
TERMÉS 
A bánffyhunyadi iskola 
a XVI-XIX. században 

Bánffyhunyad Kalotaszegnek, Erdély híres néprajzi vidékének évszázadok óta mindmáig 
legfontosabb települése. A középkorban a Sebes-Körös völgyén átvonuló hadak és átutazó 
kereskedők fő pihenőhelye, később az Erdélyi-medence és az Alföld közti forgalom fontos 
láncszeme. A település jelentőségét mutatja egyházának tekintélyes nagysága: az 1332—1337-i 
pápai tizedjegyzéTkben plébánosán kívül káplánja is szerepel. 

Első iskolatörténeti adatunk a XVI. századból való. A bánffyhunyadi bíróságról írt 
Constitutió (1578) a bíró kötelességévé teszi az iskolával való törődést: „legyen gondja az 
iskolának építésére" — szól az utasítás.1 Kalotaszeg központjának azonban bizonyára már 
korábban volt iskolája, hiszen a közeli falvakban-Egeresen 1444-ben, Kispetriben 1486-ban, 
Magyarbikalpn 1541-ben említik a tanítót, illetve a tanulókat, az ún. „scolares"-eket.2 

Bánffyhunyad szellemi fejlődését visszavetették az Erdélyen a XVII. század közepén több 
hullámban végigseprő török- és tatárdúlások. Némely vidékek csaknem teljesen elpusztul-
tak, a tanítókat az ellenség legyilkolta, elhurcolta. Erről az időszakról írja a verselő krónikás: 

Földig lerontatál te is Bánfi Hunjad 
Szerkenjen fel azért az ki benned szunyod 
Mert nem kitsin romlás forgat rajtad tugjad 
Kiért félben szakad gyakron édes álmod. 
Edgy üt vészéi vélle te is Kalotaszegb, 
Kiben az ifjúság volt mint virág seregb; 
Belőlled el vit nép mostan csak keseregb, 
Kiknek étek itok az keserű méregb.3 

Bánffyhunyad név szerint is ismert első tanítója Erdélyi István 1670 táján, őt követték 
Szentgyörgyi Mihály (1672), Kézdi-Vásárhelyi Kelemen (1673), Küküllővári Péter (1674), 
Nyiri István (1681) stb.4 

Az iskolamester 

A feudalizmus kori falvak világában a tanítónak igen jelentős szerep jutott „... lehet látni 
egész falvakat - írja Apáczai Csere János - , amelynek szeme, füle, nyelve az iskolamester.. ,"5 

Bánffyhunyad a XVI. század második felében és ezt követően tanítóit a Kolozsvári 
Református Kollégiumból hozta. A diákok, tanulmányaikat félbeszakítva, rendszerint 1 -3 
évig tanítóskodtak majd tovább tanultak, vagy más jövedelmezőbb - papi, világi - állást 
vállaltak.6A tanító egyszemélyben kántor, nótárius (jegyző) is, kötelessége a temetéseken 
való éneklés, a harangozás. 

"Történelmi lapok, 1974. 298. oldal 
2Sebestyén Kálmán: Kalotaszeg népoktatása a XV. századtól 1848-ig. In: Művelődéstörténeti 
Tanulmányok, Bukarest, 1979. 
3Szabó T. Attila: Kőröspataki B. János verses krónikája. Erdélyi Múzeum, 1931. 131. oldal 
4Herepei János: A bánffyhunyadi iskola régi mesterei. Adattár XVII. századi szellemi mozgalma-
ink történetéhez. III. Bp.-Szeged, 1971. 351. oldal 
5Apáczai Csere János: Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról és a magyaroknál való barbár 
állapotuk okairól. In: Orosz Lajos: Apáczai Csere János válogatott pedagógiai művei. Bp., 1956. 
170. oldal 
6A bánffyhunyadi tanítók nevét az egykori Kolozsvári Református Kollégium tanulóinak névsora 
tartalmazza. Nomina studiosorum collegii Claudiaci - 1668-1817 és a Liber expeditionis, 
1718-1808. 
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A tanítót az egyházközség Szent György-napkor (április 24-én) fogadta föl és évenként 
tartott vizitáció döntött a további alkalmazásáról. Ekkor megkérdezték a falu népét, hogy 
elégedett-e a tanító magaviseletével, buzgalmával, marasztalja-e jövőre vagy sem. 

A nagyobb jövedelmet nyújtó iskolákat „académia promitio"-nak nevezték, ezekben a 
külföldi akadémiákon tovább tanulni szándékozó diákok tanítottak. Ilyen „academia 
promotio" volt a bánffyhunyadi rektória is. 

