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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 

 

XI.XI.XI.XI.    
 

 
Az iskolák helyzete 

 
Erdélyben nem azonos szintről indult neki a polgári korszaknak a három er-

délyi nemzet iskolahálózata. Más volt a történeti örökség, más az egyes társadal-
mak gazdasági ereje, s más a kultúrával szembeni népi magatartás. Mindezekhez 
a különbségekhez a mindenkori államhatalom is hozzáadta a maga jelentős mó-
dosító erejét. Korszakunk kezdetén az iskolák teljesen az egyházak kezében vol-
tak, s ebben döntő változás jó fél század alatt sem következett be. 

Az erdélyi iskolák összesítő történetének megírása a jövő feladata, további ku-
tatások eredménye, hiszen nagyon kevés adatunk van a tanintézetek számáról, 
tanáraikról, bár elég sok iskolai Értesítő hever itt-ott könyvtárainkban, levéltára-
inkban. Az eddig feltárt adatok szerint 1850 előtt Erdélyben Wesselényi Miklós, 
Szász Károly, Medgyes Lajos munkássága nyomán megnyílnak az első erdélyi 
óvodák, Kolozsvár, Temesvár, Arad gyárnegyedeiben, a Székelyföldön pedig a 
marosszéki Makfalván, Mezőbándon, Mezőmadarason és Kibéden (Szabó K. At-
tila, 2004. 102.). Ezek az anyanyelvoktatás csíráiként anyanyelvű iskolák magjait 
növelve keltek ki, növekedtek… Az eddigi iskolatörténeti kutatások alapján 
Marosszék 90 falujában 1152 (1557–1848), Kalotaszeg 34 falujában pedig 192 
tanítónak a neve ismert (1466–1848). (Szabó K. Attila, 2004. 102.) 1851-ben a 
2146 erdélyi iskolából 949 volt magyar (742 román és 455 szász), 1869-ben 2654 
iskolából 866 volt magyar, 1436 román, 273 szász, a többi vegyes tannyelvű. Az 
akkori 113 ezer tanköteles magyar gyermekből csak 47 ezren jártak iskolába, 
azoknak is talán csupán a fele az egész tanévben, miközben a szász gyerekeknek 
már közel 80 %-a látogatta az iskolát. A szülők tekintélyes része — különösen 
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faluhelyen — félig-meddig ellenségesen tekintett az oktatóra… (Köpeczi Béla 
szerk. 1993. 514.) 

Az általános elmaradottság mellett erdélyi sajátosság volt a magyarságon belüli 
sokfelekezetiségi oktatás. A leginkább iskolabarát felekezetnek az unitáriusokat te-
kintették. Ott volt a legjobb a beiskolázottak aránya, utána a reformátusok kö-
vetkeztek, majd a katolikusok. A népiskolai oktatás színvonala tájegységenként, 
iskolánként különbözött. A magasabb iskolákban szintén, de a megindult fejlő-
dési folyamatot csupán akadályozni lehetett, Vörösmarty Mihály, Arany János, 
Petőfi Sándor irodalmi alkotásai bekerülve az anyanyelvoktatásunk áramkörébe, 
harmonikusan kapcsolódott egybe a népi nyelv és a „fentebb stil” egy modern 
magyar irodalmi és köznyelvben. A reformkor nemzedéke a nemzetet nyelvi és 
kulturális közösségnek látta, amelynek tagjai között nem a származás tesz kü-
lönbséget, hanem a hazaszeretet, a hazáért való munkálkodás igénye és képessé-
ge. Petőfi még ezen is túlment, szemében az igazi magyarság képviselői a vidék 
egyszerű, romlatlan fiai lettek. Akikkel vándorútjain találkozott, beszélgetett, 
akiknek véleményét, meglátásait visszaadta verseiben, s akik oly szívesen fogad-
ták, olvasták verseit. A forradalmi erők, a márciusi fiatalok a társadalom alapjá-
nak jelentős kiszélesítésével az irodalom is demokratizálódott. Petőfi Sándor és 
Arany János a nép képviselőiként a népet szólaltatták meg, a népnek szóló irodalom 
létrehozásáért küzdöttek.  

