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korszakban a legfontosabb döntéseket a párt 
vezető testületei hozták meg, emellett azon-
ban Ferge azonosít olyan társadalmi aktorokat 
is, amelyek különösen az 1980-as évektől a 
rendszerstruktúra átalakulásában szerepet 
játszottak, illetve szerepet játszhattak. Ilyen 
kollektív cselekvőknek tekinti Ferge többek 
közt a minisztériumi-, banki-, illetve vállalat-
vezetők csoportját, a háború előtti közép- és 
felső osztály leszármazottaiból rekrutálódó 

„visszatérőket”, a reformközgazdászokat, a 
„demokratikus ellenzéket”, illetve a „népieket”. 
A rendszerváltás utáni időszakra vonatkozóan 
nem találkozhatunk hasonló elemzésekkel. 
Ferge magyarázata szerint többek között azért 
nem, mivel „a mai rendszer formálásában 
sok kal kisebb szerepük volt azonosítható 
egyé ni vagy kollektív döntéseknek, mint a 
glo bális mozgásoknak” (78.). Ha ez az érvelés 
bizonyos mértékig elfogadható is, akkor sem 
helyezi hatályon kívül a struktúrák változá-
sáról, illetve a társadalmi aktorok ebben be-
töltött szerepéről korábban elmondottakat. 
A rendszerváltás előtt is, s utána még inkább 
volt tere a különös társadalmi érdekek, illetve 
értékek artikulálásának. A kollektív cselekvés 
csatornái megváltoztak, de nem tűntek el. 
Többek között az állampárt hatalmi mono-
póliumával szemben 1990 óta különböző 
pártok versengenek az államhatalom vezeté-
séért, eltérő problémákat a középpontba ál-
lítva, s a különböző társadalmi csoportok is 
számos út közül választhatnak részérdekeik 
megjelenítésére.

A társadalmi struktúrát mind az állam-
szocializmus időszakára, mind pedig a mai 
magyarországi társadalomra vonatkozóan a 
már a korai fő munkában is alkalmazott 
munkajellegcsoportok segítségével ábrázolja 
Ferge (lásd Ferge Zsuzsa: Társadalmunk réteg
ződése. Budapest: KJK, 1969). A munkajelleg-

csoportok, ahogy kiemeli, nem tekinthetők 
osztályoknak sem marxi, sem weberi értelem-
ben, hanem olyan a társadalmi helyzetüket 
tekintve homogén csoportokként kezelen-
dők, amelyek „magukba sűrítik az alapviszo-
nyokat” (68–69.). E kategorizálás középpont-
jában a foglalkozások állnak, illetve a külön-
böző foglalkozások olyan csoportosításai, 
amelyek a társadalom alapvető erőforrásainak 
elosztása tekintetében hasonló életesélyeket 
kínálnak az azonos csoportba tartozóknak. A 
munkajellegcsoportok ennyiben jó indiká-
torai annak, hogy ki milyen helyet foglal el a 
társadalom egyenlőtlenségrendszerében.

A két különböző időszakban a magyar 
társadalom struktúrája Ferge megfogalmazá-
sa alapján leginkább abban különbözik, hogy 

„a hatalmi viszony domináns helyzetét a tőke-
viszony vette át” (147. o.). Az államszocialista 
Magyarország társadalmi struktúrájának tete-
jén, a többi csoporttól élesen elkülönülve, s 
tulajdonképpen a struktúra rendezőelvein 
kívül elhelyezkedve, a politikai uralkodó 
csoport, a pártelit állt. A következő csoporto-
kat Ferge már valóban foglalkozási kategóri-
ák alapján adja meg, amelyek aszerint külö-
nülnek el egymástól, hogy egyrészt az általuk 
átfogott foglalkozások rendelkeznek-e vezetői 
jogkörökkel, illetve milyen szintű vezető te-
vékenységet feltételeznek, valamint másrészt, 
hogy milyen szintű tudásra van szükségég az 
adott foglalkozás betöltéséhez. E dimenziók 
mentén helyezi Ferge a közigazgatási, gazda-
sági, kulturális stb. felsővezetőket a társadalom-
szerkezet felső régióiba, amely csoport alatt 
többek között a termelésirányítók, irodisták 
helyezkednek el, míg a társadalmi struktúra 
alján a segéd-, illetve betanított munkásokat 
találjuk. A rendszerváltás nyomán kialakuló 
új társadalomban Ferge szerint a különböző 
munkajellegcsoportok karakterét leginkább 