Kalotaszeg központiában többnyire kitűnő diákok tanítottak pl.: Erdélyi István (1670) 
Teleki Mihály kővári főkapitány alapítványának ösztöndíjasa, Szentgyörgyi Mihály (1672) 
Rhédei Ferenc volt erdélyi fejedelem ösztöndíját nyerte el, Kézdivásárbelyi Kelemennek 
(1673) Bánffy Dénes alapítványa tette lehetővé a továbbtanulást stb. A kollégiumi évek alatt 
többen diáktisztségeket viseltek: Jeddi Mihály (1690) a kollégium seniora, Dalnoki István 
(1712) contrascriba, Tatai A. K. János (1718) adsessor. Tatai kétévi tanítóskodás után a 
bánffyhunyadi rektóriáról indult külföldre: 1723-1724 között az Odera menti Frankfurtban 
és a hollandiai franekerai egyetemen tanult.7 

A XVIII. század vége es a XIX. század eleje jelentős változásokat hozott a kisiskolák 
világában. A tanítói pálya ekkor vált önálló értelmiségi foglalkozássá. Az academia 
promotiók megszűntek, s az egy-két évig időző kollégiumi diákok helyett letelepedett 
családos tanítók vették át az oktatást. Érdekes, hogy Kalotasztg legjelentősebb iskolája, a 
bánffyhunyadi rektoria egy ideig még academia promotio maradt. A határozást 1808-ban a 
felettes hatóságok így fogalmazták meg: 
„1. A bánffyhunyadi rektorságot ezután is Academia Promotioval csinálják ... erre minden-
kora legérdemesebb ifjút kelletik kiválasztani, aki sokszor Publicus Praeceptorságot is viselt. 

2. A Rector mindenkor július 15. napján változik. 
3. A Collégiumból való kimenetelével tartozik magát a Rectornak kimenendő az iránt 

rezoválni, hogy bizonyosan académiákra mégyen, ha pedig nem menne, tartozik minden 
esztendei jövedelméből 30 forintot visszafizetni, melynek két része a Collégiumban valamely 
académiákra készülő jó legénynek adassék. "s 

A tanító munkájára, szakmai tevékenységére az ellenőrző látogatások jegyzőkönyvei 
minősítő véleményeket jegyeztek fel. 1791-ben Gál János tanítót „igen dicsérik", 1818-ban 
Soós Márton „munkás, nármas kötelességének eleget tesz", Í83l-ben Dómján János 
minősítése „eminens".9 Az 1848-as népiskolai összeírás szerint Ágoston György több 
nyelvet ismert: a magyar, román, latin nyelveken kívül a német, görög és héber nyelvekben 
volt járatos.10 

A bánffyhunyadi iskolában 1804-től kezdődően külön leány tanítót alkalmaztak. Fekete 
Márton leánytanítót 1818-ban dicsérte a vizitáció, 1820-ban a leányokon kívül 15-16 fiút is 
tanított. 

A tanító jövedelme 

A tanító létalapját a falu közössége által megállapított díjlevél adta. Bánffyhunyadról 
1754-ből ismerjük az első díjlevelet, amelyet az egyház javainak összeírásakor állítottak 
össze, az akkor kihallgatott tanúk vallomásai alapján, s így évszázadok gyakorlatát tükrözik. 
„Ezen reformata ecclesia mesterének pediglen jár - írja az 1754-es díjlevél - minden háztól 
dénár 6. Két ejtel búza, egy veder bor jár és minden háznál esztendőnként háromszor 
tartoznak főzni. Az özvegyek pediglen mindeneknek felét praestálják. Halott felett való 
éneklésért nyolc poltura. Amely bort az ecclesia ád, a birónak hírt adván, elárultathatja 
városunkon. A papnak járó 52 pénzből tartozik a praedikátor adni 4 forintokat fára."" 

