
magány és laz életen uralkodó diadal, A muvesz nem tudott egyoldalú
lenni, azonnal élte az ellenkezőjét is. A kétarcú, az ezerarcú, ezer-variáció
jú életet élte meg a maga teljességében, mint az egészen ritkák, az egé
szen nagyok ésa kitüntetett kiválasztottak. Az extázis földöntúli szík
rázásában pillantott be az egekbe, melyeknek sejteimét vigasztalásul, két
kézzel szórta az emberiségnek. Az emberiségnek, melynek mámoros sze:"
rétetéhez la formákat felidéző,emberközeltáncritmus. és a süketülés belső
csendjének hallgatözása vezette el.

Ugyanígy zuhant a csüggedés mélységeibe is, hogy igazán és hitele
sen ember legyen, teljes ember, gyarló testbe szorult, isteni szikra, mély
ség és magasság játéklabdája.

A TltMA VISSZATltR

A zuhanás visszahoz a földre. De ez nem a bukás zuhanása, hanem
a szenvedésé, mely, míg a testben élünk, 'kötelez.

Az extázis kilobban, laz egek becsukódnak, sa lélekre visszahull az
elfátyolozottság homálya. Apró futamokban tér vissza a téma, mint a
színpadra visszasiető táncosnő, bájosan és igézően, la maga szépségének
egyszerűségében. Ismét felhangzik ·a balkéz sürgető, figyelmeztető me
mentója, és a mélabúsan tűnődő, kecses szoknyalebbenések újból vissza
térnek a zongorán. A szabadság és a testvéri szeretet mámora után fel
hangzik a királyokkal való egyenlőség méltósága, Andalgó mozgással lép
kednek a lábak, sejtelmés induló ütemére. Merre? Hová?

A hallgatás országába. A magány sivatagába. A zajtalan, belső hall
gatózás titkai elé, az egyedül maradó, szerető, dobogó szív ritmusára. A
búcsúzó lépések búsan konganak. s mínden olyan szivettépő és jólnevelt.

Igen, ez a legnagyobb méltóság. A legnagyobb hősiesség.

-
Erőss István

EMLÉKEK KÖZÉPKORI ISKOLÁZÁSUNKRÚL

Az emberi ismeretek törneget valaki gömbhöz hasonlította: minél
nagyobb, annál több érintkező pontja Vian la rajta kívül álló ismeretlen
nel. S 'ez az ismeretlen mindig nyugtalanította az elméket. Korunk szé
dületes találmányainak eszméi nem ma születtek meg a koponyákban.
Rogerius Bacon ferences (1214-1292) már tanítja az energia átváltozását,
említi la láthatatlan fénysugarakat, hangoztatja, hogy Azsiát Spo.nyol
országtól nyugat felé haladva is el lehet érni. Ez a gondolat indította
útnak 1492-ben Kolumbust. Stb., stb.! Templom és iskola kölcsönös fo
galom volt la középkorban, Szerzetesek, plébánosok, kanonokok egyúttal
iskolatanítók is. Működésüknek írásos emléke jóformán semmi. Néhány
kanonokról más ügyekkel kapcsolatban csak úgy rnellékesen megemlítik
néha ezt a foglalkozást is, egyébként 'a középkori magyar tanítókról s
még inkább a tanulókról különösen a plébániai iskolák keretében, mond
hatni, semmi adat sem maradt ránk.

De ha okmányok nem is szólnak őseink középkori iskolázottságáról,
tudornányszomjáról, közvetve annál bőségesebb bizonyíték áll rendelke
zésünkre. Oklevelekből megállapítható, hogy a györi egyházmegye terü
letén körülbelül volt annyi plébánia a középkorban is, mint napjainkban.
A teológiai képzést nyújtó székesegyházi iskolák, a bölcseleti, jogi okta-
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tásra berendezett egyetemek azonban a felvételt nyert tanulókkal nem
kezdhették munkájukat a legelemibb alapismereteken. Az írás-olvasást,
számolást az egyetemi ifjaknak már akkor is otthon, a plébániai iskolában
kellett elsajátítaniuk. S ihogyez így volt, elutasíthatatlan tények szélnak
mellette.

