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ISKOLAÜGY
, ,

BETHLEN GABOR KORABAN
Aránylag jól ismerjük e kor "- a XVII. század első harmada - hazai iskoláit.
Mind a királyságban, mind a fejedelemségben számos, később nagy hírre emel
kedő jeles iskola működött ekkor, s ezek története különféle mínöségü régibb
és újabb feldolgozásokban rendelkezésünkre áll.

E monográfiák - céljuk szerint - természetesen egy-egy iskolának a többi
től elválasztott, elszigetelt képét mutatják be. Már régen megérett az idő arra,
hogy ezeknek az iskoláknak összehasonlít6 fejlődéstörténete is megírásra kerül
jön. Ehhez szeretnék néhány szempont megemlítésével hozzájárulni.

I.

Ennek az időszaknak uralkodó protestáns oktatási intézrnénymodellje a kollégium
típusú iskola volt.

Ebben az iskolatípusban a tanulmányok központi részét a latinos tanulmány
alkotta: a latin grammatika-poétika-retorika ismereteit és készségeit sajátították
el a növendékek különféle tanulócsoportokra osztva, hosszú évek munkájával.

Fontos volt az ezt megelőző iskolaszerkezeti tagozat is: a latinos tanulmá
nyok előkészítése, alapvető feltétele volt az olvasás-írás (természetesen latin
szövegek olvasása-írása), valamint az alapvető latin anyanyelvű szópárok és az'
elemi latin nyelvtani· szabályok (egyelőre megértés nélküli) megtanulása.

De maga a latinos tanulmány, a latin grammatika-poétika-retorika is tu
lajdonképpen előkészítő, eszközjellegű funkciót töltött be, mert a rá épülő harma
dik tagozat, a teológiai képzés bevezető lépcsőfokának tekintették. E teológiai
stúdíumot több-kevésebb filozófiai alapozással is ellátták. (Az iskolákban oktatásra
kerülő filozófia ekkor a logika-etika-fizika-metafizika tág határú és tág tar
talrnú ismeretegyütteseit foglalta magában.)

Tulajdonképpen három tagozatból állt tehát a protestáns kollégium típusú
Iskola, de a tagozatokon belül - sőt a tagozatok közott is - az egyes szintek
határai meglehetősen összemosódtak. A protestáns kollégium típusú iskola lénye
gében egyetlen tömb volt: a belépő 5-6 éves kezdő kisdiák - végigjárva az
alapísmeretek, majd a latinos tanulmányok, végül a filozófiai-teológiai képzés
színtjeit - mint 25-30 éves végzett öregdiák ugYiLnabb61 az intézményből távoz
hatott.

Abban is megegyeztek ezek az iskolák, hogy általában egyetlen, esetleg két,
nagy ritkán három felnőtt "főhivatású" pedagógus oktatott bennük, Ok azonban
nem a diákság nagyobb részét kitevő alsó- és középszint tanulóit tanították, ha
nem kizárólagosan a filozófus-teológus öregdiákokkal foglalkeztak.

Az összes protestáns kollégium típusú iskola alapvető célja a papképzés volt.
Teljes tanulmányi anyaguk elsajátítása, az egyes színtek végigjásása erre készí
tették elő növendékeiket. A legtöbb kollégiumi növendék valóban pap lett ebben
az időben, akár rögtön, tanulmányaik befejezése után, akár néhány éves iskola
rektorkodást követően.

A XVII. század első harmadában - Bethlen Gábor fejedelemsége idején is
- tulajdonképpen ilyen célú, ilyen tananyagú, ilyen szerkezetű kálvinista és lu
teránus iskolák működtek a fejedelemségben és a királyságban egyaránt. Az
l6l0-es években még aligha lehet közülük valamelyiket is úgy jellemezni, mint
különösen kiemelkedőt. Inkább ez a lényeges: minden királyságbeli és fejede
lemségbeli jelentősebb protestáns lakosságú városban volt ilyen református vagy
evangélikus kollégium típusú iskola.
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Mi volt az az egységesítő tényező, amely olyannyira egyformává tette eze
ket az iskolákat? Ma már nehéz ebbe a gondolkodásmódba belehelyezkednünk,
ma ugyanis általában a felsőbb rendelkezést. a törvényt, a központi utasítást
tekintjük a legfőbb - szinte kizárólagos - egységesítő hatóerőnek. Ekkortájt
ezek még nem léteztek, de náluk sokkal erőteljesebb, sokkal hatékonyabb
egységesítő erőnek bizonyult a hagyomány, a hagyományok által szentesített szo
kás.

