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kutatók munkáival sem, sőt, a Simplicissimus-kutatásban úttörő 
munkát végzett Hans Joachim Moser nevét sem említi meg! Holott 
munkáikat minden bizonnyal olvasta, hiszen tanulmányát azok ismerete 
nélkül meg sem tudta volna írni. Hiszem, hogy Greiner-Mai csak azért 
nem nevez meg senkit, mert e kiadást elsősorban a nagyközönségnek 
szánja, s valószínűleg úgy gondolta, így elég, ha csak az eredmények 
összefoglalására vállalkozik. A kérdés csak az, kinek elég? A szak-
irodalmat ismerő számára biztosan nem, bár igaz, ő tudja, mit - hol 
keressen. A közönségnek? Talán az sem elképzelhetetlen, hogy akad 
olvasó, akit a könyv olyannyira megragad, hogy ismereteit bővíteni 
szeretné. Greiner-Mai cikke azonban semmiféle támpontot nem nyújt-
hat számára. S még ha ilyen lelkes olvasó nem is akadna — a nagy-
közönség tudományos tájékoztatása érdekében hiányolom legalább egy 
kisebb szakbibliográfia összeállítását. 

A történelmi tények pontos ismerete nélkül; a geográfiai- és útleíró 
irodalom értékelése, a szakirodalomnak legalább vázlatos ismertetése 
nélkül tudományos igényű tanulmány, Simplicissimus-kiadás nem 
létezik. A kiadás szorgalmazóinak így csak igyekezetét dicsérhetjük: 
három évvel a Simplicissimus csehszlovákiai megjelenése után újra fel-
fedezte, népszeiüvé, közkinccsé tette az Ungarischer Oder Dacianischer 
Simplicissimus'-f.s Vajha példáján felbuzdulva hazai kiadásban ismét 
élvezhetnénk Speer kalandos útleírását! 

NEMESKÜRTY HARRIET 

Bajkó Mátyás: KOLLÉGIUMI 
ISKOLAKULTÚRÁNK A FELVILÁGOSODÁS 

IDEJÉN ES A REFORMKORBAN 

Ha helytörténetíró országos kérdésekhez nyúl - ritkán jön létre 
egyenletes színvonalú mű. Szakterülete ugyanis más léptékkel mér, mint 
a köztörténészé. Az egyik az egyedit, a másik az általánost figyeli, előző 
esetben a mélyfúiásos vizsgálati módszer a célravezető, utóbbinál a 
horizontális áttekintés. Kirívó negatív példák esetében az önállóan 
feltárt s újonnan közölt anyag - leíró formában - aránytalanul nagy 

0 Uhorsky Simplicissimus. Bratislava, 1975.J Ford. és bev. Jozef 
Vlachovic. 
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szerepet kap a munka egészében, a következtetés viszont tőle függet-
fenülve jelenik meg - lévén az a köztörténetírás igazságaiból elvonat-
koztatott 

Mindez a műveltség sajátos mozgásának kérdéseihez utasít 
bennünket. Tudjuk: a kultúra alapjait gazdasági, történeti-társadalmi 
tényezők határozzák meg, s ezek jelölik egyben ki fejlődésének fő 
irányait is. Âm a fő iránnyal a kisebb közösségek kulturális-szellemi 
tevékenysége ellentétbe kerülhet, ütközhet azzal, s csak bizonyos idő 
elteltével csatlakozik újra az egyedi az általánoshoz. Természetes, hogy 
a kisközösség sem függetlenítheti magát az uralkodó tendenciáktól, de 
— legalábbis kulturális vonatkozásban - elsősorban saját történetének, 
szűkebb társadalmának erői hatnak, a kultúrateremtő környezet belső 
mozgástörvényei a meghatározóak. 

