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LENDVAI TAMÁS 

A porosz népiskolaügy 18. századi fejlődése 

Jelen tanulmányom szervesen kapcsolódik „Az 1868. évi népiskolai törvény 

előkészítésének európai és magyarországi előzményei” című disszertációmhoz. 

Doktori értekezésem központi részét jelenti a hazai szakirodalmi környezet alap-

ján érdemben feltáratlannak tekinthető európai népiskolai folyamatok külföldi 

irodalmak és forrásmunkák segítségével való történettudományi megközelítése 

és értékelése. Nézetem szerint a dualizmus népiskolaügyének alakulása ameny-

nyire elválaszthatatlan a hazai előzményektől, a protestáns és katolikus felekeze-

tek tanüggyel kapcsolatos aktivitásától, a konzervatív és szabadelvű szakembe-

rek, illetve politikusok egyház- és állampolitikai érdekeitől, legalább annyira 

kapcsolódik az európai államalakulatok, nemzetek tanügyi fejlődéséhez, illetve 

azok eredményeihez. Doktori dolgozatomban az alapoktól, többnyire a reformá-

ció korától kezdődően, kontinuitásban vizsgáltam a közoktatás evolúcióját. Ösz-

szefüggéseket kerestem, s az eredmények alapján korrelációkat is találtam a 

korai törekvések és a későbbi jogszabályok, folyamatok között. Hangsúlyt he-

lyeztem a német fejlődési mechanizmus, különösen az egyházi konzisztóriumok 

tanügyi tevékenységét megszüntető, a vallás- és az oktatásügyet 1808-tól minisz-

tériumi alapokra helyező, 1819-ben monumentális népiskolai törvényjavaslatot 

kidolgozó, a 19. században vezetőhatalomra szert tett, később más európai or-

szág számára is mintául szolgáló Porosz Királyság tanügyi tevékenységére. A 

porosz modell mellett vizsgáltam Ausztria, Svájc, Hollandia, Belgium, Francia-

ország, és Anglia közoktatás-politikáját is. Az alábbi tanulmány hátterében a 16-

19. századi német – különösen a porosz – népiskolaügy megismerésére, és érté-

kelésére vonatkozó féléves kutatómunka helyezkedik el. 

A német típusú fejlődési modell jelentősége 

A Német-római Császárság területén elhelyezkedő protestáns vallású territoriális 

államalakulatok (Reichskreis) népiskolaügyének fejlődési pályája gyakorlatilag a 

18. század utolsó harmadáig nagymértékben homogénnek volt tekinthető. A 

kezdeteket tekintve a reformáció kibontakozásával Luther Márton, majd Johan-

nes Bugenhagen, később Phillip Melanchton jelentős munkáival nemcsak a pro-

testáns választófejedelmek államegyházi törekvéseinek teoretikus megalapozá-

sához járult hozzá
1
, de ezzel összefüggésben jelentős szervező munkát végzett a 

                                                        
1 „Az augsburgi vallásbéke a protestáns fejedelmek területeinek jelentős gyarapodását ered-

ményezte, s megalapozta a fejedelmek személyéhez és tartományához kötődő protestáns 

egyházszervezetet.” Pósán László: Németország az újkorban. In. Európa az új korban. (Szerk. 
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katolikus egyházszervezet és iskolarendszer „evangelizációjával” kapcsolatban 

is. A reformáció alapelvének számító állam, egyház, és egyházi népiskolák kö-

zötti hatalmi egyensúly Luther eredeti szándéka ellenére a status támogató köz-

benjárásának hatására gyakorlatilag már a parasztháború során fokozatosan el-

mozdult a világi hatalom javára
2
, azonban a mellérendeltséget döntően felváltó 

hierarchikus államegyházi modell megszilárdítása valójában a késő reformáció 

időszakától, a vallásháborút követően vált jellemző gyakorlattá.
3
 

A hatalmi erőtér tekintetében az átszervezett, evangélikus kézben lévő egy-

házi népiskolák életében a döntő fordulatra a schmalkaldeni vallásháborút lezá-

ró, 1555. szeptember 25-én megkötött augsburgi vallás- és országbékét követően 

került sor. A központi hatalom – átvéve a korai reformátorok iskolaszabályzatait 

– önállóan is belekezdett a népiskolarendszer megszervezésébe, fokozatosan fel -

ismerve a benne rejlő állam- és nemzetpolitikai lehetőségeket. Kutatásunk ered-

ményei szerint a német evangélikus (később részben a katolikus) államalakula-

tok egy része – területileg és időben erőteljesen differenciáltan, azonban a fo-

lyamat íve alapján szignifikánsan – (1) az 1559. évi württembergi államegyházi 

népiskolai modell hatására mérsékelt formai szabályozással (2.); a 17. század 

közepétől a hallei egyetem pietista szemléletmódját, s különösen Hermann 

Francke munkáit felhasználva átfogóbb (3.); majd a 18. század hatvanas éveitől 

a Porosz Királyság szellemi vezetésével döntő, tartalmi és formai irányítási jog-

körrel társított felügyelet, egyben irányítás alá helyezték az egyházi fenntartás-

ban lévő iskolákat, más részük pedig megmaradt az egyházi konzisztoriális rend-

szernél.
4
 

A 18. század utolsó és a 19. század első évtizedeire a folyamat kettévált. 

Amíg a német államalakulatok egy része a főfelügyeleti jog kiterjesztésén tú l-

menően, érvényben hagyta a vallás- és közoktatásügy irányítását és szabályozá-

sát felvállaló egyházi konzisztóriumokat, addig a Porosz Királyság a formai és 

tartalmi irányítását állami kézbe helyezve megszüntette a Berlini Konzisztóriu-

mot, s 1808-ban létrehozta a Belügyminisztérium alá rendelt Wilhelm Humboldt 

vezetésével működő Vallás- és Oktatásügyi Hivatalt, majd 1817-ben a báró Karl 

vom Stein zum Altenstein báró vezette önálló Vallás- Oktatás- és Egészségügyi 

Minisztériumot. Ennek hátterében valójában a 18. századi események húzódtak 

                                                                                                                                         
Orosz István, ifj. Barta János és Angi János.) Multiplex Media – Debreceni University Press. 

Debrecen 2006., 195. oldal.  
2 Lásd. Richard L. Gawthrop: The German territorial state in the sixteenth and seventeenth 

centuries. Pietism and the Making of Eigtheenth-Century Prussia. Cambridge University 

Press, 2006., 20. oldal. 
3 Richard L. Gawthrop: The German territorial state in the sixteenth and seventeenth 

centuries. Pietism and the Making of Eigtheenth-Century Prussia. 21. oldal. 
4 Friedrich Paulsen kutatásai szerint az egyházi iskolák a 17-18. század során kerültek át 

állami kézbe, addig egy részük közvetlenül az egyházi fenntartásban, a másik részük pedig 

közvetett felekezeti fenntartásban helyezkedett el. Részletesebben lásd. Friedrich Paulsen: 

German education past and present (translated T. Lorenz), Adelphi Terrace, Londod 1908. 

136. oldal. 
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meg. Úgy véljük, hogy számos más faktor mellett a 18. század során lejátszódó 

események tették lehetővé – az 1819. évi népiskolai törvényjavaslaton keresztül 

közvetve – az Északnémet Szövetség létrejöttét és a Porosz Királyság vezetése 

alatt álló Német Birodalom kialakulását, valamint Közép-Európa népiskolarend-

szerének érdemi formálását is. 

A kutatás célja és indokoltsága 

Kutatásunkban fényt derítünk a népiskolákkal összefüggésben lévő Porosz Ki-

rályság transzformációs mechanizmusának kulcselemeire. A vizsgálat során 

elsősorban arra keressük a választ, hogy az I. Frigyes Vilmos 1713. évi trónra 

lépésekor tisztán egyházi irányítású és működtetésű iskolarendszer nem sokkal 

több, mint egy évszázad alatt mely tényezőknek köszönhetően alakulhatott át 

egy közel teljesen állami irányítású, egyházi és világi végrehajtású és részben 

felügyeletű, községi fenntartású iskolahálózattá. A kutatás relevanciáját elsőso r-

ban abban véljük, hogy az 1794. évi országos polgári törvénykönyvvel (Allge-

meine Landrecht) záruló 18. századi transzformáció eredményezte az 1819. évi 

monumentális porosz tanügyi törvényjavaslatot, amely bár nem került szentesí-

tésre, mégis legalább másfél évszázadra (gyakorlatilag azonban a 20. század 

végéig) meghatározta Németország, és Közép-Európa, így Magyarország népis-

kolaügyének alakulását. 