A ikezdet kezdetén a paphiány miatt Szent István tíz-tíz falunak ren
delt egy plébánost. De ezzel egy időben megindult a papnevelés mun
kája is. A néhány székesegyházi, kolostori iskola nem győzte kielégíteni
az első évtizedek szükségleteít, azért maguJk a plébánosok is neveltek kis
papokat, tanítván őket írásra, olvasásra, egyházi énekre, szertartásokra.
Ezeket a plébános felügyelete alatt nevelődő ifjakat értik ,a középkorí
zsinatok, amíkor elrendelik, hogy egy pap se misézzen egyedül, hanem
mmdegyíknek legyen klerikusa, "scholárisa", aki nemcsák a szentmisé
nél szolgál neki, hanem a zsoltárokat is vele imádkozhatja.s A középkor
ban "scholaris" néven általában tanulót értettek, akármilyen fokozatú is
kolába járt .az illető. A klerikus már papi rendhez tartozó egyén, akár kis
pap, akár felszentelt pap. A későbbi századokban a klerikus szó kisebb
rendekben lévő egyérit jelentett, mert az áldozópap neve mellé mindig
kiírták a presbyter, sacerdos szót. Kezdetben más nem is járt iskolába,
csak aki papnak készült, azért a magyar ember a klerikust diáknak ne
vezte. A két fogalom egybeolvadásának bizonysága, hogy az 1226. évi
"villa clericorum" 1237 táján már magyarosan Diáki, a mai Deáki ,a Vág
mellett. Ugyanígy a klerikussal egyértelmű volt kezdetben a litterátus el
nevezés is. Eleinte a plébános, később egy alárendelt papja oktatta a nö
vendékeket, akit ezért iskolamesternek (scholasticus, rector seholae, ma
gister scholae) neveztek. Ilyen plébániai iskolák nélkül érthetetlen volna,
hol és miként nőtt fel az a sok pap a középkorban, mondja Békefi. A plé
bániakon folyó rendszeres papnevelés bizonyítéka az is, hogy a főespe

r esek egyik kötelessége éppen .ezen ifjak ellenőrzése és levizsgáztatása
volt. Ök tanúskodtak róla, hogy a jelentkező klerikus alkalmas a pappá
szentelésre, Ennek emléke még ma is megvan a papszentelés szertar
tásában.

A középkori Győregyházmegye területén csaik egy falusi iskoláról
maradt ránk okleveles adat. A pannonhalmi konvent, mint hiteleshely
jelenti a királynak, hogy 1367. április 22-én az ágostonrendi remeték
pápóci (Vas m.) kolostorát beiktatták azon javak birtokába, amelyeket
özv. Magyar Pálné, Gelsei Margit adományozott neki. Többek között meg
kapta .a pápóci vásárok vámját, leszámítva azon negyven dénárt, amelyet
a mindenkori perjel e vámjövedelemből hetenkint köteles a pápóci egy
ház iskolamesterének kifizetni.3

új színekkel tudjuk kiegészíteni ezt az általános képet a gazdag sop
roni levéltárból. Más városok középkori iratanyagához képest aránylag
itt maradt ránk a legtöbb adat, köztük számos iskolai emlék is. Ezekből

látjuk, hogy más falusi, városi iskolákhoz hasonlóan kezdetben itt is a
plébános gondoskodott a mester felfogadásáról, fizetéséről. Asztalánál
adott neki ellátást, ő ügyelt fel a tanítás menetére. Később a város is
jogot formált a felügyeletre, de ennek fejében a terhek vlseléséhez is
hozzájárult.

Egy gyámügyr elszámolásból tudjuk, hogy 1490 körül egy tanuló évi
181 dénárt fizetett a mesternek s ebben ilyen tételek is voltak: télen vi
lágításra 4 dénár, a fűtőnek 5 dénár, egy fuvar fára 24 dénár, Szent Gál
napján (október 16.) egy kakas, vagy 4 dénár, husvétkor 2 tojás, vagy 2
dénár, Gyertyaszentelőkoregy gyertyára 4 dénár, ablakhártyára 2 dénár.
De a tandíj összege él. szülők vagyoni .helyzetéhez igazodott, a módosab-
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bak többet fizettek. Az iskolamester a papi pályára tovább tanuló ifjak
ból énekkart szervezett, amely nemcsak templomban, hanem ünnepélyes
alkalmakkor a városban LS szerepelt. Ilyenkor pénzjutalmat kaptak. A
mester évi részesedése néha meghaladta a törzsfizetést. 1523 március 11
én este a városba érkező kismartoni kapitány tiszteletére rendezett szere
nádért a város 8 krajcár jutalmat fizetett az énekeseknek. Husvétkor,
pünkösdkor, Úrnapkor a város főterén színdarabot adtak elő. Akik tovább
akartak tanulni, hogy papok lehessenek, azokat a soproni emlékek bi
zonysága szerint az oltárigazgatók vették gondjaikba és vezették be őket