A korábbi protestáns hagyomány öröklődött át az iskola említett hármas
tagozódásában - minden későbbi állami törvénynél, miniszteri rendeletnél hatá
sosabban és eredményesebben; de e szinteken belül is a hagyományos rend sza
bályozta a tanulás menetét, a tananyag egymásutánját. A hagyományos iskola
szerkezet, az öröklött tananyagfelosztás megbontása, új elem beépítése, valamelyik
elavult rész kiküszöbölése nagyon nehéz volt - számtalan történeti példa tanú
sitja ezt. Az intézmény teljes megváltoztatása. gyökeres átalakítása pedig szinte
lenetetlen vállalkozásnak tűnt. Nem véletlen, hogy a hazai protestáns kollégium
típusú iskoláink tulajdonképpen változatlan szerkezetben és tananyagrendben mü
ködtek a XVI. század végétől egészen 1849-ig.

II.

Pedig a koIégium típusú iskolák modernizálásáru a XVII. század első harmadá
ban már sürgős szükség volt, a nyugat-európai országokban éppen úgy, mint a
két magyar hazában.

De hát nem éppen az új társadalmi igények szelgálatára született a kollégium
típusú iskola? Nem sajátosan XVII. századi új oktatási intézmény volt? - aho
gyan szamos régebbi és újabb szakmunkában is olvasható?

Az összehasonlító iskolatörténeti elemzés alapján ma már egyre világosabban
látjuk: sajátosan hosszú, még a XV. században elinduLó alakulási-formálódási fo
lyamat eredménye a kolLégium típusú iskola szervezete, tananyagrendje.

Jól ismertek azok a történelmi-társadalmi okok, amelyek a XV. században
felszínre hozták a humanizmust. E társadalmi-történelmi okok hatására vált a
XV. századi káptalani iskolák és nagyobb városi-plébániai iskolák középső szint
Jének laza latin nyelvtani, poétikaí és retorikai tananyaga humanista szelleművé,

új, humanista tankönyvek alapján oktatottá, A XVI. század elejére azután a
nyugat-európai. országokban és nálunk is ez a művelődési anyag a grammatika
-poétika-retorika szinte széttörhetetlen tantárgyi hármasságává szerveződött,

Ez a XV. századi humanista tanügyi-pedagógiai hatás változatlanul hagyta
a káptalani iskolák és nagyobb városi iskolák kezdő tagozatát, vagyis az olva
sással-írással, a latin nyelv elemeivel ismerkedő gyermekek tanulócsoportjalt.
Hatására viszont benyomult ezeknek az iskoláknak a. harmadik tagozatára a latln
-görög filológia és auktorelemzés. (E harmadik szinten többféle ismeretegyüttes
tanulására nyílt lehetőség, köztük egyik-másik filozófiai tankönyv tanulmányo
zására, jogi stúdíumokra is; alapvető funkciója mégis a papságra való elméleti
és gyakorlati felkészítés volt.)

Ezekben a XV. századi iskolákban az iskolarektor és esetleges felnőtt tanár
társa természetesen csak e harmadik tagozatot oktatta, a középső és alsó szint
preceptorai a nagydiákok közül kerültek ki.

Ezek az iskolák a xvt. század folyamán protestáns vezetés alá kerülve a
korábbi szarkezetet-tananyagrendet megtartva és továbbfejlesztve UJ, reformált
vallásos szellemű nevelésben részesítették növendékeiket. Annál is inkább nem
volt ennek semmi akadálya, mível az iskola alapvető pedagógiai célja és funk
ciója változatlan maradt: a papképzés.

Bethlen-kori protestáns kollégiumaink tehát a XVI. századi protestáns ha
gyományokat követve, bizonyos külföldi hatásokat is magukba ötvözve lényegé
ben a XV. századi káptalani iskoLák és nagyobb városi iskolák szerkezetét és
tananyagrendjét őrizték meg,' az iskola harmadik szintjét teljesen a papi képzés
céljaira fordítva'.
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III.

/\.Z iskolatörténet kutatói jól ismerik az iskolatörténeti fejlődés vizsgálatának egyik
legalapvetőbb, Iegmeghatározóbb szernpontját: a pedagógiai cél, a tananyag és az
intézményszerkezet egymással való megfelelésének elvét. Ez - egészen röviden
- azt jelenti, hogy abban az esetben remélhető sikeres oktatás-nevelés, akár egy
országos tanügyí rendszer, akár egy ískolatípus, akár egyetlen iskola esetében
is, ha a pedagógiai célnak megfelel a kiválasztott és rendszerbe foglalt tananyag;
e tananyagrendszernek pedig_ megfelel, vagyis attól kapja formáját, abból nő ki
az oktatásra-nevelésre szánt intézmény belső és külső" struktúraja. Ha e három
tényező egymásnak való megfeleléss meglazul, az eredményes oktatás-nevelés
lehetősége csökken; a hármas megfelelés megbomlása viszont a" kikerülhetetlen
reform szükségességét jelzi.