 
Arany János 

 

Petőfi Sándor mellett az egyik legnagyobb magyar költőnk Arany János 
(1817–1882), akiről Szerb Antal azt írta: „Minden szál hozzá vezetett, és minden 
szál hozzá vezet, a magyar szellemi életnek ő a kisugárzási pontja” (Szerb Antal, 
1935. 303.). Anyanyelvünk apostola, hiszen három-négyéves korában édesapja, 
„aki értelmes, írástudó parasztember volt, hamuba írt betűkön megtaníta olvas-
ni”. A szülőváros öregjei arról is tudnak, hogy mihelyt odanőtt a gyermek, édes-
anyja már magával vitte a templomba, ettől kezdve a templomba járó gyermek 
számára az Isten házában hallottakat, tanultakat szerencsésen kiegészítette az 
otthon légköre. Önéletrajzában erről maga vall a költő: „öreg szüleim… rendkívül 
vallásosak lévén, e hajlam reám korán átragadt: az ének és szentírás vonzóbb let-
tek első tápja gyönge lelkemnek, s a bogárhátú viskó szentegyház vala, hol fülem 
soha egy trágár szót nem hallott…” Amikor Janika hatesztendős, édesanyjától 
megkapja az első rövid inget, a bő gatyát és a lajbit. A templomban feloson a 
karzatra, ahol az iskolások tanyáznak, s amikor éneklésre kerül a sor, ő is buzgón 
fújja a zsoltárt a többivel. Csere József tanító felfigyel az iskolába még nem járó, 
de már olvasó apróságra, s bemutatja Szabó Károly rektor uramnak. Csodálkozá-
suk még inkább fokozódik, amikor nem csak a betűk kitűnő ismeretéről tesz ta-
núbizonyságot a barna hajú fiúcska, de a Miatyánkot és a Hiszekegyet is hibátla-
nul fölmondja — mégpedig latinul. Nyolcéves lehetett, amikor édesapja a 
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szalontai őszi vásárban ponyváról megveszi neki az igen szükséges latin—magyar 
szótárt. A fedőlap belső oldalára — afféle ex librisként — írja a következő versi-
két: „Ha akarod tudni, / Ez a könyv kié legyen, / Az Arany Jánosé, / Ki sokáig 
éljen.” Tizenkét éves korából maradt reánk a következő, amelyet kedves mestere, 
Dévai Bálint tanítóhoz intézett: „Kívánom, hivatalának / Ízes gyümölcsét vegye, 
/ És ne a búnak, bánatnak / Keserű tejét egye. / Zafír kövek ragyogjanak / Ma-
ga s párja karjain, / Piros rózsák fakadjanak / Lábok minden nyomain.” 

Nem csoda, hogy az iskolában végig eminens, kitűnő tanuló, és a nehézfejűek 
oktatásában mindig számíthatnak rá, nyolcadikos korában — anyagi helyzetén 
könnyítendő —, segédtanító, „praeceptor”, corrector (az iskolaigazgató, a rektor he-
lyettese), a magyar és a latin grammatika osztályainak tanítója, házitanító. Tíz 
osztályt végezett szülővárosában, annyit, amennyit csak lehet. Tudásvágya arra 
sarkallta, hogy ne elégedjék meg a szalontai scholában szerzett ismeretekkel, 
Debrecenben, a kálvinisták híres kollégiumában folytatja tanulmányait, majd 
Nagykőrösön a Református Kollégium magyar és latin tanára (Dánielisz Endre, 
1992. 4. 2.). 

Arany maga is írt tankönyveket, „széptani jegyzeteket”. Tolnai Lajos (1837–
1902), egykori tanítványa szerint: „Nem beszélt, nem magyarázott feleslegesen, 
semmi népszerűséget nem hajhászott… Mégis lestük, és boldogok voltunk, ami-
kor az ő órája következett.” 

Amikor a Kisfaludy Társaság pályázatán első díjat nyert elbeszélő költeménye, a 
Toldi (1847), Petőfi Sándor verset és levelet írt az akkor még ismeretlen költőnek: 
Arany Jánosnak (1847): „Toldi írójához elküldöm lelkemet / Meleg kézfogásra, 
forró ölelésre”… / Olvastam költőtárs, olvastam művedet, / S nagy az én szí-
vemnek ő gyönyörűsége… / Ki és mi vagy? Hogy így tűzokádó gyanánt / Ten-
ger mélységéből egyszerre bukkansz ki?” 