Előzetes kutatásainkból tudjuk, hogy báró Eötvös József vallás- és közokta-

tásügyi miniszterre, s egyik legfőbb munkatársára, az iskolaszervezésben mun-

kássága alapján igazoltan élen járó Gönczy Pál osztálytanácsosra is kiemelkedő 

befolyással bírt a porosz típusú népiskolarendszer. Kiemeljük, hogy a báró Eö t-

vös Józsefhez kapcsolt 1868. évi népiskolai törvény egyik kulcselemének tekint-

hető vegyes típusú községi népiskolák részben a porosz minta átdolgozott válto-

zatát jelentik. A relevancia további szegmensét az adja, hogy a hazai konzervatív 

és progresszív, szabadelvű egyházférfiak, illetve világi szakemberek a Vallás - és 

Közoktatásügyi Minisztérium népiskolai tevékenységében a porosz államegyházi 

transzformáció továbbfejlesztett változatát vélték felfedezni, s ezen vélemé-

nyüknek a népiskolai törvényjavaslattal összefüggésben lévő sajtó és országgyű-

lési vitákban hangot is adtak. A kutatás további érvényességét elsősorban az 

adja, hogy a hazai szakirodalmak sem monográfia jelleggel, sem tanulmányok 

szintjén nem tárgyalták, s nem tárgyalják jelenleg sem a porosz népiskolai mo-

dellt, sem a porosz népiskolai jogszabályalkotásokat.  

A kutatás szempontjai 

A transzformációs folyamat megértésének érdekében kutatásunk elején röviden, 

vázlatszerűen áttekintjük a későbbi állami jogszabályalkotások mintáit jelentő, 

elsősorban Luther, Bugenhagen és Melachton munkásságához kapcsolódó re-

formáció iskolaszervezésének legfontosabb eseményeit. Emellett igen röviden 

kitérünk a korai, 16-17. században szentesített állami, államegyházi tanügyi 

szabályzatokra, rámutatva a közös vonásokra, elsősorban a formai szabályozás 

alapelvére. 
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A történeti előzmények lényegre törő kiemelését követően részletesen kíván-

juk elemezni, s értékelni a kutatásunk központi elemének számító porosz népis-

kolarendszer transzformációját alapjaiban és végérvényesen meghatározó 18. 

század legfontosabb eseményeit. A terjedelmi lehetőségeket figyelembe véve 

Hermann August Francke iskolaszervező tevékenysége mellett körültekintően 

elemezzük I. Frigyes Vilmos közoktatási tevékenységeit, az egyházat is érintő 

oktatáspolitikai alapállását. Ennek keretében kiemelten vizsgáljuk az 1737. évi 

Principia Regulative jogszabályt, s különös tekintettel elemezzük a finanszírozá-

si vonatkozásait. Utóbbi jelentőségét azzal magyarázzuk, hogy kisebb módosítá-

sok mellett az 1819. évi porosz népiskolai törvényjavaslat is hasonló finanszíro-

zás szabályozást rendelt el.  

II. Frigyes Vilmos uralkodásával kapcsolatban jelentősége alapján kiemeljük 

az 1750-ben létrehozott Berlini Konzisztóriumot, valamint az 1763. évi protes-

táns tartományokra és az 1765. évi katolikus területekre, elsősorban Sziléziára 

vonatkozó általános iskolai regulációkat. A 18. századi átalakítását lezáró 1794. 

évi országos polgári törvénykönyvvel kapcsolatban kiemelt gondot fordítunk az 

iskolarendszer állami jogállására, a felügyelet szabályozására, illetve az egyházi 

és világi szerepkörök definiálására. Vizsgálódásunk relevanciáját a fentiekben 

rögzítetteken kívül az adja, hogy a 18. századot jellemző legfontosabb tanügyi 

jogszabályok hatályai a 19. század végéig, sőt a 20. század első két évtizedéig 

érvényben maradnak. Ezzel kapcsolatban hangsúlyoznunk kell azt is, hogy a 

kardinális jelentőségű 1819. évi népiskolai jogszabály a kétségtelenül modern i-

záló, újító törekvései mellett számos korábban kodifikált részszabályzatot vett át 

kisebb módosításokkal. 

A kutatás eredményei 

A német fejlődési pálya előkészítése az 1700-as évekig  

A fejlődési folyamat kiinduló pontját a Német-római Birodalom egyházállami 

felépítéséből adódóan kizárólagosan az egyházi fenntartású iskolák jelentették. 

Ellwood P. Cubberley kutatásai alapján megállapíthatjuk, hogy Krisztus után 

529-től a reformáció kibontakozásáig terjedő időszakban a római katolikus egy-

háznak az állam felett gyakorolt befolyása, és a nagyrészt ebből következő isko-

lai „monopóliuma”, néhány erőtlen kísérlet és törekvés ellenére megkérdőjelez-

hetetlennek volt tekinthető.
56

 A római katolikus egyház nagyon is kedvező ha-

talmi dominanciája tulajdonképpen a reformáció kibontakozásával
7
, Luther ket-

                                                        
5 Elwood P. Cubberley: The History of education. Educational practice and progress 

considered as a phase of the development and spread of western civilization. Houghton 

Mifflin Company. New York. 1920. 318. oldal. 
6 Thomas Alexander: The prussian elementary schools. The Macmillan Company, New York. 

1918. 4. oldal. 
7 „Luther tanai gyorsan terjedtek, az érdek is vitte őket, hiszen az egyház javait a rendi felső-

ségek, a territoriális fejedelemségek kezére adták. … Az 1526. évi birodalmi gyűlés nem 

tehetett mást, mint hogy a territoriális urakra bízta a vallás ügyét, 1529-be is a tényleges 
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tős királyság elvének felhasználására épített, részben Szász János választófejede-

lem – más tartományok számára példaértékű – támogatásának köszönhetően
8
 

megformálódó korai államegyházak megjelenésével került átszervezésre
9
, majd a 

kialakult folyamatot szentesítő, és tovább terjesztő, (a katolikus felekezet számá-

ra)igen szerencsétlen tartalmú, „cuis regio, eius religio” elvét megerősítő béke-

kötéssel indult drasztikus mértékű szertefoszlásnak. 

A békekötést követően a hercegek, királyok, és a szabad városok a törvény-

nek megfelelően szabadon döntöttek a katolikus és evangélikus vallás folytatása, 

illetve felvétele között, az alattvalóiknak pedig követniük kellett a választásu-

kat.
10

 Az uralkodók lelkiismereti szabadságára épülő folyamat hosszú távon biz-

tosította a több évszázadra kialakuló államegyházi rendszer alapját, amelynek 

keretében a korábbi egyházi monopólium helyett a királyságok, hercegségek, 

szabad városok legitim módon erejük szerint és szándékaiknak megfelelően fo-

kozatosan irányításuk alá rendelték az egyházakat, s közvetetten az azokhoz 

tartozó iskolákat.
11

 Hajnal István kutatásaiban rámutatott, hogy a vallásbékét 

követően „a lutherizmus … territoriális államegyházakat alakít, a lelkészek nagy 

szerepével a kormányzatban is, hivatásuk kiváltságos helyzetével…, erősen mé-

lyíti az államhatalom felelősségérzetét, szellemiessé teszi, kitágítja feladatait, 

különösen a népnevelés terén.”
12

 Az új helyzetben a középkort jellemző egyház-

állami rendszer, ha néhol lassan és fokozatosan is, mindenesetre végérvényesen 

megszűnt. 

