
történeti szemle

A z „ország megerősítése érdekben" kibocsátott 
Szent Márton-hegyi (pannonhalmi) bencés 
kolostor alapítólevele korában, a magyar állam- 

szervezet kiépítése során -  a kor viszonyai között ter
mészetes módon -  nem, illetve csak közvetve került sor 
az oktatás és az állam viszonyának szabályozására. A 
hatalomszilárdító harcok befejeződését követően 1. 
(Szent) István megkezdte a magyar állam hoz- 
záalakítását a nyugati államok mintáihoz, amelynek 
szerves része volt a keresztény egyházszervezet -  és 
annak részeként az oktatás szervezetének -  kialakítása. 
A korai feudális patrimoniális-teokratikus államban az 
uralkodó, mint szakrális személyiség, a klérus tagja"' 
egyházszervező tevékenysége keretében szabta meg az 
oktatás alapvető rendjét is. Ebben a rendben azonban az 
állam csak áttételesen vett részt az oktatás irányítá
sában: „...a királyi iskolafelügyelet [...] az állam és egy
ház szoros kapcsolata idején nem különült el az egyházi 
iskolafelügyelettől, mert a király a maga jogát az egy
házi hatóságok, püspökök útján gyakorolta...”2

Amíg az oktatás az egyház szervezeti keretei között 
működött, kizárólag klerikusok 
voltak képesek a bizonyos fokú 
műveltséget feltételező állami fela
dat ellátására, így az egyház egy
részt óriási feladatot vállalt az új ál
lam építésében, másrészt megkerül
hetetlen tényezővé vált, hiszen az új 
társadalmi rendnek a társadalommal 
történő elfogadtatása és bizonyos 
állami funkciók ellátása kizáróla
gosan hozzá kötődött.

Pannonhalmi bencés 
apátság

,MÍként Nyugat- és Dél-Európa Pannonhalmi
országaiban, úgy nálunk is a benedekrendi szerzetesek 
indítják meg a nemzet művelését”3. Az -  elsősorban 
bencés -  kolostorok komoly oktatói feladatot láttak el, 
hiszen falaik között nem pusztán belső -  szerzetesi -  
életre készítették fel tanulóikat, de külső iskoláikban 
már világi munkára induló klerikusokat, illetve világi 
személyeket is képeztek. Bencés kolostorok létesültek a 
Szent Márton-hegyen (Pannonhalmán), Pécsváradon, 
Zalaváron, Bakonybélben és Zobor mellett,4 ame
lyeknek első lakói külföldiek voltak, akik magukkal 
hozták rendi szervezetüket és annak szellemi és erköl
csi tartalmát.5

A bencéseket követően számos más rend is 
betelepült hazánkba, amelyek szintén jelentős oktatási 
tevékenységet láttak el. Közülük már a korai feudaliz
mus éveiben is kiemelkedett a domonkosok (Győr), a 
karthauziak (segedelemvölgyi tárkányi kolostor), a fe
rencesek (Várad) és a pálosok (Gyula) rendje.6

A kolostori iskolák mellett a kor legjelentősebb isko
latípusát a hiteleshelyi feladatokat is ellátó káptalano-
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kon kiépülő ún. székes- (Bács, Bosznia, Csanád, Eger, 
Esztergom. Győr, Gyulafehérvár, Kalocsa, Kő, Nyitra. 
Pécs, Vác, Várad, Veszprém, Zágráb7), illetve tár
saskáptalani (Arad, Buda, Csázma, Dömös, Hanta, Háj- 

Szent-Lőrinc, Pozsega, Pozsony, 
Szepes, Székesfehérvár. Titel, Vas
vár8) iskolák jelentették.9

A káptalani iskolák élén az 
olvasókanonok, a lector állt, akit a 
sublector helyettesített. Az ének-ze
nei ismereteket az éneklőkanonok, a 
cantor, illetve annak helyettese a 
succentor10 tanította11 -  mindannyi
an az illetékes püspökség hatalma 
alatt állottak. (A lector a káptalan 
vezetőjének, a prépostnak a helyet
tese;12 köteles volt bemutatni a sub- 
lectort az egyházmegye fejének és a 
káptalannak, majd gondoskodott 
annak ellenőrzéséről.13) Ezeket a

