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Az 1849-es oktatási „Entwurf’ 
és az erdélyi református egyház

Az önkényuralom évtizede a magyar és általában a Habsburg-birodalom terüle
tén az oktatás átszervezésének volt a korszaka.

1848 tavaszán Bécsben is petíciók sürgették az oktatás színvonalának eme
lését. A mozgalom nyomására március 27-én a császár kinevezte az első okta
tásügyi minisztert, Franz von Sommeruga lovagot, aki a reformok előkészítésé
vel Franz Exnert, a prágai egyetem filozófiatanárát és Hermann Bonitzot1, po
roszországi klasszika-filológust bízta meg. Exnernek van nagyobb érdeme a 
munkában, aki nagy műveltségű és széles látókörű herbertiánus volt2 Ő foglalta 
írásba a miniszternek több tekintetben is liberális reformeszméit az „Entwurf der 
Grundzüge des öffentlichen Unterrichtswesens in Oesterreich“ (Az ausztriai 
közoktatás alapvonásainak terve.) című programot.3 Ezt a tervezetet az 1849. 
november 6-i körlevelében küldi el a közben megválasztott Thun oktatásügyi 
miniszter4 Magyarországra is, kissé módosított címmel. Előbb németül: 
„Grundzüge für die provisorische Organisation des Unterrichtswesens in dem 
Kronlande Ungarn“, majd 1850-ben magyarul is: „A magyarhoni korona
országban az oktatási ügy ideiglenes létszeresítésének alapjai“ címmel.5 Thun 
miniszter néhány hónappal később e tervezetnek a kibővített formáját is közzé

'Hennann Bonitz (1814-1888) Berlinből hívták meg a bécsi egyetemre
2Franz Exner ( 1802-1858), már jogi tanulmányai alatt érdekelte és mélyen hatott rá 
Herbait pszichológiája. Filozófiai tanulmányát jogi tanulmányai után is folytatta. Már 
1827-től helyettesként tanított a bécsi egyetemen, 1831-től pedig Prágában a filozófia 
tanára. Iskolaszervezéssel is foglakozott, a különböző német államok neohumanisztikus 
középisklái voltak rá hatással. (Herbait pszichológiáját és filozófiáját lsd: Fináczy Ernő: 
Herbait élete és pedagógiája. Bp. 1932, uő.: Neveléselméletek а XIX. Században. Bp. 
1934,81-102.0.
ъFelkai László -Zibolen Endre\ A magyar nevelés története II. Bp. 1993. 9. o.
4 Thun hatásköre kiterjedt a katonai határörvidéki iskoláktól az egyetemig minden okta
tási intézményre. Tiroli eredetű cseh arisztokrata családban született és már korábbi 
írásaiból is kiderült magyarellenessége. Egy évtizednél hosszabb hivatalviselését kleri
kális beállítottság és a birodalmi centralizmus feltétlen szolgálata jellemezte. Geringer 
már 1849 augusztusában tájékoztatta őt a magyarországi oktatásügyi állapotokról. 
’Gyűjteménye a Magyarország számára kibocsátott legfőbb Manifestumok és Szózatok, 
valamint a cs. Kir. Hadsereg főparancsnokai áltat kiadott Hirdetmények. Hivatalos kia
dás. Buda, 1849. 212.
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tette az „Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in 
Oesterreich“ (Tervezet az ausztriai gimnáziumok és reáliskolák megszervezésé
re), címmel.6A munka a nyolcosztályossá fejlesztett gimnázium és a reáliskolák, 
valamint gimnáziumok szervezeti felépítését, tantervét foglalta magában. E ter
vezet a következő években rányomta bélyegét mind a magyarországi, mind az 
erdélyi közoktatásügy fejlesztésére.7 A dokumentum normatív jellegű részeinek 
szerzője Exner, míg az instruktiv fejezetek többnyire Bonitz munkái.

A terv három és fél száz oldalas munka.8 Szervezeti vonatkozásban a legje
lentősebb újítása az addigi hatosztályos gimnáziumok nyolcosztályossá bővítése, 
az érettségi vizsga meghonosítása és a reáliskolák létrehozása. Ez azt jelentette, 
hogy a korábbi hatéves gimnáziumot egyesítette a felsőfokú tanulmányokra fel
készíteni hivatott, kötelező „filozófiai“ tanfolyam két esztendejével.9 10 11 A gimná
zium két, önmagában egységes részre oszlott: Az I-IV. osztállyal működő al
gimnáziumra és az ezt követő V-VIII. osztályos kiegészítő főgimnáziumra. Az 
előző szükebb körű, de befejezett műveltséggel látta el a gyakorlati pályára lé
pőket és ugyanakkor egyben megalapozta a főgimnáziumot is. A főgimnázium 
alaposabb képzéssel a felsőbb fokú tanulmányokra készített elő.

A tantárgyak közt első helyen szerepelt a hittan, azt követte a két klasszikus 
nyelv, a latin és a görög, valamint a német és az anyanyelv. Továbbá szerepelt a 
történelem1' es földrajz, a mennyiségtan, a természetrajz, a természettan, és a 
bevezetés a filozófiába. nA tanterv a nevelés céljául a müveit, nemes jellem ki
alakítását tűzte ki célul. 12A terv értelmében az I. osztályban kezdődő latin és a 
III. osztályban induló görög tanításával nagy szerepet biztosított a klasszikus

6 Az irodalomban Organisationsentwurf-ként is gyakran előfordul.
1Zibolen Endre: Az Entwurf, in: Magyar Pedagógia, 1984/2, 149.0. 
sEntwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich.Vom 
Ministerium des Kultus und Unterrichts. Wien, 1849. A tantárgyak felsorakoztatásának
kivonatát Klamarik János is közzétette magyarul: A magyarországi középiskolák újabb 
szervezete történeti átvilágításban. Budapest. 1893. 122-127. o.
9 Felkai-Zibolen. A magyar nevelés II. 427.o.
10 A történelem anyaga az algimnáziumokban és a főgimnáziumokban koncentrikusan 
épül fel. Az alsó osztályokban az ókor és a középkor tanítása után Ausztria története 
következik. A Habsburg ház története áll a középpontban a főgimnáziumi osztályok 
egyetemes történelmi anyagában is, ami nagy mértékben sértette a Habsburg hatalom 
alatt álló népek nemzeti érzését. A nemzeti történelem önálló tanulmányozásának 
mellőzése volt a későbbiekben az Entwurffal szembeni egyik legnagyobb ellenszenv 
forrása.
11 Érdekességként jegyezzük meg, hogyan oszlott meg az órák száma. A nyolc osztály 
186 órájából 16 jutott a hittanra, 47 a latin, 8 a görög, 25 a német (ill. az anyanyelv), 25 
a történelem és a földrajz, 22 a matematika, 2 1 a  természettudományok, 2 a filozófiai 
oktatásra. Az összóraszám rövidesen emelkedett, és 49 jutott a latinra. Ha az órák számát 
alaposan elemezzük, akkor kitűnik az, hogy a nyelv-, irodalom, - történelem és matema- 
tikai-természettudo-mányi tanulmányok igazi elosztásáról mégsem beszélhetünk.
12 Entwurf, 2-5.0.; Zibolen Endre: Entwurf der Organisation der Gymnasien und 
Realschulen in Oesterreich. In. Pedagógiai Lexikon, 367 . o.
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műveltségnek, szem előtt tartva a humán- és realtárgyak egyensúlyának el
vét. 13Az addiginál kiemeltebb formában és nagyobb gonddal számolt a matema
tikai tárgyak és természettudományok tanításával. Algimnáziumot önállóan is 
lehetett szervezni, főgimnáziumot viszont nem. Főgimnázium szervezéséhez 
legalább 12, az algimnáziumhoz 6 tanári állás volt szükséges.