Első szakasz, a reformáció 

A német típusú népiskolai közoktatás fejlődési pályájának előkészítő, a később i-

eket döntő mértékben meghatározó szakasza a korai reformáció idejére vezethető 

vissza.
13

 Az 1520-as évektől a centrális hatalommal és az egyházzal kapcsolatos 

politikai átalakulások során
14

 a korai államegyházak létrejöttével párhuzamosan 

                                                                                                                                         
helyzetet ismerte el, de tiltotta a reformáció további terjesztését, a katolikus papok további 

eltávolítását. … A protestáns rendek … 1530-ban Schmalckaldenben szorosabb szövetségre 

léptek egymással.” Hajnal István: Az újkor története. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1988., 

188-189.oldal. Lásd még. Diarmaid MacCulloch kutatásait is. 
8 Diarmaid MacCulloch: A reformáció története. Európa Kiadó. Budapest, 2011. 264–265. 

oldal. 
9 Diarmaid MacCulloch: A reformáció története. Európa Kiadó. Budapest, 2011. 263. oldal.  
10 Elwood P. Cubberley: The History of education. Educational practice and progress 

considered as a phase of the development and spread of western civilization. Houghton 

Mifflin Company. New York. 1920. 318. oldal. 
11 James Van Horn Melton: Absolutism and the eighteenth-century origins of compulsory 

schooling in Prussia and Austria. Cambirdge University Press. Cambridge 1988., 318. oldal. 
12 Hajnal István: Az újkor története. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1988., 191. oldal.  
13 Kutatási eredményeink szerint az alapvonások megismerésének fontossága, hogy az ezen 

korszakban lejátszódó események, a kialakult gyakorlatok, és a szemléletmódok térnek majd 

vissza a 18-19. század jogszabályaiban és eljárásaiban.  
14 A reformáció processzusának lépésről-lépésre lebontott magyarázatához nyújt jelentős 

segítséget: Diarmaid MacCulloch: A reformáció története. Európa Kiadó. Budapest, 2011. 
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a katolikus fenntartásban lévő egyházszervezet, és annak szerves részét alkotó 

iskolarendszer szekularizációja, majd a „Kirchen und Schule-Ordungen” sza-

bályzatokkal megerősített „evangelizációja” is lejátszódott.
15

 Luther Márton a 

reformáció teológiai tételeinek, és elméleti alapjainak kidolgozásával
16

 össze-

függésben jelentős erőfeszítéseket tett a tanügyi reformokért is.
17

 A 16. század 

húszas éveinek elején a reformáció keretében elsőként emelte ki a német nyelvű 

„közoktatás” fontosságát, kapcsolatba hozva az állam érdekével, s a közjó szol-

gálatával. 

Az elmaradott tanügyi helyzet orvoslását egyértelműen a helyi városok, kö-

zségek, részben a fejedelmek feladatkörébe tartozónak vélte.
1819

 Luther felismer-

te, hogy az evangélikus egyház érdekeivel, a reformáció tanainak társadalmi 

elterjesztésével (és ehhez az analfabetizmus megszüntetésével)
20

 összefüggésben 

az állam jólétének alapja a lakosság értelmében, műveltségében, és erényében 

rejlik, s éppen ezért a városi, községi elöljárók feladata a keresztény szellemisé-

gű iskolák fejlesztése, alapítása, és fenntartása, az egyház teendője pedig a mű-

ködtetésük. Luther álláspontjának önmagán túlmutató jelentősége, hogy a német 

államalakulatok közül legerőteljesebben a porosz jogalkotás, különösen az 1819 -

es törvényjavaslat vette át a szemléletmódot, a reformátor koncepciójával közel 

megegyezően tekintve népiskolarendszer feladataira. A Luther részéről megfo-

galmazott elsősorban világi finanszírozású, de autonóm jellegű evangélikus irá-

nyítású tandíjmentes iskolatípus legfőbb tulajdonsága a nép egésze számára való 

                                                                                                                                         
Specifikusan az államhatalom, a politika, és a jogrendszer átalakulásával kapcsolatban lásd: 

Birkás Antal: Luther és Kálvin jogfilozófiai és politikai filozófiai nézetei (PhD értekezés. 

Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Doktori Iskola. Miskolc 2008. Különösen 34–106. és 

165–173. oldal. 
15 Robbins részletes megállapítását lásd. az 1529. évei hamburgi Kirchenordnung-hoz írt 

bevezetőben. In. Readings in the history of education. A collection of sources and readings to 

illustrate the development of educational practice, theory, and organization. (Edited by 

Ellwood P. Cubberley). Houghton Mifflin Company. Cambridge, Massachusetts. 1920., 245. 

oldal. 
16 Luther Márton tevékenységének elméleti megalapozását lásd. Dr. Luther Márton: Egyház-

szervező iratai. Történeti rendbe szedve, bevezetésekkel és magyarázó jegyzetekkel. I -V. 

kötet (1526. március – 1526. január) Sajtó alá rendezte: Dr. Masznyik Endre. Pozsony 

Wigand F. K. Könyvnyomdája. 1908. 151–187. oldal. 
17 Luther Márton közcélokkal való indoklását lásd. Luther Márton: Németország városainak 

polgármestereihez és tanácsosaihoz keresztény iskolák felállítása és fenntartása végett. In. 

Dr. Luther Márton: Egyházszervező iratai. Történeti rendbe szedve, bevezetésekkel és ma-

gyarázó jegyzetekkel. IV. kötet (1526. március – 1526. január) Sajtó alá rendezte: Dr. 

Masznyik Endre. Pozsony Wigand F. K. Könyvnyomdája. 1908. 151–187. oldal. 
18 Friedrich Paulsen: German education past and present (translated T. Lorenz), Adelphi 

Terrace, Londod 1908. 39–59. oldal. 
19 Elwood P. Cubberley: The History of education. Educational practice and progress 

considered as a phase of the development and spread of western civilization. Houghton 

Mifflin Company. New York. 1920. 312. oldal. 
20 Részletesebben lásd. Pukánszky Béla: Luther a nevelésről c. fejezetet. In. Pukánszky Béla: 

Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997. 
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nyitottság, a fiú- és leánygyermekek, a szegények és gazdagok, az alsó és felső 

osztályok befogadása. Luther fogalmazása szerint valamennyi gyermek magától 

értetődő joga és egyben kötelessége a népiskolai közoktatásban való részvétel, 

az állam feladata pedig minden erőfeszítést megtenni a tanintézmények kiépíté-

séért.
2122

 Luther egyházszervezeti reorganizációnak keretében, személyes köz-

benjárásával, asszisztenciájában alakultak ki Wittenbergben 1523-ban, 

Leipzigben 1523-ban, Magdeburgban 1524-ben a lutheránus típusú iskolarend-

szer legkorábbi változatai, s kutatásaink szerint Johannes Bugenhagen tevékeny-

sége mellett részben ez a modell alapozta meg az 1559. évi württembergi iskolai 

regulációit, s szignifikáns mértékben a 18-19. századot jellemző német típusú 

tanügyi jogszabályokat is. 

A transzformáció menedzselésében a Birodalom nyugati és központi terüle-

tein a Luthernél gyakorlatiasabb Philipp Melanchton szervező géniusz működött, 

az északi körzetekben pedig a német népiskola atyjának számító Johannes 

Bugenhagen.
23

 A transzformáció során a katolikus templomok természetszerűleg 

evangélikus templomokká váltak, a velük kapcsolatban álló iskolák lutheránus 

tanintézményekként alakultak újra. A székesegyházakhoz, vagy püspökségekhez, 

illetve a nagyobb templomokhoz kapcsolódó oktatási intézmények latin közép-

fokú iskolákká, és gimnáziumokká léptek elő, amíg a plébániai iskolák alapfokú 

evangélikus német nyelvű népiskolákká alakultak át. 

A Birodalom északi területén jelentős erőfeszítéseket kifejtő Bugenhagen az 

egyházi reorganizáció keretében Luther alapelveinek megfelelően az átszervezett 

plébániákhoz rendelte az immáron evangélikus iskolákat. Koncepciója alapján 

valamennyi egyházközség megszervezte a leány- és fiúgyermekek képzését fel-

vállaló német nyelvű alsó fokú iskolákat, amelyek tantárgyai között az írást, 

olvasást, és vallástant találjuk meg. Bugenhagen a korábbi katolikus elemi isko-

lák reorganizációjának keretében számos tantervet, és iskolai szabályzatot 

(Kirchen und Schule-Ordnung) dolgozott ki, amelyek később modellértékű isko-

lákat eredményezve (Brunswick (1528.), Hamburg (1529.), Lübeck (1530.), 

Pomeránia (1534.), Schleswig-Holstein (1537.))
24

 jelentős példával szolgáltak 

más német tartományok, feltehetően a későbbi Porosz Királyság részére is.
25

 

                                                        
21 Dr. Luther Márton: Egyházszervező iratai. Történeti rendbe szedve, bevezetésekkel és 

magyarázó jegyzetekkel. IV. kötet (1526. március –1526. január) Sajtó alá rendezte: Dr. 