, , , , káptalani, avagy más néven székes-
bencés apátság u - • • 1 i -i . • i ••egyházi iskolákat igen vegyes kö

zönség látogatta: aki világi pap akart lenni, aki egyete
mi előtanulmányokat folytatott, illetve az is, aki ugyan 
továbbtanulni nem kívánt, azonban némi általános mű
veltségre szeretett volna szert tenni.14

Plébánia legalább minden tíz faluban létesült (is
meretes Szent István híres rendelkezése a falvak temp
lomépítési kötelezettségéről), s az ezeken a plébániá
kon működő falusi papok -  azon túlmenően, hogy a ke
resztény vallás gyakorlására buzdították a lakosságot -  
térítési feladataik során az írás-olvasásra, illetve alap
vető szertartási-liturgikus ismeretekre is megtanították 
az ifjakat.15

Az idő előrehaladtával azonban megváltoztak a fel
vázolt iskolarendszer körül a körülmények: hanyatlott 
az uralkodó magánvagyonára épülő patrimoniális állam, 
a gregoriánus reform kiváltotta az uralkodói hatalom 
racionalizálását, kialakulóban voltak a rendek, majd a 
rendi állam. A körülmények változása az oktatás iránti 
igények átalakulásában jelentkezett elsőként, s ezen 
igények mentén fejlődött tovább az intézményrendszer. _



történél aemle

A rendi tényezők (különösképpen a központi állam- 
hatalom, az államapparátus, a köznemesség és a városi 
polgárság) másfajta -  sokkal inkább világi, pragmati
kus -  ismereteket igényeltek, mint korábban, és ko
rántsem volt bizonyos, hogy mindenki, aki tanulni 
akart, feltétlen klerikus is szeretett volna lenni egyben 
(amit jelzett a sola tonsura clericus [borbély által lett 
klerikus] megjelenése1617), másrészt nem is volt feltét
len szükséges minden értelmiségi munkához klerikus
nak lenni.)

Mivel a képzés intézményrendszere ekkorra már 
elkezdett leválni az egyházi köldökzsinórról, az állam 
szerepe is -  legalábbis részben -  átalakulni látszott. 
Míg a patrimoniális-teokratikus államban az uralkodó 
kifejezetten az egyházon keresztül gyakorolta felü
gyeleti jogait, a gregoriánus reform kiváltotta szekulari- 
zálódást követően körülbelül a rendi állam kiala
kulásának idejéig ez a közvetett irányítás is megkérdő
jeleződött, hiszen a pápa magának követelte az egy
házszervezés jogát. A rendi állam létrejöttével azonban 
ez a közvetítő közeg nemcsak újjáéledt, de megket
tőződött: az egyház mellé (a Luxemburgi Zsigmond 
által életre hívott királyi főkegyúri jog keretében a min
denkori magyar uralkodó nevezhette ki az iskolákat is 
működtető egyházi szervezetek vezetőit) felsorakozott 
a város,18 amelynek szerepe attól függően változott, 
hogy szabad királyi város (pl.: Buda, Esztergom, Kassa, 
Lőcse. Nagyszombat, Pest, Győr, Sopron), avagy 
mezőváros (pl.: Debrecen. Pécs, Várad, Veszprém) 
volt-e, mivel az első esetében az oktatási intézmény 
felett a városi magisztrátus, míg az utóbbi esetében a 
helyi földesúr diszponált.

„...A városok ugyanis, vagyonosodásukkal egyidejű
leg érezni kezdték a magasabb kultúra szükségességét 
és így mindig jobban és jobban áldoztak az iskolaügyre.