A tervezet szerint a gimnázium lehet nyilvános vagy magánjellegű. A kettő 
közötti különbség az volt, hogy a nyilvános gimnáziumok állam-érvényes bizo
nyítványokat állíthatnak ki, érettségi vizsgákat tarthatnak és próbaévre tanárje
lölteket foglalkoztathatnak. A magángimnáziumok növendékei viszont állam
érvényes bizonyítványt csak nyilvános gimnáziumban szerezhetnek. A teljes, 
vagy nagyobbrészt nyilvános alapokból fenntartott gimnáziumok állami gimná
ziumnak minősülnek. Nyilvánossági jogot a közoktatásügyi minisztérium adhat, 
attól függően, hogy a gimnázium berendezkedése mennyiben nyújt biztosítékot a 
jövő teljesítményeit illetően.

Az érettségi vizsga bevezetése számított a tervezet egyik legjelentősebb in
tézkedésének. Nem véletlen az, hogy az Entwurf összesen 122 paragrafusa közül 
11 erről intézkedik. Minden nyilvános gimnáziumban minden év végen kötele
zővé vált az érettségi vizsga megszervezése, az illetékes iskolatanácsos elnökle
tével. A terv szerint érettségi vizsgát kellett tennie mindenkinek, aki rendes hall
gatóként valamely egyetemet akart a továbbiakban látogatni.14

Az államon kívül gimnáziumot tarthatnak fenn püspökök, szerzetesrendek, 
községek, egyházi és világi testületek, valamint magánszemélyek is. Az előírt 
feltételek esetén az ilyen gimnáziumok nyilvánossági jogot nyerhetnek. De a 
terv szigorúan előírta azt is, hogy ezek államsegélyben csak akkor részesülhet
nek, ha működésűkre igazolt szükség van.15

A gimnáziumok közvetlen vezetője az igazgató,16 akit munkájában a tanári 
kar támogat. Minden iskolai év végén zárójelentést kellett írnia, amelyhez csa
tolnia kellett: „az egyes tanárokra vonatkozó észrvételeit és azokat a javaslatait, 
amelyeket az iskola és a tanárok érdekében szükségesnek ítélt.“17 Közvetlen 
felettese pedig a területileg illetékes iskolatanácsos, és ő áll kapcsolatban a szü
lőket képviselő „tanbizottsággal“. A világi hatóság küldi ki a „községi gimnázi
umi választmányt“. Tagjai a tanításon bármikor megjelenhetnek és esetleges

13 Entwurf, 5- 10.о.
14A tervezet következő paragrafusai szabályozzák a vizsga lebonyolítását. Meghatároz
zák tárgyait, az írásbeli és szóbeli vizsgák rendjét, a követelményeket, a bizonyítvány 
kiállításának módját. Sőt, még a javító vizsgákról is intézkednek. Entwurf, 78-82. §.
15 A gimnáziumra vonatkozó általános határozatokat az Entwurf 1-16. §-a tartalmazza.
16Az igazgató funkciójára szolgáló adalékokat Thun 1852. auguztus 31-i rendeletében 
olvashatunk.: „Az igazgatónak a maga ügyességét, derékságát nem az irodai ügyek gon
dos, de időrabló kezelésében - melyek rendet igényelnek ugyan, de csak a szükségesekre 
szorítandók -, hanem abban kell kimutatnia, hogy tudományos ismeretével és neveléstani 
tapasztalatával az iskola gyarapodását előmozdítani képes.” Dóczi Imre : Az újkori 
gymnázium. A debreceni ev. Ref. Főgymnazium értesítője az 1894/95. iskolaévre. 274.o.
l7Entwurf, 92.0.

89



észrevételeikkel az iskolatanácsoshoz fordulhatnak. A gimnázium közvetett 
vezetője tehát az országos iskolatanács, 18amely minden év végén jelentést küld a 
minisztériumnak, az iskolák zárójelentésével együtt. A legfelső vezetést a mi
nisztérium látja el, amely évente beszámoló jelentést tesz az uralkodónak és 
gondoskodik a jelentés közzétételéről.

A hatosztályos reáliskola is két részből állott: a 2-3-4 osztállyal szervezhető 
alreáliskolákból és az erre épülő háromosztályos reáliskolából. A tőkés társadalomban 
kialakuló gyakorlati szükségleteknek megfelelően, az első az iparos- és kereskedőpá
lyára, az utóbbi a műszaki tanulmányokra készített elő. A reáliskolák tanulói nem 
érettségivel, hanem záróvizsgával fejezték be tanulmányaikat. A szervezők az ilyen 
iskolát a vagyonosodó polgárság gyermekeinek szánták. Három osztályos alreáliskola 
önállóan is szervezhető volt, foreáliskola viszont nem.19

Az újtípusú gimnázium megszervezése anyagi természetű fejlesztést is megkö
vetelt. A már említett tanárok számának előírásával, valamint azzal, hogy működésé
nek engedélyezésében előírta a szemléltető eszközök, fizikai és természetrajzi gyűjte
mények, térképek beszerzését. Ugyancsak nehézséget jelentett a nyolc osztály befoga
dását lehetővé tévő termek, és a tanári lakások biztosítása is.20Thun nem is titkolta azt, 
hogy az Entwurf bevezetésével a magyar gimnáziumok és főiskolák visszaesésére 
számított.