a felszenteléshez szükséges hittudományok ismeretébe.
Kétségtelen, ,hogy az egyházmegye többi városában, Győrött, Tatán,

Mosonban, Magyaróváron, Csornán, Kísmartonban, Kőszegen, Szombat
helyen, V.asváron, Csepregen ugyanilyen keretek között folyt az iskolai
élet, de ezekről részleteket nem közölhetünk. mert írott emlékeik nyom
talanul elenyésztek.

A plébániai iskolákkal párhuzamosan működtek a kolostori, kápta
lani, székesegyházi iskolálc Ezek helyzeti előnyüknél fogva magasabb mű

veltséget adtak növendékeiknek. Virágzásuk kora az egyetemek szerve
zését megelőző idő, a XII. század előtt. Munkálkodásukra [ótékonyan ha
tott az 1179. évi III. és az 1215. évi IV. lateráni zsinat, amely külön fog
lalkozott az iskolaüggyel és hangsúlyozta, hogy minden székesegyház mel
lett jól javadalmazott mester ingyen tanítsa a növendékeket.

A székesegyházi, káptalani, kolostori iskolákban három esztendeig
tanították a nyelvtant, szónoklástant és a vítatkozástant (bölcseletet), utá
na négy évfolyamban előadták még a zenét, amelyhez a kéziratok szép
lemásolása, kifestése járult, a számtant és vele kapcsolatban a gazdaság
tant, a mértant az építészet elemeivel és a csillagá:szattant, amely gyakor
latilag leginkább naptárkészítesre irányult. A vallástant nem említik kü
lön tantárgyként, mert ez volt az egész oktatási rendszer tengelye, minden
tárgy ekörül forgott. Gyakorlatilag elsajátították a tanulók az istentisz
telettel összefüggő ismereteket, mert állandóan segédkeztek a szertartá
sok végzésében, az énekben.

Az iskola vezetője volt a lektor, mellette zenében jártas külön pap,
a kántor tanította a zenét és az éneket. Ezek a IV. lateráni zsinat rende
lete szerint kanonoki jövedelmet kaptak a püspöktől, sőt általában való
ságos tagjai voltak a káptalannak s rangban mindjárt a prépost után kö
vetkeztek. Ennek emlékét őrzi még ma is az olvasó- és éneklőkanonok

elnevezés. A XIV. században az olvasó- és éneklőkanonokságmár inkább
méltóságot jelentett, ,a lektor, a kántor már nem annyira tanár, inkább
felügyelő, igazgató az iskolában. De helyettese, az alolvasó, az alkántor
(sublector, succentor) is csak képzett egyén lehetett. Ezt bizonyítja nem
csak tanári állása, hanem az a kötelessége is, hogy a papságnak a sub
leetor mond szeritbeszédet nagycsütörtökön, a zsinat első napján és ami
kor a papi zsolozsmában ,,0 sapientia" van.t

Békefi Remig a győri káptalani, székesegyházi iskola nyomát csaik.
1549-ből idézi először.P Ilyen formában azonban megtévesztő a fogalma
zása, mert azt a látszatot kelti, hogy előtte nem is működött Győrben

székesegyházi iskola, De ha a szövegben nem ragaszkodunk betű szerint
az iskola szóhoz, hanem arra gondolunk, hogy ahol káptalan, sőt olvasó-,
éneklőkanonok. alolvasó, aléneklő nevével találkozunk, ott iskolának is
kell lennie, akkor a győri székesegyházi, káptalani iskola működésének

okleveles bizonyítékait századokkal korábbi évekre vihetjük vissza. A győri

kanonokok névsorát 1209-től kezdve már folyamatosan ismerjük s íme
1210-16 között okmányokban szerepel Béda kántorkanonok. 1216-ban
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Theobald és Pál mesterkanonok, 1220-29 kőzött Demeter olvasókanonok.
1359-68 között Pál éneklő kanonok stb."

