó rendelkezés szakí
tott a két évszázaddal korábban lefektetett oktatási alapstratégiával. Az új szemlé
let szerint az alapvető iskolai oktatás célja már nem a vallásoktatás, hanem a 
mindennapi élethez szükséges és hasznosítható ismeretek átadása, amelyet ter
mészetesen kiegészít a vallástanítás. Tehát az oktatás alapkoncepciója ez lett: 
hasznos állampolgárokat nevelni a társadalom és az állam számára, és felmutatni 
az ifjak előtt a korszak protestáns teológiájának és filozófiai irányzatának erkölcsi 
tanításait.

A világi tantárgyak bevezetése, illetve azoknak megerősítése nem feltétlenül 
az Apáczai-féle enciklopédikus tudás megalapozását célozta meg, hanem a tu
dás hétköznapi használhatóságát és a polgári életre való felkészítést.17 Ez a tan
terv elválasztja az alapoktatást a kollégiumi szinttől, és olyan oktatást kíván 
nyújtani, amelyik nem a kollégiumi továbbtanulásra készíti fel a diákokat, ha
nem a realitás talaján állva a mindennapi életre kívánja felkészíteni a gyermeke
ket.

17 „ [...] keresztyén vallás fundamentomos ágazatait érteni, kegyes és jámbor élet törvé
nyeit szívekben bécsepegtetni, és azok gyakorlására szoktatassanak, ide értve a Polgári Tár
saságbéli élet folytatására múlhatatlanul szükséges némely dolgokot is, minéműek: arithme- 
tica, historia s egyéb dolgoknak első kezdeti.” Főkonzisztóriumi rendelkezés: A Falusi Osko
la Mestereknek kötelességeik. FőkonzLvt. 1786/305. Sebestyén Kálmán: Erdély református népok
tatása, 1780—1848. Püski Könyvkiadó, Budapest 1995, 51—54. Kolumbán Vilmos József: 
Backamadarasi Kiss Gergely. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 15. A Kolozsvári 
Protestáns Teológiai Intézet Protestáns Egyháztörténeti Tanszékének kiadványsorozata, Ko
lozsvár 2005, 88-94.
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