Az 1850. szeptember 7-én kelt miniszteri rendelet annyi engedményt tett, hogy 
azok a gimnáziumok, amelyek eddig működtek, de nem tettek eleget a feltételeknek, 
az induló tanévben még érvényes bizonyitványt adhattak ki. Amennyiben a jogukat 
fenn akarták tartani, úgy alkalmazkodniuk kellett az új rendhez.21

Az Entwurf elgondolásainak egy része szerepelt a rendi országgyűlések na
pirendjén, de a feudális viszonyok között nem valósulhatott meg.22

A magyar sajtó hamarosan tájékoztatott a tervezetről, 23és 1850-ben rövid 
változatát is közzétette magyarul „Tanrendszerterv a gymnasiumokat és

18A gimnázium vezetésére vonatkoznak az Entwurf 108-122.§ intézkedései.
19 A kétéves,- egy elméleti és egy gyakorlati évből álló alrealiskolát,- csak népiskolához 
csatolva lehet szervezni. Az ekként 3+3 osztályból álló főreáliskola uralkodó tantárgya a 
rajz, összesen heti 36 órában. Utána következik az anyanyelv, heti 27 és a második élő 
nyelv, heti 26 órával. Heti 25 órát kap a matematika, 19 órát a földrajz és történelem, 
szintén 19-et a természetrajz, 12 órát a hittan és 6 órát as szépírás tanítása.
20 Josef Schermaier. Geschichte und Gegenwart des allgemeinden Schulwesens in 
Österreich. Wien. 1990.133-152. o.
2XZibolen Endre: Az Entwurf kiterjesztése Magyarországra, in: Magyar Pedagógia, Bu
dapest, 1984/4. 432.0.
22 Vö. Mészáros István: Két Ratio Educationis: Kiteljesedés vagy hanyatlás? In: magyar 
Pedagógia Bp. 1985, 190-204.o.; uő.: Oskolák és iskolák, Bp. 1988. 18-28. o.; Madzsar 
Imre-. A magyar közoktatás az abszolutizmus korában. In: Magyar Pedagógia, Bp. 1920. 
72- 77.0.; Kosáry Domokos-. A felvilágosult abszolutizmus oktatásügyi reformjai. In: 
Horváth Márton fősz.: A magyar nevelés története, I. Bp. 1988. 143-257.0.; Kalmarik 
János-. A Magyarorzági középiskolák újabb szervezete történeti átvilágítással. Bp. 1893. 
118-122.0.; Fazakas Ist\>án: Vallás és neveléspolitika Erdélyben. Csíkszereda, 2003. 
103-153.o.
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reáliskolákat illetőleg, közzétéve a bécsi cultus- és oktatásministerium által tö
mött kivonatban fogalmazva“ címmel.23 24 25

Magyar és erdélyi vonatkozásban a szabadságharc eseményei nemcsak az 
oktatás korszerűsítését akadályozták meg, hanem még a forradalom előtti viszo
nyokhoz képest is visszaesést jelentettek az iskoláztatás területén is.23 Tanárok, 
diákok közül sokan a honvédségben harcoltak és számos iskolaépületet katonai 
célokra foglaltak le.

Az iskolák az Entwurfhak és az általa előírt normáknak nehezen tudtak megfelel
ni és eleget tenni. A rendelet önmagában véve a haladást szolgálta, a modem oktatási 
rendszert alapozta meg, és elgondolásai az abszoltizmus bukása után alkalmassá tették 
a középfokú oktatást a polgári társadalom szabta követelmények kielégítésére.26 Nagy 
hibája ellenben az volt, hogy intézkedéseivel megsemmisítette az addig fennálló pro
testáns iskolai autonómiát. A szigorú feltételeknek a protestáns egyházak már csak 
szűkös anyagi helyzetük miatt sem tudtak eleget tenni. Ennek következtében a híres 
kollégiumok magánintézetek szintjére süllyedtek, és nem adhattak ki államilag elfoga
dott bizonyítványt, ami fokozatos leépülésükhöz vezetett.27 Mindez joggal váltotta ki a 
magyar tanügyi közvélemény ellenállását. Az Entwurffal szembeni ellenszenvet fo
kozta azoknak a külföldi tanároknak az alkalmazása, akik a német nyelv ismeretével 
megfeleltek az előírásoknak. 28Az ellenállás nagy méreteket öltött és az iskolai auto
nómiáért folytatott harc összefonódott az egyház szabad tevékenységéért folytatott 
harcával. Ebben az ellenállásban Révész Imre volt az egyik kiemelkedő egyéniség.29

A kormány külön csapást mért a protestáns iskolákra, amikor elrendelte, 
hogy a magániskoláknak is határozott felekezti jelleggel kell bírniuk. Ugyanak
kor elrendelte azt is, hogy a katolikus iskolák felvehetnek nem katolikus diáko
kat, ellenben más vallású iskoláknál ez a viszonosság nem érvényesült. Radikális 
intézkedés volt az is, hogy 1857 végétől megtiltotta a zsidó tanulóknak protes
táns intézettekbe való felvételét.30

23 Religió. Buda, 1849, november 4. és 8.
24 Religió. Buda, 1850. március 24. A piarista névtelen szerző, Szabóky Adolf jóhisze
műen kijelenti, hogy iskoláink elhagyatottsága folytán „ elkerülhetetlen szükséges ezen 
az emberiséget, illetőleg a hazát közelebbről érdeklő ügyet ápoló kezekkel felkarolni, és 
örömmel kell fogadni minden jobbat Ígérő reformot.”
25 Bíró István-Bucsay Mihály: A magyar református egyház története. Sárospatak, 
1995.359-361.0.; Mihály Bucsay: Der Protestantismus in Ungarn. Wien, 1979. 92.о.
26 Mészáros /.: Oskolák és iskolák, 29-32.
27Lásd az iskolák átszervezésének folyamatát Eilend József. A sárospataki főiskola és az 
Entwurf. In: Magyar Paedagogia. 1914. 557-615.0.; Bariska István: Az Entwurf és a 
kőszegi bencés algimnázium (1850-1853).
2%Szilágyi István: A gimnáziumi oktátásügy története a Magyarországi helvét 
hitvallásuaknál. Sárospatak, 1861. 75-103.o.
29 Lásd írásait iskolaügyben: Adalékok a magyar protestáns iskolák autonómiájának
történetéhez. Debrecen, 1870. A magyar protestáns egyház jogviszonya saját iskoláihoz. 
In: Vélemény a magyar protestáns egyházalkotmány fő pontjai felett különös tekintettel 
a jövendő törvényhozásra. Debrecen, 1857. 33- 45.o. 
v>Berzeviczy A:. Az abszolutizmus II. 140. o.
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Nagykőrös vállalta elsőnek, hogy a jórészt saját anyagi forrásából fenntar
tatott iskoláját az Entwurf előírása szerint nyolc osztályos gimnáziummá fogja 
fejleszteni. ígéretének eleget téve, Magyarországon 1853-ban a protestáns isko
lák közül elsőként kapta meg a nyilvánossági jogot.311859-ben Magyarországon 
- nem soroljuk ide az erdélyi iskolákat, ahol más fejlődési vonal bontakozott ki - 
nyilvánossággal rendelkező joga volt 12 katolikus jellegű állami iskolának. 8 
községi iskolát és 36 gimnáziumot tartottak fenn érsekségek és tanítórendek. A 
reformátusoknak 6, az evangélikusoknak 5 gimnáziumuk rendelkezett nyilvá
nosságijoggal. Az összesből 16 volt német tanítási nyelvű.32