A XVI-XVII. század Iorduloja a nyugat-európai országokban a kollégium
upusu iskola reformjának klasszikus pillanata. A reform főként három irányban
bontakozott ki.

Az egyik: adjon az iskola a világi ifjak (nemesif jak és felsőbb rétegbeli pol
gárifjak) számára a világi tisztségek ellátására alkalmassá tevő műveltséget, sza
kítva a felfogással, hogy nunden növendék számára a teológiával válik teljessé,
hitelessé a műveltség, A második: kapjon helyet az iskolában az anyanyelv (ez
mind a nemességnek. mind a polgárságnak érdekében állt). A harmadik: a latin
iskolától önállósult, elemi ismereteket-készségeket oktató városi és falusi népisko
lak. hálózatának kiépítése a polgárság, valamint a parasztság bizonyos rétegei
számára. .

Katolikus oldalon a jezsuiták a XVL század közepe táján eleinte ugyancsak
a kollégium típusú iskola szerkezeti-tananyagrendí keretei között kezdték el mun
kájukat szerte Európában. De azután - éppen az említett reformigények ki elé
grtésére - aránylag gyökeres korszerűsítesre szántálc el magukat. Aránylag gyö
keres reformra: az alapvető szervezeti keretektől ők sem tudták magukat függet
leníteni, e kereteken belül azonban jelentős modernizálást hajtottak végre. Töb
bek között leválasztották az elemi tagozatot a latinos-gimnaziális részlegről. Ezt
annál is inkább megtehették. mert az önálló anyanyelvi kisiskolák megszervezését
már megkezdték a katolikus tanügy intézői.

A jezsuita gimnázium kezdő szakaszának alapvető feladata a tanulók másutt
megszerzett elemi ismereteinek-készségeinek közös szintre hozása lett.
. A gimnáziumi részleget mai értelemben vett osztályokra osztották, pontosan

megszabva rnindegyik osztály elvégzendő tananyagát, a tanulók magasabb osz
tályba lépésének feltételeit. Mindegyik gimnáziumi osztály élére felnőtt főhívatású

tanárokat rendeltek, akiknek tervszerű kiképzéséről is gondoskodtak.
Ugyancsak újszerű volt a harmadik tagozat kezelése. Kapcsolatban állt ugyan

ez a gimnáziumi részleggel. de attól el is választották, külön szervezeti kereteket
építve ki számára. Itt is pontosan meghatározták a tananyagot, a követelménye
ket. S e filozófiai fakultás befejezett, teljes műveltséget adott: a világi ifjú a
gimnázium és a filozófiai íakultás tananyagának elsajátításával felkészülhetett a
rnűvelt világi emberek életére. A katolikus iskolarendszerben nem tartották szük
ségesnek azt, hogy világi férfi a teológiai tagozat anyagával is foglalkozzék.

A [ezsuiták oktatási-nevelési rendszerében tehát önállósult a kollégium típusú
iskola gimnázium-tagozata, valamint új funkciój kapott a filozófia-fakultás 
ez többek közott a XVI. század végi jezsuita iskolareform (amely lényegében a
X VII. század első harmadában bontakozott ki) két igen lényeges, messze előre

rnutató, máig ható ténye.

E reform eredményeképpen a világi ifJak számára lcorszerü felkészülési lehe
tőséget nyújtó iskolamodell jött létre ugyq,nabból á prototipusból, amelyből a
XVII. század eleji protestáns kollégium is kialakult. A jezsuiták is csak mini
mális mértékben tartották szükségesnek középszinten az anyanyelv szerepeltetését
(rníg például az Oratoire gimnáziumaiban az 1610-es években már Intenzíven
felhasználták a francia nyelvet); a falusi és városi népiskolákszervezését pedig
a hagyományos módon az egyházmegyék intézkedési- körébe tartozónak vélték
továbbra is.
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IV.

Bethlen Gábor - akárcsak nagy elődei és kiváló kortársai - a századok óta ha
gyományos módokon került kapcsolatba az iskolaüggyel.