A nőtlen diáktanítók étkezéséről a közösség tagjai gondoskodtak. A sorkoszt jelentette a 
tanító számára a mindennapi „fazék étket" és a „darab kenyeret". Később, a XIX. század 
elején, a letelepedett, családos iskolamestereknek főzés helyett - melyre igényt már nem 

7Her epeiJános i. m. 
8A vizitációs jegyzőkönyvek a Kolos-Kalotai Egyházmegye Levéltárában találhatók az Erdélyi 
Református Egyházkerület Kolozsvári Gyűjtőlevéltárában. 
'Vizitációs jegyzőkönyvek 1818, 1831 - a Kolos-Kalotai Egyházmegye Levéltárában 1/1. 
101848-as népiskolai összeírások a Kolos-Kalotai Egyházmegye Levéltárában. 
"Inventarium bonorum ecclesiasticorum ... Anno 1754. Kolos-Kalotai Egyházmegye Levéltára 
1/1. 
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tartottak - 2-4 polturát fizettek. A temetéseken végzett kántori szolgálataiért a „halott felett 
való éneklésért" a tanító külön pénzbeli javadalmazásban részesült. A következő díjlevelet 
1813-ból ismerjük, ekkor külön említik a fiú- illetve leánytanító járandóságát. A fiútanító 
kapta a nagyobb fizetést: „Minden háztól egy-egy veder mustot, az özvegyek és nőtlenek fél 
vedret. Minden gazda fél-fél véka búzát és 6 pénzt, ... fára 4 magyar forintot. Halotti 
éneklésért 24 pénzt, a gyermekek tanításáért minden gyermektől egy veder mustot. A 
nagyobb leckekben lévőkért, annyit amennyiben megegyezhetnek." Érdekes, hogy az 
„académia promotio"-ként számon tartott bánffyhunyadi rektórián a tanító 1813-ban még 
sorkoszton élt. 

A díjlevél a Szent György-napkor alkalmazott új tanító fizetéséről is gondoskodott: 
„Mikoron a Rectort a Collégiumból kihozták a városi Bíró ád ... minden hónapra két véka 
búzát, Szent György-naptól fogva Szent János-napig fél (font?) szalonnát. Húsra 1 Rhénes 
forintot és a kortsomáról 14 kupa bort." 

A leánytanító kötelessége volt a harangozás, amiért azonban külön fizetés járt. 1813-ban 
díjlevele a következő: „Minden leány gyermek esztendei tanításáért fizetnek egy véka búzát, 
egy veder mustot, egy szekér fát, amely gazda pedig meg nem küldi hamar a szekér fát 
tartozik vinni darabonként mindaddig, míg a szekér fát megviszi. A harangozásért fél veder 
mustot, halotti harangozásért 11 krajcárt. A kurátor egy pár csizmára ad 2 forintot és 40 pénzt 
és egy pár új kesztyűt. A bégyűlt borait a korcsmán elárultathatja a tanács hírével." 

Az 1832-es vizitációs jegyzőkönyvek külön említik a gyermekek tanításáért fizetett 
összeget: a fiútanító az initiensekért (kezdőkért) 50 krajcárt kapott gyermekenként, a 
„legelső leckékben lévőkért" 150 krajcárt, a leánytanító járandósága leányonként 50 krajcár. 

Az 1866-ban megállapított fiútanítói díjlevél tételenként összesíti a mester jövedelmét: 
„1. Minden háztól fizetnek egy veder bort, az özvegyek fél vedret vagy annak piaci árát. 

Jelenben 240 vedret. 
2. Minden háztól fizetnek fél véka búzát és 15 krajcárt (osztrák értékűben). Jelenben 

bégyűl 139 314 véka, miből 24 vékát a segédtanító fizetésébe ád a rector. 
3. Kepe borának elárultatására van folyó korcsomája, oly formán, hogy két hordó 

elárultatása után a leánytanító árulhat ugyanannyit. 
4. Minden keze alájáró iskolás gyermek fizet 2 forintot (o. e.) és 60 krajcárt (o. e.)fára. 
5. A város pénztára évenként act6 forintot osztrák értékben,"13 

Az 1866-os árak alapján a fiútanító díjlevelének pénzértéke 671 forint 65 krajcár, a 
leány tanítóé 514 forint, a segédtanítóé 254 forint volt. Ez a jövedelem Kalotaszegen a 
legjobbak közé tartozott. 

A bánffyhunyadi lakosok időnként adományaikkal is segítették az iskolát. 1830-ban 
Horvát Dániel 100 Rhénes forintot adott az iskolának, melynek évi kamatát „az oskola 
könyvbéli szükségének pótlására" fordították. 1843-ban Kelemen Márton - az iskola egykori 
tanítója - 150 Rhénes forintot adományozott a jelesebb tanulók premizálására. 1844-ben 
pedig Baló István 250 Rhénes forintot ajánlott fel a kisdedóvó építésére. 