az adja meg, hogy rendelkeznek-e tőkével 
vagy sem. Az e dimenzió által képződő cso-
portok azonban még igen különböző társa-
dalmi helyzeteket foglalnak magukba. A 
tőketulajdonosok csoportján belül az alapve-
tő differenciáló tényező természetesen a tőke 
mennyisége, ami alapján a társadalmi struk-
túra szélső pontjain egyrészt a privilegizált 
helyzetben lévő nagyvállalkozók találhatók, 
másrészt viszont a csekély tőkével és bizony-
talan piaci kilátásokkal rendelkezők, akik 
rendszerint kényszerűségből kezdtek bele 
valamilyen vállalkozásba. A tőkével nem 
rendelkezők csoportja sem tekinthető homo-
génnek, az e körbe tartozók társadalmi hely-

zetét Ferge szerint alapvetően az határozza 
meg, hogy milyen munkaerő-piaci pozícióval 
rendelkeznek. A társadalmi struktúra tetején 
találhatók a különböző felsővezetők és me-
nedzserek, a középrétegek elsősorban a ren-
dezett jogállású, s stabilnak tekinthető állással 
rendelkező foglalkoztatottakból tevődnek 
össze, míg az alsó osztályban azok találhatók, 
akik legfeljebb a fekete, illetve szürke gazda-
ságban tudnak munkát vállalni, vagy esetleg 
teljességgel kiszorultak a munkaerőpiacról. 
(Ferge Zsuzsa: Társadalmi áramlatok és egyéni 
szerepek. Budapest: Napvilág, 2010, 190 p.)
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Református felsőoktatás 
Erdélyben

Ha az erdélyi magyar felsőoktatásra gondo-
lunk, rendszerint a kolozsvári egyetem képe 
jelenik meg előttünk, amelynek alapítása a 
kiegyezés koráig nyúlik vissza. Az intézmény 
1872-ben nyílt meg, négy karán (jog- és ál-
lamtudományi; orvostudományi; bölcsészet-, 
nyelv- és történettudományi; matematikai és 
természettudományi) negyven tanszékkel. Az 
uralkodó 1881-ben engedélyezte a Ferencz 
József Tudományegyetem név felvételét. Pálfi 
József Református felsőoktatás Erdélyben című, 
most ismertetett kötete azokat a tényezőket-
törekvéseket veszi sorra, amelyek eredőjeként 
a 19. század második felében sor kerülhetett 
az akkori Magyarország második egyetemé-
nek létrehozására.

A szerző erdélyi születésű református lel-
kész, közel húsz éve szolgál és oktat Nagyvára-
don. E művét doktori értekezésként védte 
meg 2009-ben, a Debreceni Református Hit-
tudományi Egyetemen. Témavezetője Gaál 

Botond, bírálói Hörcsik Richárd és Kozma 
Tamás voltak. A könyv hátlapján olvasható 
ajánló szavaikban mindketten nagyra értéke-
lik a szerzői szándékot, amely az intézmény-
történeti áttekintés mellett azonos hang súllyal 
jeleníti meg a református művelődés ügyének 
problematikáját, a kálvinista küldetés meg-
valósulását, az egyes személyek és szervezetek 
szerepét. Nemcsak szimpla történeti elemzés-
ről van tehát szó. Mindez együtt a mai romá-
niai magyar kisebbségi felsőoktatás gyökere-
it is jelenti, így nyugodtan állítható, hogy Pálfi 
monográfiája úttörő jelentőségű.

