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A humanizmus iskolái

Mészáros István XVI. századi városi iskolálnk és a "lItudIa
hu_nltalis". HumanDmIli és ReformicIó ll. sark.
Klanlczay Tibor. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981.

A szerző könyve a magyar pedagógiai történetírás
nak hosszú idő óta, rövidsége és tárgybeli, időbeli

szigorú körülírtsága ellenére a legkiérleltebb. leg
több indíttatást biztosító terméke. Olyan témát
tárgyal páratlan anyagismerettel és nyugodt ítélő

képességgel, amit eddig a felekezeti ellentétek jó
esetben lelkes, rossz esetben ellenséges szenvedé
Iyei szinte megtekinthetetlenné. vizsgálhatatlanná
tettek. A tényeket tisztelő megállapítások helyét
ugyanis az előítéletek hangoztatása foglalta el. Ez
a véleményem nem vonatkozik egy olyan magas
tudományos etikájú adatközlő, rnint Fraknói Vil
mos munkásságára. A magyar műveltség régebbi,
középkori múltjával foglalkozó szakembert azon
ban - mint e sorok íróját is - mindig foglalkoztatta
a magyar művelődés első félévezrede iskolázási.
műveltségi rendszerének sorsa a XVL század tragi
kus' évtizedei ben.

Lehet-e beszélni egy, a századon átívelő nemzeti
műveltségi európaiságról és még inkább folyama
tosságrói a XX. század derekáig, felekezeti jelzők

szembeállítása nélkül? Erre a kérdésre ad a ténye
ket ismerő és gondosan mérlegelő kutató megfon
toltságával igenlő választ a szerző, helyesen hang
súlyozva, hogy "iskoláink tananyagának humanis
ta szellemű modernizálódását ... sajátos belső fej
lődés eredményezte ... " Ezzel egyező véleményt
alakított ki bennem irodalmi műveltségünk alap
vetésének vizsgálata is.

Munkájának felépítését a könyv címének fogal
mi tisztázásával kezdi. Mit jelent a ..Studia huma
nitatis" humanitas tanulmány? Új világképet, új is
kolatípust (9-15). Az új tananyag-koncepció meg
jelenését a budavári Boldogasszony-iskolában fe
dezi fel, és ezzel egy elődeihez képest új és bátor tu
datossággal megválasztott útra lép. A városi isko
lázást, a későbbi magyar középiskolának eddig, az
úgynevezett "káptalani" iskola mellett szerencsét
lenül elhanyagolt történelműegyik és fontos előd

jét ismerteti meg velünk (62-76). Az Egy jelentős

iskolareform című fejezetben, a minden jel szerint
Esztergomból Nagyszombatba menekült érseki (és
nem káptalani) iskolának a városplébániai iskolá
val történő fúziója Oláh Miklós által történt sza
bályozását, reformját írja le (62-76), és végre jelen
tőségéhez képest mutatja be a XVI. századi ma
gyarorsz~gi iskolák egyik legjelesebbjét. Igen érde-
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kes az a két fejezet, amely a teljesebb, illerőleg az
egyszerűbb klasszikus tananyag-együttest ismerteti
a protestáns iskolákban (78-122). Az előbbi, mint
látszik az erdélyi és felvidéki városok (Kolozsvár,
Besztercebánya, Lőcse, Selmecbánya, Nagysze
ben) iskoláiban volt honos, az utóbbi Sárospata
kon és Debrecenben. Itt azonban feltűnik már a
magyar nyelv, mint a "studia humanitatis" eszkö
ze. (A jezsuiták iskolarendszere. annak magyaror
szági megvalósulása [teljesen először Kolozsvá
ron].)

A tananyag részletes ismertetése segít minket
ahhoz, hogy igazat adjunk a szerzőnek a jézustár
sasági iskolázás fegyelmezettségére, rendszeressé
gére vonatkozó nézetei tekintetében. De már az
auktorolvasás dolgában - "mindezt máshol már
megírtam" - a jezsuiták mögötte maradnak Oláh
Miklós huma~ista igényességének, sőt a protestáns
iskolázás átlagos követelményeinek is. A jezsuita
középiskolai és főiskolai oktató tevékenység teljes
kibontakozása amúgy is a XVII. századra esik, ki
vül marad tehát e könyv időbeli határain. EI kell
fogadni Mészárosnak azt az összefoglaló nézetét.
hogy" ... a humanista anyag felosztása. .. lénye
gében azonos módon történt a jezsuita gimnáziu
mokban éppen úgy, mint a nagyobb protestáns is
kolákban. Kétségtelen, hogy a jezsuita iskola szi
lárdabb szervezetű, biztosabb alapozású, a protes
táns iskola viszont rugalmasabb, a helyi lehetősé

gektől, személyi adottságoktól meghatározva ese
tenként és időnként nyilottabb szellemiségű ekkor
is és a későbbi századokban is." Az előzmények is
meretében fel merném vetni a kérdést, hogya pro
testáns iskola rugalmassága nem azért állapítható
meg így, mert - külön ős módon - talán inkább
folytatása volt a középkor hazai, nem túlszerve
zett, különböző hatásokat könnyebben felvevő os
kolájának.