A forradalom leverése után a kormánynak egyik elsődleges gondja volt az 
erdélyi iskolák beindítása. Az október 31-i 1180. számú leiratában a Katonai 
Parancsnokság arra kérte a Főkonzisztóriumot, hogy intézkedéseket hozzon, 
hogy november 15-én minden iskolában megkezdődhessen a tanítás.33 Nagy 
Elek mint közvetítő kolozsvári biztos 1849. november 5-én felkéréssel fordul az 
erdélyi református főtanácshoz és ellenőrzi azt, hogy az iskolákban beindult-e a 
tanítás. Kérték, hogy figyeljenek az iskolák minőségére, és kérjék fel a tanítókat 
arra, hogy az iskolákban ne politizáljanak, akik pedig ezt a korábbiakban, a for
radalom alatt tették azok az oktatásból zárattassanak ki.34Az intézkedés követ
keztében nem egy esetben megvonták a tanárok működési jogát, akik valamilyen 
formában - főleg a sajtóban - a forradalmat szolgálták.35

Az előző fejezetben utaltunk arra, hogy az Erdélyi Református Egyház al
kotmányos szervei ,engedmény elfogadásával már 1850 tavaszán elkezdhették 
munkálataikat. Az első „népes“ ülés magánakWohgemuth Lajosnak közbenjá
rására történt. 36A gyűlés megtartása csak b. Kemény Ferenc megérkezésétől 
függött, amelyre 1850 márciusában került sor. A fontos „kérdés“ a tanügyre

31 Szatmári Judit : Török Pál útja a püspökséghez 1850-1860. In: Fiatal egyháztörténé
szek kollokviuma. Szerk. Kása László. Budapest, 109.o.
32Az adatokat Felkai Lászlótól vettem. Felkai -Zibolen. A magyar nevelés, 42.o.
33ErdRefLvt. FkLvt. 1849/3.

34 Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvári Gyűjtőlevéltára. (A továbbiakban: 
ErdRefLev. ) Főkonzisztóriumi Levéltár (A továbbiakban: FkLvt.) 1849/31. A felkérést 
a főtanács az illető iskolákba továbbította. ErdRefLev. FkLvt 1850/9, a kolozsvárinak, 
31/1850 a szászvárosinak
35 ErdRefLvt. FkLvt. 1849/3. „Tanítóknak, kik a közelebbi forradalom alatt, abban bár 
legkevésbé is részesek voltak, a tanítástól és az ifíuság nevelésétől tellyesen 
kizarattatniok kell, és inkább semmi oskola, mintsem rossz legyen, ennélfogva felelőség 
allati köteleségemmé tétetett a leendő oktatásra megbízott Tanítók Politikai iránnyára 
felügyelni - minélfogva: Fel szollitom az Egyházi Tisztelt Tanácsot hogy a hatósága 
alatti oskolákról, és azok Tanítóiról a mennyiben azok az én kerületemhez tartoznának 
engem ezen felsőbb rendelet pontos figyelemben tartása mellett minél elébb tudósítani 
szíveskedjék.” A tanárok meghurcoltatására példa a Szilágyi Ferenc kolozsvári tanár 
körüli vita. ErdRefLev. FkLvt 1850/128; 1850/24; 1850/26. A későbbi években is hang
súlyt kap a politizálás megtiltása. ErdRefLev. FkLvt. 1852/366.
36ErdRefLev. FkLvt, 1850/32
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vonatkozott37, é s az Entwurf szerinti újraszervezésére. Thun Leo kultuszmi
niszter Heufler Lajos miniszteri titkárt küldte ki Erdélybe a népoktatás és a kö
zép- és felső iskolák ügyének rendezésére. 1850 tavaszán császári pátenssel köz
zétették a „Grundsätze für die Organisirung des Unterrichtswesens in 
Siebenbürgen“-^ („Az erdélyi iskolai oktatás megszervezésének az alpjai“) c. 
rendeletet.38

A rendelet az Entwurfhak rövidített változatát tartalmazza a helyi adottságokhoz 
alkalmazva Említésre méltó az l.§, amely azzal a kijelentéssel kezdődik, hogy az 
államnak felügyeleti joga van a nevelés és a tanítás felett és, e joga még a magánne
velés területére is érvényes. A tervezet 7.§-a arról biztosítja a különböző nemzeteket, 
hogy iskoláik működését szükségleteiknek megfelelően engedélyezi és abban az 
arányban, amilyenben azokat anyagi feltételeik biztosítani tudják. A tervezet megen
gedi minden országrészben az anyanyelven történő oktatást.39

Heufler első ízben báró Kemény Ferencet, a református egyházi tanács el
nökét kereste meg 1850. június 14-i felkérésével, mivel az „oskolai igazgatás az 
egyházi tanáts kezeibe van.”40 Ebben a leiratban közölte, hogy a középiskolákra 
nézve a rendezés elvét az Organisation Entwurf alapján szeretné beindítani, 
amelyet a Főkonzisztórium részletesen ismer. Elsősorban a kollégiumok ügyét 
szerette volna rendezni, mivel még a „népiskolák újjáalakítását még nem vette 
munkába.”41 Emiatt ezirányban csak a professzorok minősítésének és a négy 
főiskola alapjainak a kimutatását kérte be, valamint az iskolákban használt 
könyvek listáját és jelezte azt, hogy miniszteri jóváhagyás nélkül semmiféle 
tankönyv nem használható.Az évenkénti kimutatást egyébként az elkövetkezen
dő időre általánossá tették.42A gimnáziumok ezutáni szervezésének céljából 
pedig a következő kérdésekre szeretne válaszokat kapni: „1. Miből állanak a 
gymnázium jövedelmei és kiadásai? 2. Mennyiből áll a személyzet állapota és 
mennyire van minden egyén kimivelve, mely tekintetbe nagy méltóságod az ide 
mellékelt minta szerént tanítóra vonatkozólag készített kimutatást. 3. Mely 
gymnásiumok szükségesek? 4. Mely szükségesnek elismert gymnásiumok lehet-

37ErdRefLev. KkLvt. 1851/208.
38ErdRefLev. FkLvt. 1850/40.
39 ErdRefLev. FkLvt. 1850/40. „l.§. Der Staat übt daß Recht der Oberaussicht über 
Unterricht und Erziehung. Diese Ausübung wird sich zunächst allerdings auf 
Unterrichts-und Erziehungs Anstalten erstrecken... 7.§. Im Verhältniß zu den 
versschedenen Nationalitäten sind die Schulen so einzurichten, daß den Bedürfnissen der 
einzelnen Volkstämme in ihrer Eigentümlichkeit möglichte Rechnung getragen wird. 
Der Unterricht in der Volkschule ist daher, wenn nicht die Mischung der Nationalitäten 
in einem Ortees theilweise unmöglich macht, in der Muttersprache zu erthei len. In den 
Mittelschulen kann jede Landessprache auch Unterrichtsprache sein...”
40ErdRefLev. FkLvt. 1850/40. A leiratot Heufler német mellett magyar nyelven is meg
küldte. Terjedelme miatt beszámoztam az oldalakat, és az elkövetkezendőkben a 
hizvatkozások során az oldalszámokat is fogom jelölni.
41ErdRefLev. FkLvt. 1850/40. 1.
42 ErdRefLev. FkLvt. 1852/40. A Főkonzisztórium hivatkozik a kormány 3405-314 sz. 
leiratára, melynek alapján kéri az évenkénti statisztikai kimutatást.
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nek eddigi segédeszközeiknél fogva also vagy felső gymnasiumok a terv értelme 
szerint. 5. Jövendőre nézve melyik status gymnasium- melyik nyilvános, melyik 
privat gymnasium gyanánt tekintendő. 6. Melyik eltörlendő ? 7. Lehet-é az él- 
törlendő gymnasiumok eddigi javait a fennmaradók javára fordítani?”43