A neveléstörténetben járatosak számára 
közismert, hogy a kontinens legrégebbi egye-
temét 1088-ban, Bolognában alapították. A 
párizsi intézmény 1231-ben nyert pápai jóvá-
hagyást. A nyugat-európai alapítási hullám 
fokozatosan terjedt Közép- és Kelet-Európa 
felé, így 1348-ban Prágában, 1364-ben Krakkó-
ban, egy évre rá Bécsben nyílt universitas. Ma-
gyarországon a Nagy Lajos-kori pécsi (1367), 
valamint Zsigmond-kori óbudai (1395) intéz-
ményalapításokat jegyezték fel a krónikák. 
Összességében a 14. század végére már közel 
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félszáz tudományközpont várta a hallgatókat 
Európában. Ilyen általános áttekintéssel 
kezdődik Pálfi munkája, amely a kialakulás 
kronológiája és tipológiája mellett az univer-
sitasok differenciálódását is bemutatja. A 16. 
századtól erőteljesen érvényesült a reformáció 
hatása: a legjelentősebb képviselőik (Luther, 
Trotzendorf, Melanchton, Sturm, Kálvin) 
mind megfogalmazták a protestáns iskola-
rendszerre vonatkozó elképzeléseiket. Ez az 
európai modell alapozta meg az erdélyi fej-
lődést, ám az első egyetemalapítási kísérlethez 
a vallásszabadság és a tudományos gondolat-
szabadság nélkülözhetetlen jelenléte mellett 
szükség volt egy nagy formátumú uralkodó-
ra is. János Zsigmond 1570 táján a korát meg-
 haladó tudóst, Petrus Ramust kívánta meg-
nyerni a létrehozandó gyulafehérvári univer-
sitashoz, de a neves párizsi professzor végül 
nem fogadta el a meghívást. Az első egyetem 
megvalósítása így Báthori Istvánhoz kötődik, 
a két kolozsvári fakultást, 1581–1603 között a 
jezsuita rend működtette. Az alig több mint 
két évtizedet megélt intézmény azon ban nem 
tartozik Pálfi könyvének tárgyához, erről csak 
a történeti teljesség kedvéért szól.

A döntő lépések megtétele, a tartósan 
fennmaradó iskolák létrehozása református 
fejedelmek nevéhez kötődik; elsőként Beth-
len Gáboréhoz, akinek tudományszervező és 

-támogató tevékenysége ve zetett a Gyulafe-
hérvári Collegium Acade micum 1622. évi 
fel állításához. Az intézmény gazdasági alapja-
it közvetlenül halála előtt négy oklevélbe fog-
lalva, hosszú távon biztosította. Az uralkodó 
nagy figyelmet fordított a peregrinusokra, 
tudva, hogy az európai értékek és ismeretek 
meghonosítása létkérdés. Gondoskodott nem-
zetközi rangú professzorok meghívásáról is: 
elsőként Martinus Opitzius, utóbb a „her bor-
ni triász”, Alsted, Bis terfeld és Piscator ne ve 

fémjelezte a fehérvári főiskolát. Pálfi nagy 
teret szentel a gyulafehérvári akadémia tudo-
mányos és hitvallásos didaxisának. Bethlen 
ugyanis hitvallásos egyetemet kívánt ala pítani, 
így a szervezeti és a tudományos dimenziók 
harmonizációja hu manista alapokon, protes-
táns szellemiséggel valósult meg. A Rákócziak 
iskolapolitikája más nyomvonalon járt, de 
külföldi professzort, Isaac Basire személyében, 
II. Rákóczi György is hívott, s a peregrinusok 
száma épp a Rákócziak alatt, a 17. század 
közepén tetőzött. Az iskolát Apa fi Mihály 
1662-ben áttelepítette Nagyenyedre.