A győri székesegyházi iskola a régi emlékek szerínt a püspöki temp
lom déli szomszédságában emelkedett. A várkapitányok 1566-ban élés
házi célokra foglalták le, sütőhelyiséggé alakították át.? Tehát a mai gaz
dasági udvar területén állott. Az iskola épülete annak a kornak megfele
lően egyszerű, nádfedeles ház lehetett, mert például a káptalan 1530-ban
egy forint és húsz dénár ára nádat vásárolt az iskola helyreállítására,
nyilván a romladozó tető kijavítására." Ebből az iskolá~ól írták atyjuk
nak az alábbi, közvetlen hangú latin levelet a Rumi-fiúk 1451. aug. ő-én:

"Fiúi üdvözletünk előrebocsátásával tudatjuk, hogy mi egészségesek va
gyunk és ismét tanulunk. Kívánjuk, hogy Atyánkról is az egészség jó
hírét halljuk. Atyánk, most azért könyörgünk, hogy köpönyegünket a
költségekkel együtt minél előbb küldje el. Tudjátok, hogy a tejet igen
szerétjük. Küldjetek tehát nekünk egy tehenet, amelyet gazdánknak már
meg is ígértünk. Ne hagyjatok bennünket hazugságban. Ha felnoveke
dünk, Isten segítségével egy tehénnél többet adunk 'vissza. Kelt Győrött,

Haviboldogasszony ünnepén az Úrnak 1451. esztendejében. Saját kezem
mel írtam fiatok, Rumi Míklós, - Én is, Rumi László fiatok, mint Miklós
írja, én is kérem a mondottakat, Többet nem írtam, mert fáj a szemem."
Kívül a 'CÍmzés: "Rumi János nemes férfiúnak és az úrnőnek, a minde
neknél tisztelendőbb szülőknekadassék."?Rumi Míklós nevével 1456-ban
már a bécsi egyetemen találkozunk.l''

A tanulók a tudományok elsajátítása mellett a legkülönfélébb szol
gálatokat teljesítették a káptalan megbízásából: énekeltelk a templomban
("énekes fiúk" még az 1910-es években is kaptak kedvezményes lakást,
kosztot a győri papnevelőintézetben), a nagyobbak a káptalan írásibeli
munkáiban, hiteleshelyi oklevelek másolásában, hirdetmények kifüggesz
tésében, postaszolgálatban, tizedszedés ellenőrzésében segédkeztek, hiva
talos útra induló kanonokok kísérői voltak, stb. Míndezekért rendes dí
jazásban részesültek. 1499-ben például négy iskolás egy hónapon át éne
kelt ,a káptalani szentmisén, ezért összesen 'egy forintot kaptak. 1500-ban
ugyanezen a címen négy forintot fizetett ki a káptalan.II 1524. január 26
án az esztergomi szeritszéknek Héderváry István ellen kihírdetett kikö
zösítő levelét lemásolták és kifüggesztették a győri, nyuli, nagybaráti,
écsí, téti templomkapukra és ezért kaptak 33 dénárt.P Hogy oe díjazások
mértéke felől tévedésbe ne essünk, meg kell említeni, hogy a középkorban
a pénznek sokkal nagyobb volt a vásárló értéke, mint ma. 1427-ben 400
dénár volt egy lananyforintban s ekkor 3 dénár 'Volt egy tyúk, 2 egy
csirke, 5 .egy .kis malac, 8 egy bérány.P Az 1497. évi püspökszentelés nap
ján a győri székeskáptalan közös ebédre gyűlt össze. Húsra kiadtak ez
alkalommal fél forintot.ts