Azon kívül a külön városi iskolák keletkezésének okát a 
városi lakosságnak a nemességtől és a nemesi várme
gyétől eltérő közjogi helyzetében is kell keresnünk. A 
nemesek, a honfoglaló ősök leszármazottai bizonyos 
lenézéssel néztek az idegenből bevándorolt városi pol
gárra, amely viszont városának tornyai és kiváltságai 
közé besáncolva magát, élte a maga külön életét, mint 
állam az államban. Ez az elsáncolt élet külön oktatást 
is teremtett magának a saját fiai számára...”19

A város, szabadságának (és az átruházott kegyúri 
jogoknak a) keretében, maga volt jogosult felügyelni a 
területükén működő iskolákat -  azzal, hogy pedagógiai 
értelemben az iskolák továbbra is egyházi irányítás alatt 
álltak.

így a 14. század körül, a megváltozott igényekhez 
igazodó differenciálódás első jeleként, a káptalani 
iskolák három részre tagozódtak: alsó, középső és felső 
szintre, amelyekben sorrendben elemi ismereteket, latin 
grammatikát és kapcsolódó ismereteket, illetve a felső 
szinten szaktudományokat (pl.: csillagászat, aritmetika, 
filozófia etc.) tanítottak. Az oktatást már nem a lector 
és a cantor végezte, hanem helyetteseik, a sublector és 
a succentor, valamint megjelentek a segédtanítók 
(socius/informator: rátermettebb diákok, akik kisebb 
gyermekekkel foglalkoztak).20

A gyakorlati ismeretek iránti igény életre hívta 
hazánk első egyetemét 1367-ben.21 Az egyetem 
alapítólevelét I. (Nagy) Lajos király terjesztette fel a 
pápához -  a benedekrendi egyetemi tanár, s mint ilyen 
a tudományt pártoló V. Orbánhoz22 -  jóváhagyásra. A 
pápa a jóváhagyáson túlmenően az egyetem feletti 
ellenőrzés jogát a pécsi püspök kezébe helyezte, jólle
het az egyetem anyagi javairól, a pápai helyben hagyó 
oklevél érvénye elvesztésének terhe mellett, a király 
volt köteles gondoskodni.

X-XIV. század 
körül

Káptal

Szervezete: alsó. felső. kor! 
Néhány fontosabb kaprait:
Zágráb, Esztergom Nagyvár

Oktatófkl: /

uni iskola

t\ó tagozat
iskola:
d \

scgédtanijflKülsö előadó.

| Alsó tagozat | Középső tagozat | Felső tagozat |

-  elemi 
(ismeretek)

-  gyermekek 
tpucri)

- sejtem artcs 
liheralcs

-  ta/iulók 
(Ipholares)

Szaktudományok 
-A  tanulók 

klerikusok

lllébánlal iskola] Kolostori iskola

Szervezete: Nem jellemző Szervezete: külső és belső ^ a
Néhány fontosabb plébániai iskola:
Minden tiz faluban /  »

Néhány fontosabb kojóstori iskola:
Bakonybél, Pannonhjflma. Péfcsváfad Somogyvár.

Oktató(k): Zala vár. Zobor /
Plébános /  • Oktató(k): / • \

/
Rendűt gok J 1

1 *

,  » Külső iskola: | Belső iskola: |

»

t  ’♦

Nem csak rendi képzés. Csak rendi képzés. 

\

XV-XVI. 
század körül

ii városi Lskola
Szervezete:
Schola minor.
Oktatóik):
Sublectoü^czető). rcctor,' 
meghívott előadók

Itanitók,

Schola minor

Szervezete: 
Megfeleltethető a 
X-XIV. századi 
káptalani iskola alsó 
és középső 
tagozatának 
Oktatóik):
Rcctor. 
segédtanítók, 
meghívott előadók

Schola malőr

Szervezete:
Megfeleltethető a  X- 
XIV. századi káptalani 
iskola felső 
tagozatának

O k ta tó ik ) :
Sublector, 
segédtanítók, 
meghívott előadók

Városi iskola

Szervezete:
Alsó tagozat, középső tagozat 
(megfeleltethető a schola minornil) 
Oktató(k):
Iskolarektor, segédtanító, kántor

Faliul plébániái M tafaj

Szervezete:
A falusi plébános cs világi tanító.