Masznyik Endre. Pozsony Wigand F. K. Könyvnyomdája. 1908. 151–187. oldal. 
22 A három szintes lutheri iskolamodellt lásd. Elwood P. Cubberley: The History of education. 

Educational practice and progress considered as a phase of the development and spread of 

western civilization. Houghton Mifflin Company. New York. 1920. 313–314. oldal. 
23 Elwood P. Cubberley: The History of education. Educational practice and progress 

considered as a phase of the development and spread of western civilization. Houghton 

Mifflin Company. New York. 1920. 314–316. oldal. 
24 Elwood P. Cubberley: The History of education. Educational practice and progress 

considered as a phase of the development and spread of western civilization. Houghton 

Mifflin Company. New York. 1920. 315–317. oldal. 
25 Thomas Alexander: The prussian elementary schools. The Macmillan Company, New 

York. 1918. 1. oldal. 
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Luther, Bugenhagen, és Melanchton
26

 gyakorlati szervező munkáinak hatására 

több száz egyszerű, vagy részletesebb „Schule-Ordnungen” készült el a Biroda-

lomban. Véleményünk szerint az evangélikus iskolarendszer lényegében ezekkel 

a nagyrészt korszerűnek mondható szabályzatokkal kerülte el a 16-17. században 

az állami regulációkban rejlő szellemi autonómiát befolyásoló tartalmi szabályo-

zást, illetve a regulációk tartalma tűnik fel ismét a későbbi állami jogszabályok-

ban. Ezzel összefüggésben kiemeljük, hogy az összetett konstrukció, rendkívül 

részletes egyházi és iskola szabályzatok
27

 önmagán túlmutató jelentősége, hogy 

a jóval későbbi 1819-es porosz népiskolai törvényjavaslat tartalmi felépítése, és 

szemléletmódja szignifikáns mértékben megegyezik azokéval.  

Az államegyházi iskolalétesítések kezdete 

Az augsburgi vallásbéke alapján
28

 megalakult, immáron a Birodalmi Gyűlés 

részéről is elfogadott államegyházak közül, a klasszikus lutheri alapelveknek 

megfelelően, a „Schulordnung”-ok hatására elsőként Württemberg szervezte 

meg 1559-ben
29

 az államegyházi iskolatípust, kialakítva a központi főfelügyelet 

alatt elhelyezkedő, közvetlen evangélikus ellenőrzésű és irányítású háromszintes 

iskolarendszert.
30

 A württembergi modell lényege, hogy a centrális hatalom nem 

vállalta fel sem az iskolarendszer tartalmi irányítását, sem a közvetlen működte-

tését, ennek lehetőségét továbbra is kötelező módon meghagyva az evangélikus 

egyház hatáskörében, ugyanakkor valamennyi népiskola esetében fenntartotta a 

főfelügyeleti jogot.
31

 A progresszió alapelve részben az 1559-es reguláció, rész-

ben a reformáció általános állampolitikai jellegzetessége alapján a német állam-

alakulatok többségében két évszázadra változatlan maradt, a státus főfelügyelete 

                                                        
26 Melanchton az elemi iskolák létrehozása mellett jelentős szerepet vállalt a latin középfokú 

iskolák kialakításában, ennek részleteit lásd. Elwood P. Cubberley: The History of education. 

Educational practice and progress considered as a phase of the development and spread of 

western civilization. Houghton Mifflin Company. New York. 1920. 315. oldal.  
27 A reprezentatívnak tekinthető, 1529. évi hamburgi evangélikus iskolaszabályzatot és Brieg 

városának 1581-ben elkészült „Schule-Ordnung”-ja. In. Readings in the history of education. 

A collection of sources and readings to illustrate the development of educational practi ce, 

theory, and organization. (Edited by Ellwood P. Cubberley). Houghton Mifflin Company. 

Cambridge, Massachusetts. 1920., 245. oldal., illetve 245–246. oldal. 
28 James Van Horn Melton: Absolutism and the eighteenth-century origins of compulsory 

schooling in Prussia and Austria. Cambirdge University Press. Cambridge 1988., 318. oldal.  
29 James Van Horn Melton: Absolutism and the eighteenth-century origins of compulsory 

schooling in Prussia and Austria. Cambirdge University Press. Cambridge 1988., 318. oldal.  
30 Az iskolarendszer általános leírását lásd. Elwood P. Cubberley: The History of education. 

Educational practice and progress considered as a phase of the development and spread of 

western civilization. Houghton Mifflin Company. New York. 1920. 317. oldal.  A szabályzat 

egészét lásd. Readings in the history of education. A collection of sources and readings to 

illustrate the development of educational practice, theory, and organization. (Edited by 

Ellwood P. Cubberley). Houghton Mifflin Company. Cambridge, Massachusetts. 1920., 250–

251. oldal. 
31 Elwood P. Cubberley: The History of education. Educational practice and progress 

considered as a phase of the development and spread of western civilization. Houghton 

Mifflin Company. New York. 1920. 319. oldal. 
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megkérdőjelezhetetlennek volt tekinthető. Württemberg példaértékű kezdemé-

nyezése alapján számos államalakulat regulációiban, több esetben erőteljes ha r-

cok árán kiterjesztette főfelügyeleti jogát az evangélikus iskolarendszerre (a 

későn jövő Porosz Királyság számára ez csak a 18. századra valósult meg), s 

ezzel párhuzamosan belekezdett az önálló iskolalétesítésekbe is: Pomeránia 

(1563), Brandenburg (1573), Brunswick (1569.), Szászország (1580.), Weimar 

(1619.), Bajorország (1650.). 

A 16. század utolsó negyedétől a 18. század első feléig terjedő, korai jogsza-

bályalkotásokkal jellemezhető időszakban a territoriális államalakulatok a főfe-

lügyeleti jog hathatós kiterjesztése mellett erejük szerint elsősorban az iskolalé-

tesítésre, az iskolatípusok meghatározására, a tanítók fizetésének biztosítására, a 

tankötelezettség betartatásának adminisztratív, hatalmi eszközeire, valamint az 

alaptantárgyak kijelölésére helyezték a hangsúlyt az egyházakat is érintő okta-

táspolitikájuk során. Az iskolarendszer tartalmi irányítását, működtetését egyé r-

telműen a felekezetek autonómiájában meghagyták, ugyanakkor a minimum 

sztenderdek teljesítését és ellenőrzését kötelező jelleggel az egyházak teendői 

közé utalták.
32

 Mindebből következően a feladatkiosztás jellegét tekintve, véle-

ményünk szerint a domináns állam és a szubdomináns egyház szerves, tartalmi 

együttműködése a felekezeti autonómiája jelentős sérülése nélkül, azzal nagy-

részt összhangban ment végbe. Ezen időszakban a központi hatalom erejét és 

törekvését látványosan reprezentálta, ugyanakkor eltekintett a tartalmi szabályo-

zástól, a népiskolarendszer még nem vált állampolitikai – nemzetpolitikai esz-

közzé. 

Poroszország 

Amíg a 16. század iskolarendszerének átszervezése, illetve kiépítése elsősorban 

Luther, Bugenhagen és Melanchton közreműködésével a protestáns területeken 

evangélikus szellemiségben valósult meg (s ezt a gyakorlatot több esetben a 

katolikus uralkodók is átvették), addig a 17. század utolsó évtizedei és a 18. 

század negyvenes évei között a hallei szellemi körhöz, s leginkább Spener Fülöp 

Jakab leghívebb tanítványa
33

 Francke Hermann Ágost nevéhez köthető népisko-

larendszer továbbfejlesztésén a pietizmus jegyeit találjuk meg.  