Dyen belső elválasztású rendszerként működött Magyarországon a 
protestáns iskolahálózat a 16. század elejétől lényegében 1945-ig. 
Változott formában, retardált állapotban azóta is élnek - hatásaival 
legalábbis számolnunk kell napjaink történetében - az új viszonyokhoz 
igazodva hasonló funkciót töltöttek be a népi kollégiumok, s arról is 
van tudomásunk, hogy újabb centrumok vannak kialakulóban. Ezek az 
intézmények — átvéve a középkori katolikus iskolák örökségét — a népi 
kultúrára alapoztak, központjaiknak megfelelően települtek. Feudális 
viszonyok közepette — a korai polgárosultság szintjén — a népi művelt-
séget integrálták, fenntartói, egyszersmind - magasabb szinten - éltetői 
voltak annak, a protestantizmus nemzetközi kapcsolatai révén pedig az 
európai kultúra részeseivé is váltak. Négyévszázados működésük vázát 
tehát így rajzolhatjuk meg: 1.1 a népi kultúrára épülő rend megőrzi 
alapjait, 2.\ korszerű polgári műveltséggel frissíti fel azt, 3. popularizálja 
a középkori műveltséget, 4.| újabb folklorizációs folyamatot indít el -
éppen az intézmény-jellegből fakadóan. A jó funkcióellátás eredménye-
képpen fennmaradnak tehát - a változó viszonyok, s az egységesítő 
állami törekvések és kapitalisztikus hatások ellenére is - a magyar 
kultúra régtől meglevő elkülönülései. A kollégiumok a természetes táji, 
gazdasági, etnikai központokra települve lényegében azonos felvevő és 
kisugárzási körzettel rendelkeznek. A legnagyobb hatású iskola, a 
debreceni például — jóllehet mindkét hazából fogad tanulókat, s a 18. 
században számos partikulát fundál a Dunán túli részeken - elsősorban 
a kiváltságos hajdú és kun települések. s a partiumi részek felé nyitott, s 
ide exmittálja végzőseit. Zárt rendszerek alakulnak így ki, önellátóak, 
amelyek a régibb szellemiséget (népi kultúra) a változó viszonyoknak 
megfelelőien is megőrzik. 

Marxista művelődéstörténet-írásunknak, mivel hosszú időn át az 
alapok megrajzolására s az egységes szempontok megfogalmazására 
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törekedett, nem maradt ideje - érthetően — a helyi színek meg-
festésére. Úgy tűnik: ennek most érkezett el a küszöbéhez. Bajkó 
Mátyás is az aktuálisat látta meg a témában, s mint a legnagyobb hatású 
iskolakollégiumnak, a debreceninek kutatója méltán vállalkozhatott rá. 
Nem kis érdem ez, hiszen először nyúl valaki felekezeti elfogult-
ságoktól mentesen, marxista módszerekkel s összefoglaló igénnyel a 
kérdéshez. 

Fejlődéstörténeti alapvetése és periodizációja az elfogadott krité-
riumok szerint való. A felvilágosodást lényegében a 17. század végétől a 
19. század elejéig, a reformkort - hangsúlyozottan művelődéstörténeti 
indokokból - 1827-től 1848-ig számítja. Ebben a két nagy korszakban 
minden jelentős tett a nemzeti függetlenség és a polgári haladás pólusai 
között történik: vallja a kodifikált tételek szellemében. Ezek oktatás-
történeti vetülete a magyarnyelvűségben, a nemzeti nevelésben, illetve 
az életre-munkáia való előkészítésben, a reáliák tanításában s az 
Európában már honos iskolarendszer terjesztéséért vívott harcokban 
fogható meg. Bajkó igen helyesen látja mindezeket, s a továbbiakban -
könyve két terjedelmes fejezetében - az ezekkel kapcsolatos kérdéseket 
vizsgálja meg a szervezeti keretek alakulása és a kollégiumi autonómia 
szempontjából Igen széles, biztos alapokon nyugvónak látszik tehát 
alapvetése, ám ha a részletek finomságait is keressük — túlságosan 
merevnek bizonyul ez a váz. 