O k ta tó ik ) :
Tanító

| Kolostori iskola j
Szervezete:
Egyházi szabályok szerint (rendtagok 
képzése) hittudományi intézetek, rendi 
stúdium generálék. pl.: domonkosok 
budai stúdium generáléja 
Oktatóik):
Rend tagok

Új iskolatípus létrejövctelo: - Iskolatípuson belüli további tagolódás: -

Az iskolarendszer átalakulásának vázlata a 10. századtól a 15. századig
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Jós
történeti Síemle

A pécsi egyetem azonban sajnos nem volt hosszú 
életű, az ismert történelmi körülmények közepette lassú 
elhalásának legvégső időpontja 1543 körül kere
sendő.23 Az egyetemek általános felépítése ekkorra már 
kialakult: a bölcseleti fakultás (facultas artium) mint 
alapozó fakultás elvégzését követően volt lehetséges a 
jogi, teológiai, illetve az orvosi 
karra történő továbblépés.24 Ez a 
rend évszázadokon keresztül meg
határozta a felsőbb tanulmányok 
végzésének menetét.

A pécsi egyetemet követően egé
szen a 17. századig a magyar 
egyetemalapítási kísérletek kudarc
ba fulladtak; így a Zsigmond által 
1395-ben alapított óbudai egyetem 
és a Mátyás által 1465-ben létreho
zott pozsonyi universitas (amelyről 
nem lehet bizonyosan tudni, hogy 
mind a négy karral indult-e el a 
működése). Mátyás bőkezűségének 
köszönhetően híressé vált ugyan
akkor a domonkos rendhez tartozó 
budai stúdium generale, a virágkor
nak azonban a király halála igen ha
mar véget vetett.25

A rendi állam kialakulásának ide
jére az egyébként is átalakuló isko
larendszer tovább differenciálódott, 
sőt az államhatalommal együtt sze- 
kularizálódott; mint szervezeten kívüli fonna megjelent 
a céhes nevelés. A káptalani és a plébániai iskolákra 
építkezve kialakult a városi-káptalani, illetve a városi- 
plébániai és a falusi-plébániai iskolák rendszere.

A székes-, illetve társaskáptalani iskolákra épülő 
városi-káptalani iskola ún. schola minor és schola 
maior tagozatai magukba olvasztották a korábbi hár
mas tagolódást. A schola minor vezetője a rektor, míg 
a schola maioré a sublector lett (lásd a táblázatot!).

Városi-plébániai iskolák jöttek létre a szabad királyi 
városokban, illetve a mezővárosokban, amelyekben az 
iskola vezetője az iskolarektor lett, tanítója a kántor, eset
leg az orgonista és a segédtanító(k). Fizetésükről már 
nem az egyház, hanem a város gondoskodott, ami jelzi az 
egyházi befolyás folyamatos csökkenését.26 A falusi
plébániai iskolák a falusi plébániák melletti iskolákból 
(egészen pontosan az oktatói feladatokat is ellátó falusi 
plébánosból) jöttek létre elkülönült intézményként. A 15. 
századra már megjelent a falusi tanító, aki már nem volt 
tagja a klérusnak, ugyanakkor csak a falusi plébános 
jóváhagyásával taníthatott, bár fizetését nem az egy
háztól, hanem a helyi földesúrtól kapta. A városi, illetve 
falusi iskolák kialakulása értelemszerűen a kolostori 
iskolák funkciójának megváltozását is jelentette: 
tevékenységük lassan a rendi képzés irányába fordult.

A kolostori-káptalani iskolák talaján kialakuló oktatási 
intézmények mellett a rendi állam idejére kialakult még 
egy nagyon jellemző kvázi-iskolaü'pus: a céhes nevelés és 
oktatás. Az egyébként a 19. századig fennálló, a szak

képzett munkaerőt különutas módszerrel képező céhes 
oktatás-képzés egyfajta oldalhajtásként jött létre az ipa
rosok, illetve kézművesek érdekképviseleti szerveinek te
vékenységéből, mivel az érdekképviselet megkövetelte 
az azonos színvonalat, ami viszont képzést és nagyjából 
azonos követelményrendszert indukált. Az iparosok és 