Már csak azért is szóba kell ezt a lehetőséget

hozni, mert szerzőnk a "studia humanitatis" fogal
mának vizsgálatában nem ás le egészen az alapo
kig. Egészen határozottan a humanizmus "atyjá
nak", Petrarcának és az itátiai humanizmusnak
augusztinizmusára kell gondolni, meg a XVI. szá
zad elején megélénkülő párizsi humanista iskolá
zásra. Pedig a kissé gondosabb tájékozódás megfe
lelő irodalmat juttatott volna a kezébe. A .Jiuma
nitatis studia", a "studia humaniora" - igaz, a fel
sőoktatás területén először -, de mégis eljuttatott
hozzánk egy olyan új művelődési, iskolázási rend
szert már a XIV. és XV. században, ami a XVI.
században általánosan alkalmasnak találtatván 
Mészáros István megállapítása szerint - a XVI.
század végére ... a humanista műveltséganyagná
lunk is tananyaggá szerveződött,és e tananyag tar
talma lényegében változatlan maradt hosszú év-



századoko n keresztül . meghatározva a középszin
tü okt a tás tö rzsa nyagá t (tehát a »latin nyelv és iro
dalmat. a gö rög nyelv és irodalrnat«)." És ugyan 
így ígaz mar ad hosszú időre az az állít ása is. hogy
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Képek és tervek
Q z öldöklő Idő" effenében

"
Elöljáróhan illik elmondanom : Moser Zoltán képei
re maximális elfogults ággal tek intek . Areálisabb ,
de nem biztos , hogy érv ényesebb ítélk ezést tehát
hadd hárítsam át azokra , ak ik most találkoznak elő

För ezzel a vi/ággal. A 77 kép (népmesei-bibliai
cseng éssel} fo tomasinák sz űntelen kattogásával sz ű

letett . de így is csak expozíció egy töhb mint húsz
eze rre hecsült kollek cióból .. igaz , olyan válogatá s,
amely az egész eddigi működés , tevék eny ség , pálya
szervességére utal. Vonza lmak, utak és egészen tit
ko s iisvények : fotós ars poe ticák metsz ésponijában
állunk . Ide állíto tt bennünket M áser Zoltán , akit én
j ószerével moccanatlannak sohasem láttam ..de min
dig mozg ásban , műkodésben , száguldásban, újabb és
újabb tervek megval ásit úsa , megá lmodása közben.

Volt sze renesém néhány szor kalandos , néha
nyak törő utakra elk ísérnem .. térk épek en már ma
gy arul nem olvasható ki s falvak - még tán a legszű

kebb szak mai k örökb en is ismeretlen - csodatemp
Iomaiban egy -egy S zent Lászlá-f ej et - szer ény sta
tisztak ént - megvil ágitanom . Mert f ény híján vol
tunk s vagy unk állandóan! M ásem éta sötétségből

jö n elő az értelmünket és szlvűnket figyelmeztetőleg

is horzsoló f ény . Elmondhatom, hogy egy f elvidék i
úton Kassa és Podolin között többször láttam a mű

vészt kegyelmi állapotban. Míg templom ok b ál, vár
romokból újra .fiil ép űlt" a magyar k iiz épkor egy
sze lete ., De eljutott más irányba is , távolabbra is,
hogy magos Déva várá t ritka megvil áglt ásban fo
t ázhassa. Vagy Mikes Kelemen szülőföldje szo m
sz éds ágában, Zágontól néhány kilom éterre a gótika
remek ér él , a gelencei templomról készitsen pompás
felvéte leke t.

Témái erkölcsét és szándék át kon ceptu álisan ki
raj zolják. Nem alka lmi fo tós tehát , hanem terveit

. szigor úan meg valósító mŰI'ész. Ahogy a f ák ról ké
szült sorozata elemi erővel az ember görcseiről.

ezek az isko lák neveltek értő és é l vező közöns éget
~ XVI. század hazai irod alm án ak" .

csonk olt lehetőségeiről és az ég fe lé töreki'ő hajl a
mairól - az ant ropomorfi zálás és "ihletett belelát ás
meglátás" nyel vén szó l ..a táncos k épek az egyén ön
meg valósításának minden örömét, drámájá t - az el
mosódó kont úrok előtt - k épesek egye tlen pillanat 
ban. a fo rgás mámorító örvényébe sűriteni.

S nem véletlen , hogy M óser Z oltán port réin , író
arcképein k iket láthatunk : a stósz i Fábry Z oltánt .
Illyés Gyulát , Nagy Lászlót , Korm os Ist válli . Ju
hász Ferencet. az erdélyi Sütő Andrást . Kányádi
Sándort . Élőket és holtakat . Akiket szivéhez közel
állónak tek intet t , ak ikn ek hitt és hisz ma is.

Én a magyar középk or - régi és új keletű dúl ások
után -'- megmaradt emléke inek fo tózása idején talál
k oztam és figy eltem fe l M áser Zolt ánra. Ak ko riban
a "Z sámbék romja i" tiivében lak ott .. közelről lát
hatta a letarolt rozett ák at , kerengő f olyosókat.
Gyönyörű versében a nemrégiben elhuny t nagy ma
gy ar költő, Jék ely Z oltán így írt Zsámbék ro mjai 
ról : "Tekintsd e művet , lsten . / hisz nem vagy vak
s halott. / küldd mell é, hogy segítsen, / két szá r
nyas angya lod! / S ha nincs felép ítője / s ki rakjon
új falat, / hadd óvja meg bel őle. / bá r az t, mi meg
maradt ! / Járják körülbe karddal, / csa pdosván a
mez őt, / s kerg esse égi ka rddal / az öldöklő I dő t ! "

Úgy [ átom, M áser Z oltán szívó s tehetséggel és
egyfotomusin ával az "öldöklő Idő" ellenében dolgo
zik . Halad egy re följebb .
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