Ugyanebben az iratában, Heufler, az ország sajátos heyzetét tekintetbe vé
ve, azzal a javaslattal fordul b. Kemény Ferenc elnökön keresztül a Főkonzisz- 
tóriumhoz, hogy a gimnázuimokban tanítsanak három nyelvet, a magyart, a né
metet és a románt, mivel a végzősök papi, orvosi vagy más országos hivatalok
ban fognak elhelyezkedni, és e három nyelv ismeretére szükségük lesz. Azért, 
hogy a német, ill. román nyelvek elsajátítása kivitelezhető legyen, azt a javasla
tot tette, hogy a nyolcadik előírt osztály mellé - a helyi adottságok miatt - vezes
senek be egy kilencedik osztályt is. 44 45Annak érdekében, hogy az erdélyiek ta
nulmányaikat ugyanannyi idő alatt fejezzék be, mint a birodalomban más helye
ken, az egyetemi tanulmányévet eggyel kevesebbre tervezzék. A felsőgimnázi
umok utolsó tanfolyamát a kollégiumok bölcsészeti évei jelentenék. A jogtudo
mányok területén azonban más lenne a helyzet. Ott ugyanis a kormánynak az a 
szándéka, hogy az eddig mind a négy kollégiumban tanított jogtudományt egy 
tervezett bölcsészeti és jogi fakultáson vonják össze. A jogi fakultás tervét azon
ban csak a katolikusokkal közösen44 látják kivitelezhetőnek.

A Főkonzisztórium népes gyűlése foglalkozott az elébe terjesztett ügyek
kel46 és az 1850. július 18-án kelt átiratban közölte a döntéseket.47

Az 1846-os számadások alapján tették a jelentéseket. Ebből a jelentésből a 
következő adatok derülnek ki: a református felső tanodákon kívül, 12 olyan is
kola létezett, amelyek algimnáziumoknak feleltek meg. Ezen kívül létezik 536 
vegyes iskolafiúk és leányok számára, valamint külön 50 leány népiskola, ame
lyekben együttvéve 14.254 gyermek tanult. Ezekben az iskolákban 628 tanító 
működött, akiknek összfízetése 35.178 korona forintot tett ki. Ez az arány fejen
kénti 56 korona forintot jelentett évenként. Hangsúlyozni szeretném, hogy az 
anyagiak bemutatása a forradalom előtti állapotokat tükrözik. Az évenkénti 
anyagiakról szóló beszámolót a kormány sürgette, mivel az előző évi jegyző

43 ErdRefLev. FkLvt. 1850/40. 2-3.
44ErdRefLev. FkLvt. 1850/40. 4. Ez azt eredményezné, hogy négy év lenne az 

algimnásium, míg a felső öt év.
45ErdRefLev. FkLvt. 1850/40. 5. „A Kormány, mely egy teljes kiegészített jogtudományi 
és bölcsészeti facultásnak fölállításáról Erdélyben minden esetre fog gondoskodni, arra 
is hajlandó, hogy Kolozsvárt talán egy nem kiegészített jogtudományi (juridicus) tanszék 
is állíttassák fel, oly módon, mint az Erdélyi oskola ügy rendezésére nézve megállított 
alapelvek 9. §-ban kijelölve van. Ennek fölállítása fölötte könnyítené azt, ha a reformált 
egyház azon jövedelmeket, melyeket eddig az egyes collegiumokban a jogtudományi 
tanszékekre fordított, az említett álladalmi intézetnek ajánlaná fel.” Ezt ismét tárgyalták 
1851 augusztus 28-án. ErdRefLev. FkLvt. 1851/208. Ismeretes az, hogy a jogtudomány
ok tanítása csak 1862-ben indulhatott meg Marosvásárhelyen.
46ErdRefLev. FILvt. A/3 1850/40.

47ErdRefLev. FkLvt. 1850/40. Ennek az iratnak is 12 oldal a teijedelme, ezért a hivatko
zásokban megszámoztam.
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könyvek eredményét előbb a zsinaton regisztrálták és az minden év júniusában 
gyűlt össze.48 A tárgyalt korszakban az iskolák anyagi helyzete rohamosan le
romlott. A Főtanács 1849. január 6-i ülésén már a kormánytól kéri a tanintézetek 
számára az anyagi támogatást, főleg a tanári fizetésekre.49 Saját tanítóképezde 
nem működik, ámbár ennek terve a forradalom előtt már szóban forgott. A taní
tók a gimnáziumot végzettek közül kerültek k i.50

A Főkonzisztórium tételesen válaszolt mind a 7 kérdésre, amelyeket 
Heufler felvetett. A válaszokból kitűnik, hogy 1845-ben a református kollégiu
mok összesen 38.546 korona forinttal rendelkeztek, és a költségük 29.420 kor. 
Ft. volt. A felsőbb tudományok rendes professzora 25 volt, míg a gimnáziumi 
tanítók száma 65, és összesen 3.377 tanulót tanítottak.51 A főkonzisztórium kö
zölte azt az álláspontját, mely szerint az eddig működő minden gimnáziumra 
szükség van, sőt a lehetőségekhez mérten szeretnék a gimnáziumok számát nö
velni, mert erre Háromszéken nagy szükség lenne.

Az Entwurf szerkezete szerint 1850-ben négy református főgimnázium mű
ködött Erdélyben: Nagyenyeden, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és 
Székelyudvarhelyen, (ezeket nevezték kollégiumoknak, míg az algimnáziumokat 
egyszerűen gimnáziumoknak). A szászvárosi és a zilahi iskolák algimnáziumok
ká váltak, de kilátásba helyezték, hogy amint ezek az iskolák anyagilag megerő
södnek, felsőbb státust kaphatnak.52

Ellentétben a magyarországi protestáns egyházakkal, amelyek első perctől 
kezdve tiltakoztak az Entwurf szerinti iskolaszervezés ellen, az erdélyi 
Főkonzisztórium ígéretet tett arra, hogy a tananyagot igyekszik az előírások 
szerint beosztani.53 Ami pedig a három nyelv elsajátítását illeti, a Főkonzisz
tórium kifejtette véleményét, mely szerint a nyelvek elsajátítása miatt nem kell a 
kilencedik osztályt beindítani, mert a román nyelv elsajátítása könnyen meg fog 
történni, egyrészt, mert a diákok, annak ismeretét már otthonról magukkal hoz
zák, másrészt pedig a latin nyelvtan rokona a román nyelvtannak.