A falusi és városi iskoláknak művelődéstörténetijelentőségét növeli
az a tény, hogy akik ott tanultak, nem lettek mindannyian 'Papok, hanem
sokan visszatértek a világi életbe és tudásukat ott értékesítették. Az
Anjou-kortól kezdve a klerikus és a litterátus már nem azonos fogalom.
A Iitterátusok java része ekkor már világi ember a vármegyék, városok
szolgálatában, sőt találkozunk velük la püspökök udvarában, káptalanok
hiteleshelyi irodájában is. Két adatunk meg egyenesen a királyi kancel
lária felé irányítja figyelmünket. 1363 január 28-án visegrádi munkahe
lyéről, a királyi palotából Domonkos litterátus levéllel keresi meg nén
jét, nemes Semjéni Mihály feleségét, Klára asszonyt. Elmondja, hogy is
mereteinek bővítésére alkalma lenne könyvet venni, ha valamelyes pénz
összeg mosolyogna rá, mert a költő szerint szitába mer vizet, aki könyv
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nélkül akar tanulni. Ezért arra kéri rokonát, hogy egy bizonyos összeggel
segitse őt. Jóindulatának megnyerése végett azzal kezdi levelét, hogy any
nyi, sőt több üdvözletet küld és több imádságot mond érte, mínt ahány
levél van a fán.l5

A másik levélíró, Porpáci Lukács már meg is mondja magáról, hogy
ó királyi íródeák Rauen Mihály királyi főjegyző mellett. 1441 augusztus
7-én Budáról Porpácon élő testvéreihez, Jánoshoz és Gergely szabóhoz in
tézett levelében emlékezteti a címzetteket arra, hogy amikor husvét táján
velük együtt Sárváron volt és hirtelen el kellett utaznia, apróbb ingósá
gai felől már nem tudott rendelkezni, hanem azokat elég ügyetlenül egy
Máté nevű szabőnál hagyta, akit különben a testvérek jól ismernek. Most
arra kéri Jánost és Gergelyt, hogya lepecsételt zsákban lévő értékeit a
nevezett szabotól kérjék el és biztosabb helyre tegyék. Ellenőrzésül azt
is kőzli testvéreivel, hogy a zsákban van egy jó lepedő, egy réz gyertya
tartó, egy üvegvkb, 12 iskolai könyv és néhány más dolog. "Legyen rá
gondotok, írja, hogy a pecsét sértetlen-e, nehogy valami eltűnjön, sőt

még ha sértetlen is, kérem, hogy azokat nemük szerint számba vegyétek,
mert gyakori az álnokság."16

Bővebb ismeretek szerzésére azonban nemcsak egyéni buzgóság kész
tette az embereket. Maguk az egyházi előljárók is szorgalmazták a tehet
ségesebb klerikusok magasabbfokú kiképzését, különösen a káptalan kö
rében, hogyannál jobban megállhassák helyüket a rájuk bízott munka
körben. Az egyházmegye kormányzásában a főesperesek voltak a püspök
helyettesei. Bizonyára már évtizedekkel előbb alkalmazták a főpásztorok

azt az elvet, amelyet az 1279. évi budai zsinat 38-41. fejezete foglalt
írásba, hogy csak olyan egyének lehessenek d'őesperesek, akik a jogban
és ,a régi szokásban gyökerező ítélet kimondásához szükséges ismeretekkel
rendelkeznek. Házassági ügyekben olyanok ítélkezzenek, akjk az egyház
jogban ,jártasak. Aki a szabad művészetekben már annyira otthonos,
hogy a jogi ismeretekre is könnyen szert tehet, ha főesperessé lesz, három
esztendeig valamelyik főiskolán hittudományt kell hallgatnia. Ez a köte
lezettség kiterjed la már korábban kinevezett főesperesekre is. Az elfo
gadoható ak nélkül vonakodókat a püspök megfoszthatja a főesperesség

től.l7 A győri székeskáptalan Számadáskönyve egy-két 'XIV-XV. szá
zadbeli bejegyzéstől eltekintve csak a XVI. század elejétől kezdve tartal
mazadatokat. De 1497-ből van egy bejegyzés, amely szerint a káptalan
más (külföldi ?) iskolákban tanulék segélyezésére egy forintotadott.18 Ma
gában véve ez ugyancsak keveset mond nekünk. De más forrásokból an
nál bőségesebben áradnak felénk ,a Ibizonyítékok, hogy Győr egyházmegye
nagy mértékben belekapcsolódott a középkori Európa szellemi vérkerin
gésébe. Az Arpad-korból harminc olyan győri kanonokot ismerünk név
szerínt, aki külföldi egyetemet végzett, 1370-1526 között pedig ötszáznál
több diák látogatta a külföldi egyetemeket. Az itthoni alsó és középfokú
győregyházmegyei iskolák tehát becsületes munkát végeztek a maguk
körében.
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