A váradi Schola Illustris Pálfi szerint, szin-
tén református felsőoktatási kezdeményezés-
nek tekinthető. 16. századi létrehozásának 
konkrét dátuma nincs, a szerző is csak az is-
kola legmagasabb szintű tudományművelési 
korszakára, a 17. századra összpontosít. Külön 
figyelmet fordít a puritanizmus és a presbite-
rianizmus örökségének megjelenésére, eszmei 
és személyi vonatkozásokban egyaránt.

A 18–19. századi Erdély a tudományosság 
számára már egészen más viszonyokat jelen-
tett. A szerző sorra veszi ennek legjellemzőbb 
összetevőit, így a Habsburg-uralom nyomán 
kialakult új politikai rendszert, a római kato-
likus restaurációt megvalósító Főkonzisztóriu-
mot, s az egyes nagy múltú városokban mű-
ködő, de főiskolai rangra nem emelt reformá-
tus kollégiumokat (Kolozsvár, Marosvásár-
hely, Székelyudvarhely, Szászváros, Zilah stb.). 
Végül a peregrinusokról szól, akik „a teljes 
erdélyi élet formálói voltak”, mert „ko ruk 
igényének és parancsának tettek eleget tudo-
mányos és gyakorlati értékek közvetítésével, 
az értelmiségi elit folytonosságának fenntartá-
sával”. Az 1872-ben alapított Kolozsvári Tu-
dományegyetemhez vezető út állomásaiként 
eszmetörténeti áttekintést is olvashatunk. Eb-
ben a kollégiumok szellemisége, a tudomány-

ágak differenciálódása, a felvilágosult abszo-
lutista uralkodókat jellemző oktatásszervezé-
si reformok és a magyar tanítási nyelv ügye 
egyaránt jelen van.

Két jelentős, mai szóval kultúrpolitikusnak 
is nevezhető személy kapott önálló fejezetet 
a könyvben. Apáczai Csere János korát meg-
haladó, s emiatt kevéssé méltányolt tudomá-
nyos és iskolaszervező munkássága, elsősor-
ban az 1658-ban Barcsay Ákos fejedelemhez 
beterjesztett Akadémia-terve miatt; Bod 
Péter, a 18. század első felének enciklopédikus 
műveltségű polihisztora pedig 1756-os, egy 
Magyar Tudós Társaság létrehozására irányu-
ló tervezete kapcsán.

A mű utolsó része a kálvinista művelődé-
si program megvalósítására vonatkozó „iste-
ni mandátumról” szól. Ezt a jelleget Pálfi 
elsősorban az önálló erdélyi egyetemhez ve-
zető út biblikus és hitvallásos voltában, má-
sodsorban az individuális és kollektivista 

jellegében, harmadsorban az iskolák szerveze-
ti rendjében, végül a mindenkori kon zisz to-
riális egyház domináns szerepében látja. Ezek 
együttes hatása mutatkozott meg a teljes kö-
zösségért érzett felelősségben, a tudomány és 
az oktatás fejlesztéséért tett erőfeszítésekben.

Nem hagyhatjuk dicsérő szavak nélkül a 
könyv 15 oldalas irodalomjegyzékét. A több 
mint 400 művet felsoroló összeállítás nemcsak 
a 900(!) lábjegyzet feloldásához ad segítséget, 
de a tárgyalt témához bibliográfiai szempont-
ból is ritkaságszámba menő kitekintést nyújt. 
A kötet használhatóságát névmutató segíti. 
Pálfi József munkája tartalmi és módszertani 
szempontból egyaránt jelentős tudományos 
teljesítmény. (Pálfi József: Református felsőok
tatás Erdélyben. Universitassors a reformációtól 
a Kolozsvári Tudományegyetemig. Kolozsvár: 
Erdélyi Múzeum Egyesület, 2009. 331 p.)
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