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Anyanyelvoktatásunk a Habsburg-birodalomban (1713–1830), 
a reformkorban, a forradalom és szabadságharc korában (1830–1849), 

a Habsburg önkényuralom idején (1849–1867) 
az anyaországi oktatási rendszerbe tagoltan 

 

X.X.X.X.    
 

 
Entwurf (1849) 

 
A forradalom és szabadságharc hatására összeomlott az a rendszer, amelyik 

korábban egy emberöltőre a Habsburgok „örökös tartományaiban” is rendőri 
eszközökkel állta útját minden társadalmi haladásnak, az oktatási rendszernek ta-
lán még erősebben… Bár a kérvények sokasága sürgette az oktatás színvonalá-
nak emelését, különösen a népoktatásét…  

1849. szeptember 15-én a császár ideiglenes jelleggel jóváhagyta az újonnan 
vallás- és közoktatásügyi miniszterré kinevezett Leo Thun-Hohenstein gróf által 
előterjesztett Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich cí-
mű — pedagógiai szaknyelven általában Entwurf néven ismertté vált — doku-
mentumot. 

Legfontosabb intézkedései majd másfél század óta érvényben vannak, akad 
olyan is, amelyiknek megvalósítása mai reformtörekvéseink céljai között is szere-
pelnek: 

Egyesítette a hatéves gimnáziumot a korábbi, a felsőfokú tanulmányokra fel-
készíteni hivatott, kötelező „filozófia” tanfolyam két esztendejével. A teljes gim-
názium tehát nyolc osztályból állott, és al-, illetve főgimnáziumra oszlott. Nyilvá-
nos vagy magánjellegű lehet. A teljesen vagy nagyobbrészt nyilvános alapokból 
fenntartott gimnáziumok állami gimnáziumoknak minősülnek. (Az egykorú magyar 
szaknyelvben: államgimnáziumok, státusgimnáziumok.) Gimnáziumot tarthatnak 
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fenn püspökök, szerzetesrendek, községek, városok, egyéb testületek és magán-
személyek is. A gimnázium közvetett vezetője a tartományi tanács (122 §). 
Rendszeresítette az érettségi vizsgákat (78-88 §). 

Az Entwurf bevezetésének objektív akadályai is voltak: iskolai termek, képzett 
oktatók hiánya stb. A piarista, a bencés, a ferences, de a premontrei és a ciszter-
cita rend iskoláit érték veszteségek, a szabadságharc idején elbocsátott tanárokat, 
de újakat sem vehettek fel, s az idősebbeket eltiltották a tanítástól… Az Entwurf 
intézkedései a protestánsok gimnáziumait is sértette, főleg a két protestáns egy-
háznak az 1790/91. évi XXVI. Törvénycikkben biztosított autonómiáját, anyagi 
helyzetüket. A konzervatív-katolikus álláspontot képviselő Religio (1850. február 
3.) éles hangon támadja az Entwurfot, a tervezet legsúlyosabb fogyatkozása: „a 
keresztény képzési elemnek, tudniillik a keresztény régiségtannak, a keresztény 
egyháztörténelemnek és a keresztény egyházirodalomnak elmellőzése”. A nagy-
váradi gimnázium igazgatója, a premontrei Krausz G. László szerint az Entwurf 
„nemcsak kellő méltánylásra nem jutott, de sőt kétségteljes ellenvetésekkel ost-
romoltatik” (Krausz G. László 1856. 3-31.). Az erdélyi szász evangélikus egyház 
főkonzisztóriuma üdvözölte a módszertani útmutatásokat, de az oktatás köz-
pontjának a klasszikus nyelveket tekintette, amelyhez csatolták a hazai irodalmat 
is (Gross, Julius, 1898. 51.). Bírálat jelent meg a medgyesi szász evangélikus gim-
názium értesítőjében is Gustav Schaller tollából (Horánszky Nándor szerk., 
2001. 122.). A brassói evangélikus gimnáziumban az új rendszert bevezették, s a 
kolozsvári református gimnázium tanárának, Salamon Józsefnek sem volt ellen-
vetése az Entwurffal szemben (Horánszky Nándor szerk., 2001. 122.). 

A tanítási nyelv kérdésében az Entwurf szerzői az olmützi alkotmány rendel-
kezéséhez kívántak alkalmazkodni. A tervezet 17. §-a ezzel összhangban mondja 
ki: „A tanítási nyelv megválasztásában mindenütt annak a népességnek a szük-
ségleteihez kell igazodni, amelyik elsősorban az intézetben jelen van.” Vegyes 
népesség esetén lehetőség szerint minden nép [anyanyelvi] szükségleteire tekin-
tettel kell lenni. „A kényszerített tanulás csupán az anyai nyelvet illeti: a többi élő 
nyelvekre nézve (ide értve magát a németet is) a tanulóknak, vagyis inkább a szü-
lőknek szabadságában áll, a gimnázium által nyújtott alkalmat teljes belátás sze-
rint felhasználni” (Horánszky Nándor szerk., 2001. 122.). 

Ám a helyzet gyökeresen romlott, amikor Ferenc József ötévi próbaidő letel-
tével, 1854. december 9-én kelt „legfelsőbb elhatározásával” jóváhagyta az Organi-
sationsentwurfot, és megjelent a vallás- és közoktatásügyi minisztérium december 
16-iki, a dokumentumot véglegesítő rendelete. 1855. január 1-jén csatlakozott 
hozzá az a rendelet, amely „kiegészítéseket” közölt Magyarország, a Szerb Vaj-
daság, a Temesi Bánság és Erdély számára. A kiegészítések egyetlen célja a német 
tanítási nyelvnek a gimnáziumokban való erőszakos elterjesztése. 

„1.§ A német nyelvet minden gimnázium minden osztályában feltétlenül köte-
lező tantárgyként kell kezelni… Ott is, ahol a német nyelv nem a tanulók anya-
nyelve, amint annyira elsajátították, hogy nehézség nélkül megértik, legalább né-
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hány tantárgyat németül, német tankönyvek alapján kell tanítani… 11. § „Gim-
náziumban tanárként senkit nem lehet alkalmazni, aki nem tett róla törvényes bi-
zonyságot, hogy élni tud az ott bevezetett oktatási nyelvvel, és aki legalább az 
egyik választott tantárgy körében a német nyelv és irodalom kellő ismeretével 
nem rendelkezik.” 

1851. április 25-én a törökországi Kiutahiába száműzött Kossuth alkotmány-
tervezetet fogalmazott meg Magyarország számára, amely az 1849. évi nemzetiségi 
törvénynél messzebbmenő engedményeket tartalmazott a nemzetiségek számára. 
Ennek Erdélyre és az erdélyi anyanyelvoktatásra — és a román, a szlovák, a 
szerb stb. nyelv oktatására is — kiható tételei arra is utalnak, hogy a nemzeti 
szervezetek, vezető testületek választását, jelvények használatát és anyanyelvük 
használatát is engedélyezné… Ma már látjuk, hogy hamarabb kellett volna… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Péter Katalin: Székely pár (I.)