Mint uralkodónak, gondoskodnia kellett arról, hogy a fejedelmi székhelyen
levő, tulajdonképpen a fejedelmi udvartartáshoz tartoz6 iskola méltó legyen a
fejedelem közelségéhez. Ezért látta el gyulafehérvári kollégiumát nagylelkűen

hatalmas pénz- és birtokadománnyal (az utóbbiak javát a gyulafehérvári káptalan
középkori enyedi birtoka alkotta), ezért erősítette meg saját nevével a nevében
megszövegezett kollégiumi rendtartást, ezért tett alapítványt a kollégiumban ha
gyományos módon tanuló teológus "tartott diákok" részére. De ugyanezért párt
togoita jelentős anyagi segítséggel a kolozsvári és a marosvásárhelyi kollégiumot.
ezért szorgalrnazta és finanszirozta tehetséges erdélyi ifjak peregrinációját, ezért
fogadtatott el törvényt a jobbágyaik fiait a kollégiumi tanulástól visszatartó föl
desurak ellen.

Minderne gesztusok azonban lényegében a kollégium hagyományos, régi neve
lési-képzési céljának irányába hatottak: a bővebben ellátott, népesebb kollégiurnok
ból jobban képzett papok nagyobb számban kerülhettek ki. De Bethlen Gábor
egctó gondja nem ez volt. Országa számára - saját uralkodása és utódai reg
nálása idején - elsősorban jól képzett"; művelt· világi tisztségviselőkre volt sziik
séqe, . bizonyos szinteken nemesekre, más színteken nem nemesekre. Országszer
vező, országát felvirágoztató terveiben elsősorban nem tudós teológusokra szá
mított, hanem a kor világi műveltségével rendelkező, különféle posztokon ered
ményesen tevékenykedő világiak ra, nemesekre, nem nemesekre egyaránt. Jól tudta,
hogy így van ez Európa többi, kisebb-nagyobb országában, királyságában, fejede
Iemségében ; de azt is látta, hogy ilyen - világi hivatali posztokon helytálló 
világi szakemberek kibocsátását nem várhatta kora erdélyi református kollé
gíumaítól.

Bizonyára ezen kívánt változtatní, amikor bőkezű alapítvánnyal új profesz
s'zori státusok anyagi alapját vetette meg a gyulafehérvári kollégiumban. Alapít
ványa 1629-től nagyívű új fejlődésre indította a már több évszázadot megért gyu
lafehérvári iskolát.

Mi változott meg ekkor a kollégium korábbi állapotához képest? Ettől kezdve
harmadik tagozatán lehetőség nyílt a teológia mallett a filoz6fia korabeli - a
hagyomány alapján pontosan meghatározott - rendszerének oktatására. Bár nem
maradt róla írásos dokumentum, mégis feltételezhető, hogy 1629-től a kollégium
ban a három tanári státus megszervezésének eredményeképpen e filozófiai rend
szer alapvető tananyagrészei oktatásra kerültek.* ,

A teológia teljes rendszere mellett a filoz6fia teljes rendszere is elsajátítha
tóvá lett - ezért nevezhetjük 1629-től a gyulafehérvári kollégiumot akadémiának.
Szükséges az "akadémia"-minősítés e kritériumának hangsúlyozása, inert még a
szakirodalom is igen könnyen osztogatja az "akadémia", a "főiskola" cimet e
századok egészen különböző rendű-rangú iskoláinak.

* Csak meüékesen jegyzem meg: úgy tűnik, rníntha az iskolatörténeti tanulmányokban a
szerzők gyakran olyan gyenge, nem teljes értékű, relütetes bizonyítással, érveléssel is beér
nék, amellyel más témájú történettudományi munkálkban aligha etégedriének meg. Jó pél
dája ennek a különféle XVI-XVII. századi hazai - feltételezett, de nem bizonyított 
iskolaalapítások problémaköre. A legtöbb esetben ugyanis nem új iskola alapításáról van
szó, hanem a meglevő iskola új vezetés alatti tovabbétéséröi. Ismerve az ískolaszervezet
és tananyagrend igen szfvós tovatméttetö- és megtartó. sőt megmerevítö erejét, ezértt alig
hanem főként új vallási-ideológiai hatások alatt folyó hagyományos oktatasrot-nevetesrot
van szó az esetek többségében, nem pedig új iskola alapításáról. (A magyar szókincsben
egyébként az ..újraalapítás" kifejezés is szerepel.)