Ilyen az említettek közül - a nemzeti függetlenség problema-
tikájához kapcsolható magyarnyelvűség kérdése. Bajkó pontosan 
rögzíti, hogy Patakon 1796-ban indul meg a magyar nyelvű oktatás. De 
hasonló érdemei vannak e téren az evangélikus líceumoknak is, szemben 
Debrecennel, ahol csak 1833-ban kerül sor a magyar nyelvű oktatás 
bevezetésére. Ám Patakon 1815-ben eltörlik a magyar nyelvet; a 
retrográd erők jutnak uralomra - mondja Bajkó — e tényt egyszerű 
„sajnos"-sal kommentálva. Pozsonyból pedig erőszakos reformkori 
magyarosításról számol be. Úgy véljük — az efféle „rangsorolás" nem 
bír elégséges alappal, s más tényezők is magyarázhatják a nemzeti nyelv 
bevezetését vagy elvetését. Pozsonyban például a soknemzetiségű 
tanulók között a magyar nyelv közvetítő rendszer, az érintkezés esz-
köze. Magyar nemzetiségű területeken viszont a latin - a Ratio némete-
sítő törekvéseivel szemben — az autonómia legfőbb biztosítéka, s 
egyben - mint Patakon is 1815-ben - azt is jelzi, hogy a reformkor 
küszöbére érve a megyei (jogi) életre való képzés lett az iskolákkal 
szemben az elsőrendű társadalmi igény, mely a latint mint nációtól 
független nyelvet ekkor még nem nélkülözhette. 

Hasonló indokkal magyarázhatók a tantervek, tanrendek körüli 
huzavonák. Ez annál nyilvánvalóbb: minden helytartótanácsi rendel-
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kezés meghozatala előtt vagy kibocsátásakor az egyházak és kollé-
giumok vezetői együttesen alakítják ki álláspontjukat annak érdekében, 
hogy megszabaduljanak a várhatóan súlyos presszióktól. Ebben a vonat-
kozásban érthető, hogy miért Debrecen mozdul a legnehezebben. A 
legnagyobb kollégium itt működik, a budai zsinat óta az egyházkerület 
fennhatósága alá tartozva egyre-másra építi ki partikuláit, fii iáit. Olyan 
intézménye a protestáns iskolahálózatnak, mely folyamatosan működik 
négy századon keresztül. Védekező magatartása természetesen nem 
eshet egybe az államilag igényelt, egységesítést szorgalmazó törek-
vésekkel. Az autonómiához való görcsös ragaszkodása pozitív elemeket 
is tartalmaz, melyek révén ugyanúgy el lehet jutni a nevelési célokhoz, 
mint az állami egységesítő törekvések alkalmazása útján. E vonatkozás-
ban egy jeles személyiség, a pedagógiai hatásában országos jelentőségű 
Budai Ézsaiás szerepének viszonylagos tisztázatlanságra kell utalnunk. 

Tény, hogy mint legtöbb kortársa, ő is a késői felvilágosodás elő-
nyével indult a reformkori küzdelmekbe. Göttingai disszertációja pedig 
egyenesen radikális. Ám mint a kollégiumnak és az egyháznak kritikus 
korszakban választott felelős vezetője — csak reálpolitikushoz méltóan, 
a hely szellemének és Debrecen történelmi gyakorlatának megfelelően 
cselekedhetett az új tanrend kidolgozásakor - egyként figyelve a 
hagyományra s a jelenre, de utat nyitva az egyetemességnek is. így 
születtek meg az érdekegyeztető A bnosdi Ratio és utódai: a tantervek 
és utasítások, melyekben a reáliák valóban háttérbe szorultak a humán 
tárgyak mögött, de - mint említettük - a kor alapvető követelménye 
volt: közéletre nevelni. 