A falusi kisiskola 

A feudalizmusban a falusi kisiskola szalma- vagy nádfedeles, szerény épület, egyszobás 
iskolaház, amely a sövénnyel kerített mesteri „fundus"-on állt. A bánffyhunyadi iskolames-
teri telekről az 1754-es összeírás tudósít: „Vagyon a református ecclánakparochiális fundusa, 
melyen ... Dósa György nevű mestere lakik... melynek regalis mensura szerint széle 12, 
hossza pedig 23. "u A leánytanító a templom mellett a cinteremben lakott. 

A tanító a lakószobájában tanított, de a XVIII. század második felében már felépült a 
külön tanterem az ún. classis. A tapasztott földű szobában - amelynek lantornás ablaka kevés 
fényt bocsátott a tanulókra - a gyermekek a fal mellett, cövekekre erősített deszkákon ültek, 
középen a tanító asztala állt. A vizitációs jegyzőkönyvekben gyakran szerepelnek az iskola 

"Vizitációs jegyzőkönyvek, 1813. 
,3Általános kimutatás a Kolos-Kalotai ev. ref. egyházmegyében kebelezett anya- és leányegyhá-
zak ... mesteri fizetésekről. 1868. Kolos-Kalotai Egyházmegye Levéltára 1/12. 
14Inventarium ecclesiasticorum ... Anno 1754. Kolos-Kalotai Egyházmegye Levéltára 1/1. 
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épületére vonatkozó megjegyzések: 1813-ban a „classis hideg", 1818-ban „az iskola ablakai 
kicsik" panaszkodnak a szülők, 1822-ben a classist jó állapotban lévőnek mondják. 

Minél több gyermek nevelése 

A feudalizmus kori falusi iskolázás egyik nagy kérdése a rendszertelen iskolalátogatás. A 
jobbágyterhek lefoglalták az egész család és benne az iskoláskorú gyermek idejét és erejét. A 
gyermek munkára való igénybevétele miatt a tanulási idő is rövidült, többnyire novembertől 
márciusig terjedt. Sokan a szegénység, ruhátlanság, a nagy sár miatt nem jártak iskolába. Az 
1780-as vizitációs jegyzőkönyv panaszolja, hogy „az atyák a gyermekek taníttatásában 
felettébb restek"Pedig az iskolába járás nem a jóakaraton múlott, a baj társadalmi oka a 
jobbágyrendszer. 

Az iskolalátogatás, a tanulók létszáma a XIX. század első felében a következő képet 
mutatja: 

A vizitáció Az iskolába Megjegyzés 
éve járók száma 

1813 96 „sokkal többen lehetnének" 
1818 95 „még sokan járhatnának" 
1819 102 
1820 72 „lehetne még 40" 
1821 62 
1822 100 „lehetne még 20" 
1823 110 
1825 90 
1826 86 
1829 129 
1832 100 „lehetne még 11" 
1833 119 „többen nem lehetnek a 

szegénység, az uralkodó 
himlő, a nagy sár miatt" 

1837 60 „lehetne még 109" 
1839 71 
1844 146 
1847 130 
1851 143 
1853 160 
1860 180 
1868 210 

A vizitáció a rendszertelen iskolalátogatás okát a szegénységben, az öltözet hiányában, a 
gyakori betegségekben, a nagy hidegben és sárban latja. A következőkben utasítja az 
elöljáróságot: „hogy a szülőket külső erővel is gyermekeiknek az oskolába való feljárásra 
kötelezzék". 

Minden falusi gyermek rendszeres iskolába járása a feudális gazdálkodás viszonyai között 
megvalósíthatatlan. Az iskolának lehetőség szerint minél több gyermek nevelése volt a célja, 
amit a felettes szervek utasításai és a falu elöljárósága útján szeretett volna elérni. 

Az oktatás anyaga és módja 

A mai tanév fogalma a feudalizmus idején ismeretlen volt. A tényleges oktatótevékenység 
a tavaszi mezőgazdasági munkák kezdetével többnyire véget ért. Magát az iskolai tanítást a 

l5Főkonzistórium Levéltára 145/1780, az Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvári Gyűjtő-
levéltára. 
I6A közölt gyermeklétszámot a vizitációs jegyzőkönyvek tartalmazzák. 
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kora délelőtti és kora délutáni egy-két órás foglalkozás jelentette. Az iskolát nem osztályokra 
osztották, a tanulók tantárgyak szerint csoportosultak. 