                                                        
32 Ez alól kutatásunk alapján egyedüli kivételt Gotha Hercegsége jelentette, az 1642 -ben, és 

1657-ben elkészített komplex jellegű és akkurátus pontossággal megfogalmazott iskolai regu-

lációival. Forrását lásd. Ellwood P. Cubberley. In. Readings in the history of education. A 

collection of sources and readings to illustrate the development of educational practice, 

theory, and organization. (Edited by Ellwood P. Cubberley). Houghton Mifflin Company. 

Cambridge, Massachusetts. 1920., 251–255. oldal. 
33 Fináczy Ernő: Az újkor nevelés története (1600-1800). Vezérfonal egyetemi előadásokhoz. 

Magyar Királyi Egyetemi Nyomda. Budapest, 1927. 163. oldal.  
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Az evangélikus vallás tartalmi megújítása, szellemiségét tekintve döntően új 

alapra helyezése Richard L. Grawthrop-pal
34

 egyetértve, alapjaiban, s több év-

századra meghatározta a Porosz Királyság belpolitikáját, s különös mértékben 

átformálta a katonaság, és a bürokrácia megszervezését, valamint az oktatási 

rendszereket. A pietizmus kialakulását Fináczy Ernő a harminc éves háborút 

követő erkölcsi válságból
35

, Thomas Alexander pedig részben ehhez kapcsoló-

dóan az evangélikus vallás túlzottan dogmatizált jellegéből, kiüresedett voltából 

vezeti le.
36

 Francke az ortodox – pietista vesztes harcok következtében Szászor-

szágból a Porosz Királyság területén található Halle városába menekült, s 1691-

től betöltve a hallei egyetem professzori állását szerteágazó, számos területre 

kiterjedő vallásmegújító munkássága során kiemelt figyelmet fordított az iskola-

rendszer átszervezésére, hiányosságainak pótlására, s megújítására, illetve  ki-

mondottan az új tanintézmények építésére is. 

Fináczy Ernő kutatásai szerint: „Mikor 1694-ben az első néhány gyermek ta-

nítására vállalkozott, szobája négy falára szorítkozott iskolája, s mikor meghalt 

(1727), utódaira ötféle, teljes működésben levő intézményt hagyhatott… a ne-

messég fiai számára alapított, benlakással egybekötött pedagógiumot 82 tanuló-

val és megfelelő számú tanító, felügyelő és szolgaszemélyzettel; a latin iskolát 

400 növendékkel és 32 tanítóval; a polgárság gyermekeinek szánt német iskolá t 

1725 fiú- és leánynövendékkel, 98 tanítóval és 8 tanítónővel; a szegény nép 

gyermekeinek rendelt, elemi oktatást adó (számos hasonló intézménynek mintául 

szolgáló) árvaházat 100 fiú és 34 leánynövendékkel, kiknek 10 felügyelőjök 

volt; végül a tanító- és tanárképzőt (seminarium praeceptorum), Németországban 

a legelsőt, ahová Francke a latin iskola legkíválóbb növendékeit vette fel kikép-

zés végett.”
37

 

                                                        
34 Richard L. Gawthrop: The German territorial state in the sixteenth and seventeenth 

centuries. Pietism and the Making of Eigtheenth-Century Prussia. Cambridge University 

Press, 2006. 
35 Fináczy Ernő megállapítja: „A harmincéves háború nemcsak az anyagi és szellemi kulturát 

bénította meg hosszú időre, hanem erkölcsi téren is súlyos csapásként nehezedett a németség-

re. A végkép elszegényedett, megnyomorodott, halálra sebzett nép vallásos hite megrendült: 

millió ember a hívő lelkek belső vigasza nélkül vonszolta napjait, tompa megadással viselve 

sorsát. A merőben vallástalanok számát szaporították a látszatra keresztények, valójában  

istenkáromlók, tisztátalan életűek, a bűnök posványában fetrengők. Ennek a mélyenjáró e r-

kölcsi romlásnak visszahatásaként jelentkezik a század második felében a pietizmus, vagyis 

az a vallási irány, melynek követői, a Szentírás betűjéhez ragaszkodó hitsorsosaikkal ellen-

tétben, az evangélium szellemét igyekeztek feléleszteni, a kereszténységet megélni, bensősé-

ges áhítattal és jámbor cselekvéssel.”  
36 Thomas Alexander: The prussian elementary schools. The Macmillan Company, New 

York. 1918. 4. oldal. 
37 „Ha ezekhez az intézményekhez, melyek egyébként még teljes érvényben levőnek mutatják 

a rendi nevelés gondolatát, hozzávesszük még azt, hogy volt Halléban tanulók számára alap í-

tott szabad asztal 225 főiskolai diákkal és 360 szegény gyermekkel, hogy volt ott magányo-

san élő művelt hajadonok lakásául szolgáló alapítványi ház (Fräuleinstift), továbbá terjede l-

mes gazdaság, gyógyszertár, könyvnyomda, könyvkereskedés stb., fogalmat alkothatunk arról 
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A későbbi porosz népiskolai törvények irányultságát figyelembe véve igen 

lényegesnek találjuk kiemelni a pietizmus neveléstanát. Francke pedagógia kon-

cepciójának középpontjában az ismeretanyag átadása, az anyagi tudás megszer-

zése helyett a nevelés primátusa helyezkedett el. Nézete szerint az iskolának 

nem az egyéni kibontakozást, az individuális becsvágyat kell szolgálnia, hanem 

Isten dicsőségét.
38

 Mindez azonban paradox módon nem vonta magával a tantár-

gyak körének korlátozását, hiszen Fináczy kutatásaiból jól tudjuk „A német és a 

latin iskolában természetrajzot, történelmet és földrajzot tanítanak, a pedagó -

gium rendes tárgyai közt … német ékesszólástannal (die teutsche Oratoria), föld-

rajzzal, történelemmel, természetrajzzal, kisérleti fizikával, csillagászattal, szám-

tannal és mértannal találkozunk; a rendkívüli foglalkozások közt szerepelnek 

műhelyek látogatása, kézi munka (kartonkészítés, esztergályozás, rézmetszés, 

üvegcsiszolás), francia nyelv, sőt hetenként egyszer, főképen a földrajzi és törté-

nelmi ismeretek gyarapítása végett, német és latin újságok olvasása is. Van az 

intézetnek botanikus kertje (hortulus botanikus) és természetrajzi gyűjteménye 

(Naturalienkammer).”
394041

 

Francke iskolaszervezési munkásságának egyik kiemelten lényeges elemét 

Luther és köréhez hasonlóan a „Schuleordnung”-ok elkészítése jelentette. Tho-

mas Alexander kutatásaiban megállapítja, hogy a német iskolarendszer fejlődé-

sére a tanítóképzők előfutárának tekinthető szemináriumok mellett az iskolai 

szabályzatok kidolgozásával gyakorolt legnagyobb hatást Francke. Az iskolai 

rendeleteket számos német államalakulat átvette, s államszervezésébe integrálva 

központi jogszabályok formájában, a helyi viszonyoknak megfelelő módosítá-

                                                                                                                                         
az emberfölötti munkáról, melyet Francke végzett. Mindezeknek az intézményeknek ő volt a 

mozgató szelleme, éltetője, fejlesztője. Bámulatos szervező erejével és istenadta tanítóképe s-

ségével ott volt mindenütt: buzdított, sürgetett, izgatott, fáradozott, hogy azt az evangéliumi 

szellemet, mely lelkében élt, a fiatal nemzedék nevelése útján egyetemessé tegye.” In. 

Fináczy Ernő: Az újkor nevelés története (1600-1800). Vezérfonal egyetemi előadásokhoz. 

Magyar Királyi Egyetemi Nyomda. Budapest, 1927. 165. oldal.  
38 „Ha a gyermekek azt hinnék – mondja Francke–, hogy azért kell a nyelveket és más tudo-

mányokat tanulniok, hogy majdan a világ előtt nagy tekintélyre tehessenek szert és híres 

emberekké válhassanak, vagy hogy halhatatlan nevet szerezhessenek maguknak stb., ebben az 

esetben a tanítónak az volna a kötelessége, hogy velök az ilyen inditó okok értéktelenségét 

(die Nichtigkeit solcher antreibender Ursachen) megérttesse, mert nem az a fő, hogy saját 

becsvágyuk leljen kielégítést, hanem hogy Isten dicsősége növeltessék.” Fináczy Ernő: Az 

újkor nevelés története (1600-1800). Vezérfonal egyetemi előadásokhoz. Magyar Királyi 

Egyetemi Nyomda. Budapest, 1927. 165. oldal. 
39 Fináczy Ernő: Az újkor nevelés története (1600-1800). Vezérfonal egyetemi előadásokhoz. 