A Főtanács hangot adott annak a szándékának is, hogy egy összpontosított 
Teológiai Fakultást szeretnének létrehozni, a négy kollégium összevonásával és 
négy évre bővítésével. Ennek a gondolata már 1847-ben felvetődött, csak a he

48 Magyar Országos Levéltár, (MOL), F. 259-Militär-und Civilgouvemement, 1852, 348, 
37/13, fisc. „A Cs.K. Kormány által kért egyházi és közoktatásra szolgáló vagyoni ala
pokról szóló kimutatást nem tudjuk megküldeni, mert ezek a városi Ekklézsiák, esperesi 
ill. püspöki vizsgálat alatt állanak és ezeket az évenkénti egyházi látogatás jegyzőköny
veiből csak a Generalis Synodustól vehet az Egyházi Főtanács részletes kimutatást.”
49ErdRefLev. FkLvt. 1849/3, 1849/5.
50ErdRefLev. FkLvt. 1850/40. 6-7. (A számozás folytatása a Heufler leiratnak).

51ErdRefLev. FkLvt. 1850/40. 9.
52ErdRefLev. FkLvt. 1850/40. „E szerint a más három Collegiumaink válnának Fő- 
gymnasiumokká. A mostani szászvárosi és zilahi oskolák pedig jó álapotú 
algymnasiumokká alakíthatnánk, míg kimutatandó anyagi állásuk felyebb emeltetésöket 
nem igényelné.”
53 ErdRefLev. FkLvt. 1850/40. 14.
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lyet illetően vannak még némi bizonytalanságok.54 A kormány nagy megelége
déssel fogadta ezt a tervet.A teológiai oktatás helyzetét a következő fejezetben 
részletesen tárgyaljuk.

Ami az iskolák anyagi helyzetét illeti, már az 1847/48-as tanévtől meg
kezdték az általános tandíjak bevezetését55 a köztanítók jutalmazására. Az ösz- 
szeg 1850-től algimnáziumokban 4, a felgimnáziumokban 8 korona forintot 
jelentett.56 57Azért, hogy az iskolai javadalmak ellenőrizhetők legyenek, a kormány 
1851-ben az egyházi Főtanácson keresztül elrendelte egy iskolai anyagi bizott
ságnak felállítását intézetenként, valamint központilag is.37

A Főkonzi sztori um ilyen viszonyok között igyekezett az egyház érdekeit 
megvédeni. 1850 szeptemberében, az enyedit kivéve, minden kollégiumban 
elkezdhették az Entwurf szabályai szerinti a tanítást. Ez azt eredményezte, hogy 
Nagyenyeden csak elemi iskolát engedélyezett a kormány, és megtagadta a gim
názium, de még az algimnázium beindítását is. Az évszázados múltú 
nagyenyedi iskolának a hagyományok szerinti működését kérték, mert a jelen
való helyzetben nagyon hátrányos megítélésben volt része. Ennek az iskolának 
lefokozásával kapcsolatosan aFőkonzisztórium annak a véleményének is hangot 
adott, hogy nagyrészben eleget tesz a kormány utasításainak, de nem ért min
denben egyet a Habsburg-ház iskolaszervezésével. Sérelmesnek találják azt, 
hogy az évszázados református iskolák autonómiáját eltörlik, és a sérelem még 
nagyobb az engyedi nagymúltú gimnázium esetében. 58 *A kormány 1850. Évi 
tilalma dacára, 1851-től fogva az enyedi iskola fokozatosan visszaállította 
gimnaziális osztályait. 1859-re a teljes nyolc osztályú gimnázium működött a 
kormány elnézésével.39

Természetesen akadtak nehézségek az Organisationsentwurf szerinti újjá
szervezésben.60 Eredménynek számít az iskolánként évente két-két tanuló szá
mára kiutalt állami ösztöndíj.61

34 ErdRefLev. FkLvt. 1850/40. 16. A Theológiai Fakultás összevonásának tervezetét a 
kormány nagy megelégedéssel fogadta és támogatta.
55A terv 1831 -tői létezik, de az összeg tanintézetenként az anyagi helyzetektől függően 
változó volt ErdRefLev. FkLvt 1850/108.
56 ErdRefLev. FkLvt. 1850/108.
57ErdRefLvt. FkLvt. 1851/139. A központi bizottságnak a tagjai: Incze Mihály, Salamon 
József, Méhes Sámuel, Incze Dániel és Régeni István. A bizottság panaszok esetén ki
vizsgálást is végezhetett, mint amilyen például a székelyudvarhelyi panasz volt, ahol 
állítólag a kollégium pénzalapját a tanárok önkényeskedve kezelték. ErdRefLev. FkLvt. 
1851/186.
58ErdRefLev. FkLvt. 1850/6., 1851/54.

“ ErdRefLev. FkLvt. 1855/155
60ErdRefLev. FkLvt. 1852/366.-os leiratban értesítik a Főkonzisztóriumot arról, hogy 
milyen nehézségekbe ütközik a marosvásárhelyi kollégium átalakítása, főleg a tanárok 
funkciójának a beosztásában. ErdRefLev. FkLvt. 1853/12. A fegyelmi szabályok újbóli 
kidolgozása is az Entwurf alapján történik.
^ErdRefLev. FkLvt. 1855/27.1853/92. Tartalmazza az ajánlott tanulók névsorának a 

felterjesztését.
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Jogot a későbbi kormányintézkedésig (1862) nem volt szabad tanítani. 62 A 
Főkonzistórium több ízben is érdeklődött a jogtudományok újbóli beindítása 
felől, és felterjesztésekben a zsinaton kifejezték kérésüket, hogy a jogtudomá
nyokat a hallgatók magyar nyelven tanulhassák az elkövetkezendőkben is.63A 
filozófia tanítását a kormány csak azzal a feltétellel engedélyezte, ha ez a gimná
zium két felső osztályán történik. A teológiai oktatást ellenben engedélyezte, sőt 
megdicsérte a főkonzisztórium azon intézkedését, mely szerint a teológiai okta
tást a négy kollégiumból Kolozsvárra összpontosította és négy évi tanfolyamra 
bővítette. A marosvásárhelyi és székelyudvarhelyi kollégiumokban megszűnt a 
jogtanítás és 1852-től a teológiai oktatás is. Ezekben az Entwurf szerinti nyolc 
osztályú gimnáziumok működtek .