A reáliák oktatása terén egyébként sem vonható párhuzam az egyes 
kollégiumok között. így természetes dolog, hogy az észak-magyar-
országi városokban a tanterv egésze „urbánusabb" szellemű, mint a 
mezővárosi-alföldi iskolákban, mert a haladottabb polgárság érdekeinek 
megfelelően több praktikus ismeret oktatása szükséges. S mint ahogy a 
magyarnyelvűség nem jelzője önmagában a reformkor eljöttének, 
ugyanúgy a reáliák tanítása sem feltétlen felvilágosodás-mérő. Hatvani 
esetében: sokkal inkább egy filozófiai irány átvételéről és képviseletéről 
van szó, mintsem prakticizmusról. 

Bajkó Mátyás úttörő munkájával kapcsolatban kifogásolt hiányos-
ságok és ítéletbeli tévedések - úgy érezzük — történetszemléleti bizony-
talanságokra vezethetők vissza. Ezek egyikét abban látjuk, hogy a 
szerző összetéveszti a terveket, tervezeteket a megvalósulással, s az 
utasítások tartalmi különbözőségeit rangsorolja a már említett történeti 
séma szerint. Olyan ez, mintha köztörténetünket a meghozott tör-
vények szerint kívánnók megírni - noha tudjuk, hogy minden kornak 
számos olyan intézkedése, törvényerejű rendelete volt és van, amely 
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nem vagy' nem úgy realizálódott. Ilyen rendelet volt - minden haladó 
törekvése s ösztönző' ereje ellenére a Ratio is, mely nem vette figye-
lembe a helyi adottságokat, a társadalom természetes belső igényeit. A 
kompromisszumos protestáns tantervek bevezetését ezzel szemben ha 
nagy nehézségek árán is, de keresztül lehetett vinni, mert találkozott 
az érdekelt társadalom törekvéseivel. Igaz, hogy ezek a rendszerek sem 
tiszta formában valósulhattak meg (ellenkező esetben érthetetlenné 
válnának számunkra a „Sedes" szigorú határozatai a nótázás, múlatás, 
magyarnyelvűség stb. dolgában), de mégis a lehetséges kifejeződései 
voltak. 

A másik szemléleti hiba szorosan összefügg az előbbivel. Bajkó -
jóllehet minden iskolának s általában a kollégiumi rendszernek is meg-
rajzolja történetét (Szilágyi István, Nagy Sándor stb. munkáira támasz-
kodva) — témáját alapvetően statikusan szemléli. Ez nem helyeselhető, 
hiszen a kultúra legjellegzetesebb sajátossága éppen mozgásában, 
állandó fejlődésében van, s nem csupán a magas műveltség szintjével, sőt 
nem is csak szellemiekkel, de anyagi műveltségével, tevékenységi rend-
szerének egészével mérhető igazán. Bajkó ezért nem tudja megfelelően 
súlyozni azt a mások által többször említett tényt (Bán Imre, Julow 
Viktor, Tóth Béla, Vita Zsigmond stb.), hogy az általa vizsgált 
korszaknak olyan specifikumai vannak, melyek megkülönböztetik 
minden addigitól: pedagógiai kisugárzása - a magas műveltség színijé-
nek átmeneti esése ellenére - a kultúra popularizációja és a népi-nem-
zeti hagyomány fenntartása. 

Ezekhez az alapvető hiányosságokhoz képest eltörpül néhány 
adatbeli tévedés, pontatlanság. Nagykőrös folyamatosan működő parti-
kuláját például nem jelöli térképén, a professzorokról szóló portréi 
egyenetlen színvonalúak és hiányosak, a történeti alapvetésnél nem 
használja a legújabb forrásmunkákat stb., s néhány gondolat- és szó-
ismétlése, pleonazmusai zavarják a folyamatosan olvasót. 

Amivel nem akarjuk Bajkó Mátyás érdemeit kisebbíteni. Nagy 
munkát végzett, jó alapozást adott a kérdésről - bár feleslegessé nem 
teszi továbbra sem az egyes kollégiumtörténetek forgatását - , marxista 
szemléletet érvényesített az eddig speciálisan „felekezeti" témában, de 
az irodalomtörténész dolga csak ezután kezdődik. A statikus vázat 
mozgással, élettel kell megtöltenie. (Akadémiai, 1976.) 
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