Magyar Királyi Egyetemi Nyomda. Budapest, 1927. 167. oldal.  
40 A kettősség általános magyarázatát lásd. Fináczy Ernő munkájában. In. Fináczy Ernő: Az 

újkor nevelés története (1600-1800). Vezérfonal egyetemi előadásokhoz. Magyar Királyi 

Egyetemi Nyomda. Budapest, 1927. 163-170. oldal. 
41 Francke tanításmódszertanának részleteit lásd. Thomas Alexander: The prussian elementary 

schools. The Macmillan Company, New York. 1918. 5–7. oldal.  



A porosz népiskolaügy 18. századi fejlődése 

157 

sokkal bocsátotta ki újra azokat (Halle 1702., Walldeck 1704., Szászország, 

1724., Württemberg 1728, Poroszország 1736.) 

Részben Francke iskolaszervező tevékenységének fundamentumán, részben 

azonban önálló elképzelések mentén a 18. századi Poroszországban elsőként a 

porosz népiskola atyjaként értékelt, közel ezer tanintézményt alapító I. Frigyes 

Vilmos vállalta fel a népiskolarendszer megszervezését, s részben átszervezésé-

nek, transzformációjának elindítását. Thomas Alexander kutatásaiból tudjuk, 

hogy a trónra lépés évében, 1713-ban az alsó fokú (plébániai) iskolahálózat az 

egyházszervezet szerves részét képezte, s ebből adódóan a központi hatalom 

mindössze az egyház irányításán, adminisztrációs eszközökön keresztül férhetett 

a népiskolarendszerhez, az uralkodónak így a népiskolák vezetésére korlátozott 

és közvetett lehetőség állt rendelkezésre. 

A helyzetet tovább fokozta, hogy a felekezeti iskolák tanítói túlnyomórészt a 

helyi lelkészekből kerültek ki.
42

 Francke munkássága bár jelentős volt, mégsem 

fedte le a porosz terület egészét, másfelől pedig az általa készített iskolaszabály-

zatok eltérő voltukból adódóan differenciált tanterveket fogalmaztak meg. A 

plébániai iskolák többsége Luther, Melanchton, Bugenhagen és Francke kezde-

ményezései ellenére a gyermekeket továbbra is egyházi pályára készítették fel.
43

 

A Henry Bernard által elnevezett „gyűjtögetés, előkészítés, és próbálkozás”
44

 

éveiben az uralkodó bár nem változtatta meg a népiskolarendszer alapállását, 

mindenesetre az első lépéseket megtette a felekezeti tanintézmények állami isko-

lákká transzformálásának érdekében. Thomas Alexander megállapítása szerint I. 

Frigyes Vilmos viszonylag tág teret engedélyezve, nem állta útját az egyházak 

népiskolai tevékenységeinek, mégis törekvéseiben az iskolarendszerre, mint 

államintézményre tekintett, s ezzel összefüggésben regnálása alatt jelentős erő-

feszítéseket fordított a minőségi tanítói kar kiépítésére, a világi ismeretanyag 

átadására, valamint az egyházi és világi tartalmakat egyaránt magában foglaló 

képzés megvalósítására. 

A transzformáció előkészítése során I. Frigyes Vilmos 1713-ban bocsátotta 

ki a Francke szellemiségével érezhetően áthatott „Reformierte Gymnasien- und 

Schulordnung” tanügyi szabályzatot, amely bár önmagában nem volt teljes 

egésznek tekinthető, mégis számos későbbi rendelet alapjaként szolgált. A tö r-

vény egyházias szemléletét jól mutatja, hogy a megfogalmazott célok a pietista 

szellemiségű valláserkölcsi nevelés köré szerveződve, az 1763-as, az 1765-ös és 

az 1819-es korszakalkotó jogszabályokhoz hasonlóan elsősorban a gyermekek 

lelkében kialakuló jámborságot, engedelmességet és az Isten iránti alázatosságát 

kívánták elősegíteni.  

                                                        
42 Elwood P. Cubberley: The History of education. Educational practice and progress 

considered as a phase of the development and spread of western civilization. Houghton 

Mifflin Company. New York. 1920., 556. oldal. 
43 Thomas Alexander: The prussian elementary schools. The Macmillan Company, New 

York. 1918. 8. oldal. 
44 Henry Bernard: Organizing Work of Frederick William I. In. Readings in the history of 

education. A collection of sources and readings to illustrate the development of educational 

practice, theory, and organization. (Edited by Ellwood P. Cubberley). Houghton Mifflin 

Company. Cambridge, Massachusetts. 1920. 456-458. oldal. 
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Két évvel később, 1715-ben az újabb tanügyi rendelet a tartalmi kodifikáció-

tól eltérően a felügyeleti jogkörök szabályozására irányult, amelynek értelmében 

az iskolarendszer feletti ellenőrzés az evangélikus felekezetet illette meg. A 

rendelet önmagán túlmutató jelentősége elsősorban az, hogy a bürokratikus hie-

rarchia alsó szintjeivel összefüggő felügyelet és ellenőrzés a központi hatalom 

minden későbbi erőfeszítése ellenére egészen a 20. század elejéig a felekezetek 

elvitathatatlan joga maradt.
45

 A tényleges probléma abban állt, hogy a felekeze-

tek értelmezése szerint a felügyelet hatálya magában foglalta a tanítók képessé-

gének és személyiségének vizsgálatát, a tanítók megválasztását, és elbocsátását, 

s ami még talán ennél is lényegesebb a tanügy kontrollálását, annak részbeni 

irányításával egytütt. Szintén az iskolarendszer formai szegmensére vonatkozóan 

az uralkodó 1717-ben elrendelte a tizenkét éves korig, valójában azonban a va l-

lásban, az olvasásában, írásban, és számtanban való megfelelő jártasság meg-

szerzéséig, illetve az ismeretanyag elsajátíttatásáig terjedő tankötelezettséget. Az 

iskolarendszer tartalmi, tanügyi szabályozása a 18. század első feléig még érin-

tetlenül maradt, csak néhány rendeletben találkozhatunk ezzel kapcsolatos elő-

írásokkal. Pomeránia esetében például a központi utasítások kimondták, hogy az 

egyházközségek kizárólag vizsgát tett, oklevelet szerzett tanítókat alkalmazha t-

nak, ennek hiányában a foglalkoztatáshoz az egyházi zsinat engedélye szüksé-

ges. A hiányzó tanügyi szabályozást részint az uralkodó által elrendelt egyházi 

és iskolai konferenciák pótolták, amelyeken többek között meghatározták az 

egyházközségekben szükséges tanítók számát, a tanítók fizetésének mértékét, az 

iskola infrastrukturális fejlesztéseit, valamint a tanítás módszertanát, és általában 

véve a tanügy egészét. 