Az Entwurf azonban nagy terheket rótt a gimnáziumokra a tanárok számá
nak megszabásával. Az enyedi és kolozsvári64 intézeteket kivéve, a többi gimná
ziumot csak a gyülekezetek segítségével tarthatták fenn.65 A református gimná
ziumok megsegítésére kérte a Főkonzisztórium a gyülekezeteket: „Adjon hát 
minden tagja a háromszázezernek abból, mit neki Isten adott: péznt, kötelez
vényt, termesztményt vagy munkát.... Adjon mindenki tehetsége és saját akarata 
szerint akár egyes, akár összes tanodáink fülsegítésére.”66 Az 1858-ban ülésező 
egyházi közzsinat szükségesnek látta egy ipariskola felállítását is, de a kivitele
zés módját az egyházi Főtanácsra bízta. Köztudott, hogy e terv csak a kiegyezés 
után valósulhatott meg.

A marosvásárhelyi kollégiumot a nagysajói, marosi, görgényi, küküllői 
papság és gyülekezetek, a székelyudvarhelyit, az udvarhelyiek és háromszékiek 
segítették évjáradékaikkal. A zilahi iskolának a helybeli egyházközség és báró 
Wesselényi család, a szászvárosinak pedig Hunyadvármegye és a Vajda-hunyadi 
Egyházmegye volt a patrónusa. Az önkényuralom utolsó szakaszában pedig, 
1859-ben, megnyílt a sepsiszentgyörgyi Székely-Mikó Kollégium is, bár az inté
zet megnyitása csak ideiglenes jelleggel történhetett meg.

62Az abszolút kormány alatt az erdélyi fotanodákban, a korábbi gyakorlattal ellentétben, 
beszüntették a jogtanítást. 1860-ban, a Főkonzisztórium által kinvezett tanügyi bizottág 
ezzel kapcsolatosan is tervezetet készített, és a bölcsészeti tanfolyam fölébe két évi jogi 
tanfolyamot tervezett; 1961-ben a jogi előadások az erdélyi gimnáziumokban kezdőd
hettek el, és két éves tanfolyamra terjedve tartottak egész 1854-ig, amikor a Marosvásár
helyen felállították a jogakadémiát. A többi gimnáziumban egészen 1869-ig továbbra is 
megmaradt a kétéves jogi tanfolyam.
63ErdRefLev. FkLvt. A/3. Zsinat. 39.
64A szászvárosi és kolozsvári iskolák megsegítésére többek között gróf Bethlen Ádám 

3000 korona forint értékű úrbéri állampapírokat adományozott. ErdRefLev. FkLvt. 
1859/306.
65ErdRefLev. FkLvt. A/3 Zsinat 1855/64.Az egyházi közzsinat több ízben is felhívást 

intéz az adakozásra és köszönettel van az adományokért, és „a hívek szellemi nagyságá
nak nézi ezen vallás és nemzet oltárára szentelt áldozatot.” ErdRefLev. FkLvt A/3. 
Zsinat. 1856/86.
“ ErdRefLvt. FkLvt. 1855/154.
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A nagyobb ellenkezés az új iskolarendszer bevezetésével szemben 1855-től 
vált általánossá.

Az 1855. január 1- jén kibocsátott miniszteri rendelet kötelezővé tette min
den iskolában a német nyelv tanítását. Annak érdekében, hogy elősegítse a né
met tannyelv meghonositását, csak addig engedte a tanulók anyanyelvének a 
használatát, míg a tananyagot németül meg nem értették. Ettől kezdve több tan
tárgyat németül tanítottak és ezért csak olyan tanárok alkalmazását engedélyez
ték, akik jól tudtak németül. 67

Az 1857. június 21-30. között ülésező zsinat panaszként veti fel azt, hogy 
eddig az „Entwurf’ által előírt szabályoknak eleget tett, de a német nyelv tanítá
sa ellen határozottan fellép: „Mi magyar Protestáns papság vagyunk, s mint 
illyek kizárólagosan magyar ajkú hallgatóinkat magyar nyelven tanítjuk. ... De 
bár született magyarok vagyunk, hivatásunk e nevezetes ága teljesítésére képe
sekké csak az által lettünk, hogy iskoláinkban magyarul tanultunk.”68

A fokozott németesítésen túl69 az Entwurf a tanügy állami vezetésének a kizáró
lagosságra is törekedett, mivel ezidáig az ellenőrzések az egyházi Főtanácson keresz
tül történtek és nem közvetlen módon. Ez a szándék tűnik ki abból az 1856 dec. 23-i 
kormány-rendeletből is melynek értelmében a négyhetenként tartandó tanári értekez
letről kötelesek latin, vagy német nyelvű jegyzőkönyvet a kormánynak felteijeszteni. 
Az 1857-1858. évi zsinat ez ellen is hevesen tiltakozott, mert ez nem lenne egyéb, 
mint az egyházi Főtanács iskolai fennhatóságának megcsorbítása és az iskolai, vala
mint egyházi autonómia megsemmisítése.70.

E tiltakozás szoros összefüggésben van a kormánynak az 1856. évi 2327. 
sz. rendeletével, amelyben közzétették, hogy a református iskolák élére a császár 
által kinevezett iskolai tanácsosokat fognak kinevezni. Az utasítás szerint az 
iskolai tanácsos joga lenne az iskolák közvetlen felügyelete, azoknak vizsgálása, 
a fegyelem gyakorlása, valamint a tankönyvek ellenőrzése. A zsinat az iskolata
nácsosok működésének bevezetésével kapcsolatosan kimondja, hogy ez is az 
egyház autonómiájának a megsértését jelenti.71

Említést tettünk arról, hogy a magyarországi protestánsok, már a megjele
nés pillanatától kezdve az Organisationsentwurfban autonómiájuk megsértését

67 Komis Gyula: Középiskoláink elnémesítése az abszolutizmus alatt. In: Egyetemes 
Philológiai Közlöny. Bp. 193 3. 129- 141. ErdRefLvt. FkLvt. 1855/329, 1855/12.
68 ErdRefLvt. FkLvt. AJ 3. Zsinat, 1857/60. 7-8.
69Némedi Lajos: A németség magyar szemmel. Debrecen, 1935. 83.o.
70ErdRefLvt. FkLvt. A/3. Zsinat, 1857/60. 9. « Ez a rendelet vallásos szabadságunkat és 

önkormányzási jogunkat sérti, mert mint feljebb le irtuk az Uralkodó felség felügyeleti 
jogát mindég csak egyházi fötanátsunk útján gyakorolta : ha pedig a tanári értekezletek 
jegyzőkönyveit havonként a magas kormány eleibe küldnének, s azok felett nem egyházi 
főtanácsunk, hanem a magos kormány közvetlen határozna, egyházi főtanácsunknak 
tanintézeteink feletti rendelkezési joga megszűnnék, és így az anyaszentegyházunknak 
dicsősségesen uralkodó császárunk által is szentesített autonómiája megsemmisítteték. » 
1858/77.
71 ErdRefLvt. FkLvt. A/3. Zsinat, 1857/60, 4-5.
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látták. Ezzel szemben, Salamon József kolozsvári tanár, határozottan helyesli 
azt, és arról ír hogy: „nálunk a Főkonzisztórium már életbe is léptette.”72 Sala
mon József megfogalmazta, hogy mit lát jónak, és mit vett át a Református 
Fökon-zisztórium az Entwurfból. Szerinte a tanulmányokat és a tanítási rend
szert, főleg a görög nyelv és a természettudományok oktatását kell aláhúzni. 73 A 
magántanítókat bizonyos módosítással a Főkonzisztórium megtartja. A felvigyá- 
zást a minisztérium egy felelős directorra bízza, míg a Főkonzisztórium nem 
adja ki kezéből a felügyelet jogát, és minden intézkedés a Főkonzisztóriumon 
keresztül történik.74 75 Örömmel fogadják a reáliskolák tervét.