kézművesek (agyagosok, asztalosok, 
bányászok, cserepesek, csizmadiák, 
gombkötők, kőfaragók, kőművesek, 
kötélverők, kovácsok, pintérek, pus
kamívesek, szabók, szűcsök, tímá
rok, tűkészítők, vargák etc.) érdek- 
védelmi szervezeteiként működő 
céhek a városi magisztrátus jogha
tósága alá tartoztak, a város adta ki 
céhszabályzatukat, szabályozta mű
ködésüket,27 ideértve az inas-, le
gény- és mesterképzés főbb állomá
sait, feltételeit (Jnasok nigi eszten- 
deugh tartózlak tanulnj az rnesler- 
séghet....”2*).

A céhes képzésben a céh vezető
jének, a céhet irányító céhmester
nek,29 az atyamesternek (a legények 
[inaséveket bevégzett tanulók] felü
gyelő-tanítójának), illetve a képzés 
végeztével a tanulólevelet kiállító, a 
céh levelezését végző, jegyzőköny
vet vezető -  esetlegesen létező -  
céhjegyzőnek30 volt meghatározó 

szerepe.31 A céhes képzés szakaszait az egymásra épülő 
inasévek. legényévek, majd a mesterévek jelentették.

A mesterség elsajátítására -  a képzésben történő 
részvételre -  az engedélyt a céhmester adhatta meg,32 
helyenként azonban az inasként történő felvételről 
szóló döntés az egész céhgyűlés jóváhagyásával 
történt.33 Az inaskodás időtartama változó volt,34 de 
általában 2-4 évig terjedt.35 Az inasévek elteltét kö
vetően a tanuló legénnyé avathatóvá vált, ekkor kerül
hetett sor a legénytársaságba való felvételre, amely az 
ún. avatással történt (szakmai-társadalmi esemény, 
kvázi vizsga, amelyen egyaránt helyet kaphatott a be
kötött szemmel történő borivás/vízivás és a szakmai 
kérdésekre történő válaszadás).36 Mind az inassá, mind 
pedig a legénnyé avatás tényét a céhjegyző bejegyezte 
a céh könyvébe, amit a céh ládájában őriztek. A képzés
nek részét képezte az általában évekig tartó (de céhen
ként különböző időtartamú)37 gyakorlati tapasztalatok 
megszerzését célzó vándorlás.

A mesterlegénynek még egy ún. mesterévet a ván
dorlást követően le kellett töltenie valamely céhbeli 
mesternél,38 majd ezt követően kerülhetett sor a mester
remek (pl.: pintéreknél boroshordó, csap, tímárdézsa, 
fürdőkád, puskamíveseknél céllövő puska, vadászfegy
ver stb.) elkészítésére, ami a tulajdonképpeni szakvizs
gának felelt meg.

A céhes szakképzésben történő részvétel nem volt 
olcsó mulatság.39 Minden fokozat, s az egyes fokozatok
különböző fázisaiban is az inasnak, a legénynek, de__
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még a mesterlegénynek is az okításért, a vizsgákért és a 
céhbe történő felvételért fizetnie kellett. Jól jelzi a mes
terképzés költségigényét a ’ remekmester keserű po
hara’. Ez a keserű pohár azt volt hivatott jelképezni, 
hogy az adott céh mesterei a remekmester házában töl
tötték a napokat, s ittak, ettek a remekmester költségére 
-  akinek ezt nem csupán tűrni és fizetni volt köte
lessége, de saját jól felfogott érdekében még örülnie is 
kellett neki, nehogy a mesterremeken a bírálók szeme 
valami hibát véljen felfedezni.