A népiskolarendszer kiépítésének vonatkozásában, elsősorban az igen elma-

radott Kelet-Poroszország tekintetében az áttörést az 1737-es „Principia 

Regulative”, illetve a hozzá kapcsolt tekintélyes összeg, nem utolsó sorban a 

rendelkezésre bocsátott királyi földbirtok hozta meg. A rendelet az elemi iskola-

rendszer kiépítésére, fenntartására, illetve működési költségeinek megteremtésé-

re vonatkozott, s ennek megfelelően tartalma kiterjedt a létesítés, a tanítói fize-

tés, a tandíjak, és a központi segélyezés konstrukciójára.
46

 A társadalmi összefo-

gás alapelvét szem előtt tartó szabályzatnak megfelelően (1.) az egyházközségek 

megszervezik a helyi iskolaszékeket, amelyek legfőbb feladata az iskolalétesítés, 

és karbantartás; (2.) az állam biztosítja az építkezésekhez szükséges faanyagot, 

és a fűtéshez nélkülözhetetlen tűzifát; (4.) az egyházak négy tallérral járulnak a 

tanítók fizetéséhez; (5.) a szülők a gyermekek tizenkét éves koráig, gyermekek-

ként négy groschent fizetnek; (6.) több gyermek esetén az első gyermek kivéte-

lével a kormány fizeti a tandíjat; (7.) a lakosság gondoskodik a tanítók termé-

szetbeni ellátásáról; (8.) a tanító jogosult állattartásra, és ennek érdekében a 

                                                        
45 Thomas Alexander: The prussian elementary schools. The Macmillan Company, New 

York. 1918. 9. oldal. 
46 A rendelet részletes értékelését lásd. Henry Bernard: Organizing Work of Frederick Will i-

am I. In. Readings in the history of education. A collection of sources and readings to 
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legelő igénybevételére, valamint a konfirmáció után díjban részesülni; (9.) a 

központi kormány egy hold földdel tartozik a tanítóknak, amelyet a lakosság 

művel meg.
47

 

A törvény végrehajtását jelentősen megkönnyítő, a keleti területek népisko-

la-hálózatának felvirágzásához hozzájáruló mintegy ötvenezer tallér, és az isko-

lákhoz kapcsolt királyi földek kimagasló segítséget jelentettek. A tanügyi alapít-

ványként elrendelt összeg kamatai hozzájárultak a szegényebb egyházközségek 

elemi tanintézményeinek kiépítéséhez, s fenntartásához. Elwood P. Cubberley 

megállapításai szerint a rendelet, és a hozzá kapcsolt dotáció hatására néhány 

éven belül közel ezer népiskola létesült, s ezen felül további nyolcszáz elemi 

tanintézmény köszönheti létrejöttét I. Frigyes Vilmos közbenjárásának. 1738 -

ban I. Frigyes Vilmos a szabályozást kiterjesztette a korábban tisztán önkor-

mányzati alapokon álló magániskolákra és azok tanítóira, utóbbiak esetében 

különös tekintettel a képesítések ellenőrzésére, és a fizetésekre helyezett na-

gyobb hangsúlyt. 

II. Frigyes Vilmos édesapja nyomdokait követte, de a transzformációs mec-

hanizmus vonatkozásában lényegesen erőteljesebb lépéseket helyezett kilátásba. 

Regnálásának specifikumát a centralizációs törekvések domináns volta adta. II. 

Frigyes Vilmos felismerte, hogy a tanügy általános reformja, a komplex állami 

regulációk kidolgozása, s megvalósítása kizárólag az egyházszervezet átalakítá-

sával válhat sikeressé. Közoktatás-politikai koncepciójában az a teória szerepelt, 

hogy a népiskoláknak a szegmentált felekezeti érdekek helyett a közjót kell 

szolgálnia, ezért a passzív főfelügyelet mellett az államnak jogot kell formálnia a 

tanügy tartalmi meghatározására, szabályoznia kell az iskolarendszer szerkeze-

tét, a tananyag tartalmát, s az egyes szereplők (tanítók, tanulók és hivatalnokok) 

feladatkörét és mozgásterét. 

A korábbi rendeletek 1740., és 1741 évi megerősítését, s 1743. évi vidéki 

népiskolarendszer támogatását követően koncepciójának megfelelően megkezdte 

az evangélikus egyház központosítását. A decentralizált, tartományi szinten mű-

ködő a vallás és az elemi népiskolarendszer ügyében is eljáró egyházi konzisztó-

riumokat 1750-ben megszüntette, s azokat az újonnan felállított Berlini Konzisz-

tórium szervezetébe integrálta. A hierarchiát és az önállóságot tekintve átszerve-

zett, az államnak immáron egyértelműen felelősséggel tartozó egyházigazgatás 

kialakítása nagymértékben elősegítette a központi szándékérvényesítés hatéko-

nyabbá tételét. Hangsúlyoznunk kell, hogy a centrális kormányzat még nem állt 

készen az iskolarendszer tartalmi irányítására, ugyanakkor a lépés megtétele 

kétségtelenül hozzájárult az evangélikus felekezet autonómiájának részbeni fel-

számolásához, a központi hatalommal szembeni lojalitás és felelősség növelésé-

hez. A megalakult Berlini Konzisztórium nézetünk szerint az államigazgatás 

részéve válva kimagaslóan részt vállalt a centrális kormányzat célkitűzéseinek 

végrehajtásában. 

                                                        
47 A rendeletet lásd. Elwood P. Cubberley: The History of education. Educational practice 
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Az alsó fokú egyházi népiskolarendszer központosítását követően, a centrális 

akaratérvényesítés gördülékenységéről meggyőződve II. Frigyes Vilmos elérke-

zettnek látta az időt a korábbi rendeleteknél, s más német állama lakulatok gya-

korlatainál jóval komplexebb népiskolai regulációk kibocsátására. Elsőként a 

protestáns tartományok iskolarendszerének szabályozásáért Francke tanítványa, 

Johann Julius Hecker evangélikus teológus bevonásával 1763-ban szentesítette a 

későbbi egyházi-állami oktatás transzformációs mechanizmusát előkészítő, egy-

ben a 19. század porosz népiskolai közoktatás rendszerének alappillérét jelentő 

evangélikus tartományokra hatályos huszonhat paragrafusból felépülő általános 

iskolai törvényt (General-Landschulreglement)
48

, majd ezt területileg kiegészí-

tendően, Johann Ignaz von Felbiger erőfeszítéseinek köszönhetően 1765-ben a 

katolikus sziléziai iskolai törvényt (General Landschul-Reglement der 

katholischen Schulen Schlesiens).
49

 A jogszabályok progresszív tartalmukkal, 

komplex megközelítéseikkel jelentős indukciós hatást gyakorolva kiindulópontot 

jelentettek a német terület (Bajorország (1770.,1778.), Szászország (1773.,  

1805.), Württemberg (1792.), Ausztria (1774.,1806.), s közvetve más európai 

országok számára is. 

A protestáns területekre vonatkozó 1763. évi szabályzat paragrafusai ponto-

san és részletesen szabályozták többek között az öttől tizennégy életév közötti 

gyermekek tankötelezettségét (1.,10.§.); a tanköteles gyermekek pontos nyilván-

tartásba vételét, adminisztrációját (11.§); a tanítás célját (2.§.); a téli és a nyári 

szorgalmi időszakot (5.§.); a lakosság egy része számára kötelező jellegű vasá r-

napi iskolát, a vasárnapok ütemezését, az Istentiszteleteken való részvételt 

(6.,23.§.); a tandíjat és a tandíjmentességet (7-8.§.); a tanító megfelelő jellemvo-

násait, magatartását és habitusát (12-13.§.), a tanítók felvételi vizsgáját (14.§.), a 

képesítését, okleveleit (15.§.), és a feladatait (16.§.); a délelőtti és délutáni tan-

rendet, a tantárgyakat, a mintatantervet (19.§.); a bizonyítványokat (3.§.), az 

iskolai ünnepségeket (9.§.), az egységesen alkalmazandó vallásos tankönyveket, 

szöveggyűjteményeket (20-21.§.); a tanító és a lelkész közötti kapcsolatot 

(24.§.); a protestáns egyház jog- és feladatkörét illető közvetlen és közvetett 

felügyeletet, valamint az állami főfelügyeletet (25-26.§.) 

Az 1765. évi sziléziai iskolai törvény felépítését tekintve részben hasonlóan, 

de valójában más oldalról közelíti meg a katolikus tartomány tanügyének rende-

zését. A jogszabály öt fejezetében elrendeli a tanítók megfelelő képzését (1.f.1-

6.§.); a tanítók munka- és életkörülményeit, különösen az iskolák infrastrukturá-

lis állapotát, a tanítók fizetését, és azok kiegészítő munkavállalási lehetőségeit, 

valamint a minden körülmények között tiltott munkákat, és a tanítással összee-

gyeztethetetlen életvitelt (2.f. 13-16.§.); a tanítás igen részletes pedagógiai mód-
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szertanát (3.f.19- 24.§.); a tankötelezettséget, és elmulasztásának erőteljes 

szankcionálását, a lakosság egy része számára kötelező vasárnapi iskolák látoga-

tását (4.f.25-42.§.); valamint az egyházi és az állami felügyeletet (5.f.43-73.§.). 