Nem késett a válasz: „S mi vagyok én, kérded. Egy népi sarjadék, / Ki tör-
zsömnek élek, érette, általa. / Sorsa az én sorsom, s ha dalra olvadék, / Otthon 
leli magát ajakimon dala” (Válasz Petőfinek, 1847). 

Petőfi levélben is kifejezi örömét: „Hiába, a népköltészet az igazi költészet. 
Legyünk rajta, hogy ezt tegyük uralkodóvá! Ha a nép uralkodni fog a költészet-
ben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék, s ez a század feladata, ezt 
kivívni célja minden nemes kebelnek, ki megsokallta már látni, mint 
mártírkodnak milliók, hogy egy pár ezren henyélhessenek és élvezzenek. Égbe a 
népet, pokolba az arisztokráciát!” Kezdetét vette a magyar irodalom talán leghí-
resebb költő-barátsága, és megindult a leghíresebb magyar költői levélváltás. (Pe-
tőfi többször meglátogatta Aranyékat Nagyszalontán, feleségét és kisfiát is rájuk 
bízta, amikor Bemhez indult harcolni, s Arany Lacinak címmel verset is írt Arany 
fiának. Szalontai látogatásának emléke a Sári néni és a Csonkatorony című versei, 
mindkettőt szívesen szavaljuk el, amikor Nagyszalontán meglátogatjuk az Arany 
János Emlékmúzeumot, s a református templom mellett szobránál tisztelgünk. 
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Petőfi és Arany célja: a népiesség alapján mindenkihez szóló, iskolázott és 
nem iskolázott ember számára egyaránt érthető, igazi nemzeti irodalmat hozza-
nak létre. Műveikben az élőbeszéd és a magyar népköltészet elemeit juttatták 
uralomra, az új nyelvi anyagot a nép, a mindennapi élet nyelvéből merítették, a 
köznyelvi, rejtett szemantikai tartalmakat képként építették tovább. Petőfi János 
vitéze mellett a Toldi ma is oktatásunk klasszikus darabja, megpróbáljuk „anya-
nyelvünk erdőzúgását” (Sütő András) megfigyeltetni benne, a pályázat feltételeinek 
megfelelően „forma és szellem népies” jellegét megláttatni, azt, hogy Arany János a 
népnyelv elemei mellett az irodalmi nyelv és az archaikus nyelv nyújtotta le-
hetőségeket is maximálisan kihasználta. 

A forradalom és szabadságharc után előtérbe kerülnek Arany életében a lírai 
alkotások, a kor és az egyén hangulatát, közérzetét, bizonytalanságát, kétségeit ki-
fejező versei. Bár szomorúan jelentette ki: Letészem a lantot (1850). Emberként, 
barátként, költőként is megviselte Pető elvesztése, hiszen „Baráti szem, művészi 
gonddal / Függött a lantos ujjain”. S fájdalmas sóhaj: „Oda vagy, érzem, oda-
vagy / Oh lelkem ifjúsága.” 

Balladáiban is megemlékezik költőtársáról: „Elhullt csatába a derék — 
…Emléke sír a lanton még —” (A walesi bárdok, 1857).  

Nemzete ügyét kívánta szolgálni, a nemzeti öntudatot, a nemzet erkölcsi ere-
jét, a jövőbe vetett hitét szerette volna ébren tartani és fokozni, a nemzet egysé-
gét erősíteni történelmi balladáival — Zách Klára (1855), A walesi bárdok (1857), 
V. László (1853), Szondi két apródja (1856) —, népies balladáival — Tengeri-hántás 
(1877), Ágnes asszony (1853), Vörös Rébék (1877). 

Irodalomtörténeti óráinkon tanítjuk Arany balladáit, hiszen Greguss Ágost 
(1825–1882) meghatározása — a ballada tragédia dalban elbeszélve — a népköl-
tészet, a skót balladák és Arany János balladái alapján fogalmazódtak meg. Arany 
véleményét is megbeszéljük: „Természete a balladának, hogy nem tényeket, ha-
nem a tények hatását az érzelemvilágra, nem szomorú történetet, hanem annak 
tragikumát fejezi ki. Magukból a tényekből s járulékaiból, mint idő, hely, 
környület, csupán annyit vesz ki, amennyi múlhatatlanul szükséges, csupán any-
nyit a testből, amennyi a lélek feltüntetésére okvetlen megkívántatik.” 

 