A 15-16. századdal bezárólag tehát az iskolaszerve
zetet a plébániák, káptalanok, illetve a kolostorok alap
jain létrejött iskolák, valamint az -  egyébként tiszavirág 
életűnek bizonyult -  egyetemek jelentették.40 Az isko
larendszer azonban távolról sem volt képes átadni az 
élet megkövetelte gyakorlati jellegű ismereteket, a 
képzés inkább a latinnyelv-tanításra, írás-olvasásra,
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Az oktatási intézmények szakadatlan átalakulásával 
azok társadalmi-gazdasági jelentősége is folyamatosan 
nőtt. Ez azonban a vizsgált korban még sem a közpon
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szétszórt és esetleges tevékenységében. A történelmi 
feltételek még sokáig nem értek meg a központi hata
lom megjelenésére.
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36 M. Schindler Gyula: i. m., 119. p.
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azonban megszűnt. Lásd: M. Schindler Gyula: i. m„ 150. p.

39 A pozsonyi pékek céhszabályzata 1433. In: A magyar jogtörténet 
forrásai, 128. p.

40 ,Az iskolai hierarchia ebben az időben a következő volt: a legal
sófokozaton állottak az ún. plébániai vagy községi iskolák, a mai 
elemi iskolák. A középső fokozat a mai középiskolának felel meg. 
Ezek a káptalani, székesegyházi és monostori iskolák. [,..J A 
nevezetesebb városokban az iskolai oktatás betetőzéseként olyan 
tanodák is voltak, amelyekben az összes tudományokat rendsze
resen tárgyalták, ezeket az iskolákat a tudományok és a 
művészetek egyetemének hívták. Hazánkban az Árpádok alatt 
csak a veszprémi az egyetem..." (Csizmadia Andor: i. m., 5. p.) A 
veszprémi egyetemmel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy 
valóban híres volt jogi oktatása a 13. század második felében, de 
sajnos „...1276-ban elpusztult a tartományi harcokban a veszpré
mi székesegyház, az iskola és a gazdag könyvtár is 3000 
aranymárka értékben. Pál prépost jogi doktornak is elpusztult 
ekkor 1000 márka értékű könyve, több jogi doktorátussal bíró 
kanonok könyvével együtt. Mindez arra utal, hogy Veszprémben 
megvolt a feltétele (személyi és tudományos) és háttere a felső
fokú jogi oktatásnak. A tartományi harcokban elpusztult iskola 
helyreállítását célozta Kun László 1276-ban (illetve talán még 
többet is)...’’ (Kardos J.-Kelemen E.-Szögi L.: i. m.).

A  szerbség egyik legtekintélyesebb tudományos, 
kulturális és irodalmi központja, a Matica 
Srpska 2009-ben első alkalommal jelentette meg 

szerb nyelvre lefordítva Sava Tekelija-Popovic (Tö- 
köly-Popovics Száva. 1761-1842) eredetileg latin nyel
ven írott jogi doktori disszertációját. E könyv kapcsán -  
a dolgozat bemutatása mellett -  nem érdektelen áttekin
teni Tököly életét és a kort. amelyben a jogászdoktori 
címét megszerezte.

A 18. századra a középkori, virágzó szerb állam már 
rég a múlté. A lakosság a 17. században szép számban 
állt katonának, és közülük sokan szereztek nemességet 
vitézségükért a Birodalom szolgálatában. Ez volt az 
alapja egy új szerb 
arisztokrácia felemel
kedésének, amelyet a 
szerb történelemtudo
mány nem kékvérűnek, 
hanem a hadi esemé
nyekre utalva vörösvé
rű arisztokráciának ne
vez. Az ő fiaik közül 
azonban néhányan a 
kardot pennára cserél
ték, így megfigyelhető 
a szerb nemzetiségűek 
között, hogy a 18. szá
zadra a katonai elit tag
jainak leszármazottai 
alkották az értelmiség 
alapját. Ennek egyik A könyv külső címlapja és
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az eredeti kiadás címoldala

példája Tököly Száva 
is, akinek egyik felme
nője, Jovan Popovic- 
Tekelija, Savoyai Jenő 
(Eugen von Savoyen) 
egyik ezredese volt, és 
1706-ban a magyar ne
mességet is megszerez
te. Tököly Száva azon
ban már nem fegyvert 
forgatott, hanem -  ara
di és bécsi előtanul
mányok után -  jogot ta
nult Pesten, s 1786- 
ban, 25 évesen meg
védte latin nyelven írt 
doktori disszertációját 
is (Az állam létének_
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