A kormánynak újabb sértő intézkedése az 1856. nov. 9-én közzétett rendel
kezés volt, mely szerint, a népiskolák élére világi felügyelőket (Beobachter) 
alkalmaz és a népiskolák vagyonukról egy „iskolai vallományt” köteleztek elké- 
sziteni. Az 1857. évi zsinat ezeket az intézkedéseket is visszautasítja.73A követ
kező évben a zsinat ismételten kéri a kormányt, hogy az iskolatanácsosok csak 
vizsgálják felül az intéményeket, de az ügyükben ne intézkedjenek. 76Minden 
ellenkezés ellenére,77 a kormány tervezetét végrehajtotta. 1855-1856 fordulóján 
nevezték ki a négy iskolatanácsost a „bevett felekezetek” képviseletében.

A magyarországi Pátens elleni elszánt harc kezdetével és Thun minisztersé
gének bukásával egyidejűleg, Erdélyben is nagyobb bátorságot kaptak az egy
házi vezetők ahhoz, hogy a bécsi kormánynak ellentmondjanak. A Főkonzisz
tórium már 1860-ban bizottságot küldött ki, hogy a gimnáziumokat az

12Felkai-Zibolen : A magyar nevelés, 34. o.
73Török Ish’árr. A kolozsvári református collegium története. Kolozsvár, 1905.11.274. o.

74ldem. 275-277. Salamon József helyesli a minisztérium által bevezetett Schulgeldet, 
tandíjat, mert a szegény tanulók minden fizetés alól mentesek. Azzal is foglalkozik, 
hogy nem terhelik-e a tanulókat a sok órával és tanulmánnyal, valamint arra is keresi a 
választ, hogy miként lehetne a görög nyelv alól felmentést nyerni.
75ErdRefLvt. FkLvt. A/3. Zsinat, 1857/60, 10-13.
76ErdRefLvt. FkLvt. A/3. Zsinat 1858/77. „ a Cs. K. Magos Minisztériumhoz múlt év
ben tett fölteijesztésünkre vigasztaló választ nyernénk, ennélfogva oskolai felügyelők 
(Beobachter) kinevezésétől megkímélni, az oskolatanácsosnak népiskoláinkra való be
folyást csak annyira terjeszteni, hogy ha oskoláinkat vizsgálja is, de azokra nézve semmi 
intézkedéseket közvetlenül ne tegyen, a gyeremekek az egyházi elöljáróság által kisza
bandó vezérkönyvek szerint tanítsanak;”
77ErdRefLvt. FkLvt. Zsinat, 1858. 77.:„Egyszersmind a Magyar Cs. K. Minisztériumnak 

miszerint kegyeskedjék a csak különben is ideiglesen felállított iskolai tanácsos hatás
körét és működését úgy szabályozni, hogy általa vallásos szabadságunk iskoláink- 
hoz.elvitázhatatlan és százados törvények által szentesített jogunk ne csorbitassék, s 
annak iskolánkra közvetlen befolyása merőben.megszüntessék; valamint esedezünk azért 
is, hogy népiskoláink ügyeibe minden idegen elem felügyelőképpen! beleegyezését 
megtiltani, és azokat anyaszentegyházunk által annak szervezése és Canonaink értelmé
ben kirendelt egyházi felügyelőink alatt zavartalan békességben meghagyni 
méltoztassék, annyivalis inkább, mivel iskoláinkat, minden állam segély hozzájárulás 
nélkül, valamint őseink buzgosága alapította, ugyanis az egyháztagok áldozata tartja 
fenn.”
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„Entwurf’ nyűgeiből kiszabadítsa, és a protestáns szellemnek megfelelő, és a 
kor kívánalmait kielégítő „Szervezeti javaslatot” készítsen.

A bizottság elnöke Bodola Sámuel püspök volt, és még ugyanzazon év de
cemberében és a következő év februárjában megvitatták a gimnáziumok újabb 
tantervét. A bizottság bekérte Gáspár János nagyenyedi tanár és képezde igaz
gató által készített tervet is, és ennek a figyelembevételével készült el a „szerve
zeti javaslat”, melyet elfogadás végett a Főkonzisztórium elé terjesztettek. E 
tervet azl861. Július 30-i Mikó Imre elnöklete alatt tartott közzsinat kisebb mó
dosításokkal elfogadta és kinyomtatását elrendelte, mert „az egészen az általános 
nevelés és tanítástan mostani időbeli kivánataihoz van alkalmazva ,”78

E tanügyi reformok idején az erdélyi egyházi és világi vezetőkben 
méginkább elkezdtek a tanügy iránt érdeklődni. A kor igényének megfelelő teo
lógiai szemináriumot és tanítóképzőt állítottak fel 1862-ben Nagyenyeden, és 
1864-ben négy éves jogi tanfoyamot Marosvásárhelyen. 1859-ben pedig Sepsi- 
szentgyörgyön algimnázium indulhatott.

A  gimnázium belső szerkezetét tekintve az Entwurf olyan alkalmazkodásra 
képes terv volt, am elyet Ausztriában 1873-ban változatlan szöveggel újranyom
tattak. Magyar vonatkozásban a nyolc évet végzett gimnáziumi osztály m ég száz 
évig létezett.79

A fentieket figyelembe véve megállapítható, hogy a tervezet mint pedagó
giai alkotás korának színvonalán állott. Gyűlöletessé a magyar nevelés és isko
láztatás történetében azok a célok tették, amelyeknek szolgálatában a Bach- 
rendszer művelődéspolitikája állott.

Olga Lukács

The 1849 educational “Entwurf ’ and the Transylvanian Protestant church

Count Leó Thun, Minister of Education, after serious preparations, accepted the 
“Entwurf’, controlling secondary education and in November 1849 he made it 
obligatory in the Empire of Francis Joseph. In Hungary the bill, despite its high 
standard, called forth protests. Protestant schools attacked it for reducing their 
autonomy. The autonomy of Protestant schools was protected in Transylvania 
too, but the principles of “Entwurf’ were accepted. The measure which met the 
demands of the age on a very high level was accepted in Hungary as well as in 
Transylvania after the reconstruction of constitutionalism. The bill was passed 
with nearly the same content in 1873, and from then on for almost a hundred 
years its content predominated in Hungarian secondary education.

78 ErdRefLvt. FkLvt. A/3. Zsinat 1861/38.
79Felkai L .: Az Entwurf, 158.0.
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