Az elemi fokú kisiskola alapvető tantárgya a katekizmus - a vallás főbb tételeinek 
kérdés-felelet formában való kifejtése - , amely azonban erkölcsi, társadalmi ismereteket is 
nyújtott. Ezenkívül az egyházi ének - a zsoltárok - , ami elsősorban szép, élményszerű 
éneklést jelentett; valamint az olvasás, írás, a latin nyelv alapjai alkották a tananyagot. 

Bánffyhunyadon a XIX. század első évtizedeiben a fiúk tanultak: Ábc-t, Bibliai históriát, 
Ágendát, Nagy kathekézist, Soltárt, számvetést és írást, a leányok: olvasást, éneklést, vallást 
és számvetést. 

1818-ban a vizitációs jegyzőkönyvek nem kis büszkeséggel jegyezték meg, hogy az iskola 
tanulói között vannak: „Sintaxist tanuló és a Cornelius Nepos: Derék emberek viselt dolgairól 
írt könyvét helyesen értelmesen fordítók is valamint más Etymológisták". 

1870-ben az iskolában a következő tantárgyakat tanították: IV. osztály: vallás, világföld-
rajz, természetrajz, természettan, honi történelem, magyar nyelv, számtan, helyes- és 
szépírás. III. osztály: vallás, Magyarország, és Erdély földrajza, természetrajz, honi 
történelem, olvasás, írás, ének, számtan. / / - / . olvasás, írás, számtan, értelemgyakorlat, ének 
természetrajzi előismeretek. A leányiskolában: vallás, Magyarhon története, földrajz, 
állattan, számvetés, elbeszélések, olvasás, írás, ének voltak a tantárgyak. 

Az olvasást ún. sillabizálással, a betűztető módszerrel tanították. A mássalhangzókat nem 
hangjuk, hanem nevük szerint ejtették ki a tanulók. A betűk nevének megismerése után 
következett az értelmetlen szótagsorok, szótagcsoportok mechanikus betanulása. A sillabi-
zálás rossz módszere, a „nagy hiábavalóság s kerengő útvesztés" - ahogyan sokan nevezték 
ezt a módszert - alaposan megnehezítette az olvasás elsajátítását. Az olvasni tanítás új, 
hatékonyabb módszerét, a „hangoztató módot", 1867-től alkalmazták Bánffyhunyadon. 

A XIX. század első felében jelentős módszertani újítást jelentett Lancaster kölcsönös 
tanítási módszerének bevezetése.17 Lényege, hogy a tanító legtehetségesebb tanítványait 
bevonta az oktatási munkába. A „kis segédtanítók" (monitorok) az olvasótáblák előtt a betűk 
ismeretére tanították a rájuk bízott csoportokra osztott, apróbb gyermekeket. A segédtaní-
tók alkalmazásával az olvasás, írás tanítási ideje lerövidült, az oktatás hatékonyabbá vált. 

Bánffyhunyadon 1833-ban előfizettek Salamon Józsefnek a Lancaster-módszert ismertető 
A kölcsönös tanítás módjának rövid rajza című könyvére, mely 1839-ben két példányban 
érkezett meg az iskolába. Ettől az évtől kezdve az új módszer szerint tanítottak a 
bánffyhunyadi rektórián. 1843-ban „a fiú és leányoskolában 16 magyar forint 12 krajcárt 
költöttek lancasteri és pala táblákra". 

A tanítást tavasszal az examenadás követte. Ezek a vizsgák nem a mai értelemben vett 
számadások, hanem az elöljáróságok, szülők előtti ünnepélyes szereplések voltak. Az 
osztályozás nem szokás, maga a tudás minősítette a tanulót. 1822-ben a vizitáció szerint a 
tanító „exament szokott adni szépet pünkösd táján". 

A XIX. század első felében a bánffyhunyadi rektórián gyakran használt könyvek: az Új 
ABC, a Fali ABC, Geográphia - Erdély - hazánk rövid ismertetése, a Gazdasági kistükör 
(Buda, 1843) stb. voltak. 

A bánffyhunyadi kisiskola színvonala koronként igen különböző volt és az anyagi 
lehetőségek függvényében változott, de a közvetített ismeretanyag egyre szélesedik, a latin 
szövegek betűztetésetől kezdve az anyanyelvű olvasáson és íráson át a természettudományok 
elemeinek oktatásáig. E szerény keretek között folyó évszázados oktató-nevelő munka 
számottevő iskolai örökséget hozott létre, amelyet később a korszerű általános népoktatás 
hasznosított. 

Sebestyén Kálmán 

56 

i7A kölcsönös tanítás módszerét Andrew Bell (1753-1832) és Joseph Lancaster (1778-1838) 
dolgozta ki. 