A reformáció - magam az adatok és a dokumentumok elemzése alapján úgy látom 
a legtöbb esetben új virágzás felé indította el a vezetése alá került, már ltorábban is működő

jeles .városi iskolákat. De miért hallgatnánk el ugyanannak az iskolának a korábbi - eset
leg korábban is virágzó - életét?
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Ami az európai iskolaügy korabeli másik két modernízálásí tendenciáját illeti:
nálunk ekkor, a XVII. század első harmadában még nem kerülhetett napirendre
a közép- és felsőszíntű anyanyelvi oktatás, ennek lehetősége hazánkban majd csak
két évszázad múlva érik meg s jelenik meg első ízben a sárospataki kollégium
ban a XVIII. század végén; a népiskolákat illetően a XVII. század első harmadá
ban a kálvinísták még elzárköztak a falusi és városi népiskolák szervezésétől, a
katolikusok és evangélikusok viszont már megkezdték népiskola-hálózatuk kiépí
tését a királyságban és a fejedelemségben egyaránt.

V.
Amikor Bethlen Gábor 1629. november 15-én elköltözött az élők sorából, a gyula
jehérvári akadémia - lehetőségeit-perspektíváit tekintve. - a két magyar haza
egyik legjelentősebb oktatási intézménye volt, készen .arra, hogy anagy fejedelem
legfőbb iskolapolitikai célját megvalósítsa. (Ebben az időben hazai földön egye
dül a nagyszebeni evangélikus szász polgárok tartottak helyi kollégiumukban há
rom felnőtt főhívatású tanárt, már 1598-tóL)

S a fejedelemségben és a királyságban a kisebb-nagyobb kollégiumok soka
ságában oktatták az if'júságot; Nagy jövő elé nézett a református vezetés alatt
álló kolozsvári, marosvásárhelyi, váradi, sárospataki, debreceni, pápai kollégíum:
az evangélikus irányítású soproni, besztercebányai, eperjesi és brassói iskola, va
lamint az unitáriusok kolozsvári intézete. Folyt a tanítás a jezsuiták gimnáziumai
ban Nagyszombatban, Pozsonyban, Homormán és Kolozsmonostoron.

Még messze volt a megvalósulástól. de már érlelődni kezdett ekkor annak
lehetősége, hogy a hazai iskolarendszer egésze, annak mindegyík intézmény-tagja
alkalmat adjon a világi pályára készülő világi ifjak számára világi műveltség

elsajátítására. Ez lebegett már Bethlen Gábor szemei előtt is - ha ezt életében
nem is tudta elérni -, jól tudva, hogy mind a fejedelemségbeli, mind a király
ságbeli társadalmi-gazdasági fejlődés fontos feltétele ez.

S e kiváló erdélyi uralkodó műveltségének, széles politikai látókörének, bőke

zűségének, jövőbe látó tekintetének, újat érvényesítő iskolapolitikájának része
volt abban, hogy időkmúltával itthon is lehetőség nyílt - nem is egy helyen
- arra, amiért Bojti Veres Gáspárt annak idején külföldi tanulmányokra küldte.

" ... Hogy pedig szándékunkat ebben jól megértsd - írta hozzá küldött leve
lében 1618 januárjában -, ahhoz tartsd magad, hogy ne csak a theologíat, hanem
a bölcseleti tudományokat is alaposan megtanuld. hogy a /míkor majd hazatéren
desz, úgy az egyházi, mint a polgári dolgokban is s a külügyek igazgatásában
segítségednek hasznát vehessük, magunk, nemzetünk, hazánk érdekében."

HARCZA JÓZSEF

BETHLEN ÉS A
,

VALLA SI
..

TURELEM
Kassán, 1606. április 25-én a magyar lelkészek kérelemmeT állottak elő: legyen egy,
azonos formájú vallás ugyanilyen ünnepekkel; őket ne lutheránusoknak, kálví
nistáknak, katolikusoknak, hanem keresztyéneknek nevezzék; szabadságjogaikat
szavatolja törvény. Rendjeink a legfontosabb pont tárgyalását békésebb időkre

halasztották.

E "békésebb idő'" 1606 és még 1608 után is érdemben. csak Bethlen Gábor
fejedelemmé választásával vehette kezdetét. Ű konkrét tapasztalások nyomán ki
érlelt, teoretikusan megalapozott egyházpolitikai koncepcióval foglalta el trónját.
Egyházpolitikáját - korának keretei között a vallási türelem fémjelezte és
haláláig nem átmeneti [ellegü műfogásként, de elvhűen képviselte azt.

A Bethlen Gábor Emlékbizottság által rendezett nemzetközi tudoraanyos konferencián Deb
recenben, 1980. október 8-án elhangzott korreferátum.
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