A protestáns Landschul-reglement-től eltérően a jogszabály részletesebben tár-

gyalja a tanítók képzését, munka- és életkörülményeit, valamint a tanítás folya-

matát, ugyanakkor tiszteletben tartva a katolikus egyház autonómiáját legfeljebb 

csak utalásként tér ki a dogmatikai oktatás szükségességére.  

Szintén jelentős eltérés, hogy amíg a protestáns iskolák esetében, a korábbi 

törvénynek megfelelően mind a felügyeleti, mind a főfelügyeleti jogot a protes-

táns egyházak gyakorolták, addig az 1765-ös jogszabály a katolikus iskolák ese-

tében a közvetlen ellenőrzést a lelkészek, a főfelügyeletet pedig az állam jogkö-

rébe utalja. Tartalmát tekintve a közvetlen felügyelet szabályozása a protestáns 

törvénynél jóval részletesebben és pontosabban történt. A lelkészeknek, lehető-

ség szerint a káplánok kíséretében legalább két hetente, tanidő alatt kellett meg-

látogatniuk a hozzájuk tartozó iskolákat (45.§.), és a rendeletnek megfelelően a 

törvény egészének érvényesülését szem előtt kellett tartaniuk (48.§.), ugyanak-

kor különös figyelemmel kellett kísérniük (a)a törvényben előírt tanórák megta r-

tását; (b)a fejlesztett tanmódszerek alkalmazását; (c)a rendezett katalógusokat; 

(d)a kiszabott büntetések igazságosságát; (e)az iskolai eszközök és tankönyvek 

használatát; valamint (f)az infrastrukturális állapotokat (46.§.). Ezen kívül szin-

tén a lelkészek vizsgálati kötelezettségéhez tartozott (a)a tankötelezettségnek; 

(b)a megfelelő tanulócsoportok (osztályok) életkor és képességek szerinti kiala-

kításának, beosztásának felülvizsgálata, ahogyan (c-d)a tanítás módszerének, és 

(e)a gyermekek tanulásának ellenőrzése is, ez utóbbinál lényeges szempont volt, 

hogy a tanítók ne alkalmazzák tanítás ideje alatt munkavégzésre a növendékeket. 

A törvénytől való eltérések esetén a lelkész értesítéssel tartozott a helyi hatósá-

gok (magisztrátus), a nemesek, vagy a bíró felé; a tankötelezettség elmulasztása 

esetén feladata volt felvilágosítani a szülőket; nem utolsó sorban erejéhez mér-

ten, vagy a püspök és az iskolafelügyelő bevonásával törekednie kellett vala-

mennyi probléma és hiányosság megszüntetésére. Tekintettel azonban arra, hogy 

az 51.§. lefektette, hogy az iskolareform fontossága alapján a felügyelet nem 

bízható egyedül a katolikus egyház lelkészeire, éppen ezért szükséges a Had- és 

Belügyminisztérium, a Püspöki Hivatal, a sziléziai és glatz-i egyházkerület, va-

lamint a speciális állami iskolai felügyelők bevonása. A plébánia hivataloknak 

(Vicariate General), a plébánosoknak és diakónusoknak féléves jelentésekben 

kell beszámolniuk a Had- és Belügyminisztériumnak az iskolák állapotát illetően 

(különös tekintettel (a)a földesurak, a helyi hatóságok, a főpapok és felügyelők 

erejével sem kijavítható törvényi kihágásokra; (b)bármiféle akadályokra; (c)a 

felújításra szoruló iskolaépületek és az alul fizetett tanítókra; (d) az iskolarend-

szer fejlesztésével kapcsolatos fontos megfigyelésekre, megjegyzésekre; (e-f)az 

inkompetens tanárokra (72.§.) A jelentések alapján a 73.§. felhatalmazza, s egy-

ben kötelezi a Had- és Belügyminisztériumot a felmerülő valamennyi probléma 

orvoslására, valamennyi akadály megszüntetésére, az inkompetens tanítók eltá-

volítására, és megfelelő szakemberekkel való helyettesítésükre. 

Nézetünk szerint mindkét reguláció jelentős mértékben korszakalkotónak te-

kinthető, hiszen a lehetőségekhez mérten az elemi szintű iskoláztatás szinte va-

lamennyi kulcsvonatkozását tárgyalták, s tartalmuk mellett stílusuk is a felvilá-
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gosult abszolutizmusnak az alattvalók irányába gyakorolt felelősségvállalásáról 

tesz tanúbizonyságot. A jogszabályoknak a szakpolitikai funkcióján kívüli jelen-

tőségét az állam és az egyház közötti viszony érintésében, valamint a nagyrészt 

ehhez köthető állampolitikai szerepkörében találhatjuk meg. II. Frigyes Vilmos-

nak az ezzel kapcsolatos legnagyobb teljesítménye, hogy a két általános iskolai 

jogszabályokkal, illetve az azokban található főfelügyeleti jogkörökkel gyakorla-

tilag a 19. század során kibontakozó állami iskolarendszer megalapozását tette 

lehetővé. A státusznak a 18. század utolsó harmadában sem szándékában, sem 

lehetőségében nem állt, hogy a felekezetek iskolái mellett, vagy helyett önálló 

világi iskolahálózatot hozzon létre, ezért helyesebbnek látta hatalmát ki terjeszte-

ni a már meglévő, de nagyrészt alacsony színvonalon működő felekezeti elemi 

iskolák fölé. A közvetlen ellenőrzés jogát továbbra is meghagyta a protestáns és 

katolikus felekezeteknek, sőt azokat kötelezte is arra, ugyanakkor a főfelügyeleti 

jogot határozottan állami jogkörbe utalta. A folyamat hatására a hitfelekezetek 

továbbra is önállóan működtették iskolájukat, ugyanakkor szellemi autonómiá-

juk immáron a státusz kezébe, illetve a törvény hatálya alá került. A folyamat 

mechanizmusai szerint a hitfelekezetek intézményeikben látszólagosan önállóan 

jártak el (helyesebben önállóan hajtották végre az állam által előírt rendelkezé-

seket), másfelől azonban a porosz felvilágosult abszolutizmus centralizációs, és 

nemzeti törekvéseinek keretében a mértani pontossággal kiszabott, akkurátus 

törvényi szabályozás gyakorlatilag utasításba adták az egyházak tanügyi felada-

tait, ezzel mozgásterüket jelentősen korlátozva. Mindennek hatására, egyetértve 

Ellwood P. Cubberley-vel, megállapítható, hogy az 1763-as és 1765-ös iskolai 

törvények tették lehetővé a 19. század során megvalósuló transzformációs mec-

hanizmust, amelynek keretében az 1800-as évek harmadik évtizedére a kizáróla-

gos protestáns és katolikus fenntartású népoktatási intézmények egyértelműen 

állami jogkörbe kerültek. 

A centralizációs folyamat II. Frigyes Vilmos uralkodásának utolsó éveiben 

még erőteljesebben, és érezhetőbben folytatódott. Az állami irányítású népisko-

lákat megalapozó
50

 1794-es országos törvénykönyv (Allgemeines Landrecht) az 

1787-es Ober-Schulcollegium irányvonalához felzárkózva II. Frigyes Vilmos 

központosító politikáját teljesítette ki
51

, jelentős szerepet játszva a korábbi jog-

szabályok hiátusainak pótlásában is. Amíg az 1763-as, és az 1765-ös General 

Landschul-reglement-ek az elemi iskolák tanügyi rendszerének részletes, akku-

                                                        
50 Thomas Alexander: The prussian elementary schools. The Macmillan Company, New 

York. 1918., 26. oldal. Ezzel ért egyet közvetve Edward H. Reisner is, aki a 19. század első 

két évtizede során megvalósult nemzeti iskolarendszer alapjait részben az 1794 -es országos 

törvényből (Allgemeines Landrecht), részben a jogszabály létrejöttét biztosító szellemi kör-

nyezetből eredezteti. Nézete szerint a nemzeti iskolarendszer koncepciója évekkel Fichte 

„Beszédek a német nemzethez” munkái előtt érvényben volt. Von Rochow, von Zedlitz, 

Basedow és mások a 18. század második felében jelentős erőfeszítéseket tettek az iskolázta-

tás politikai és szekularizációs vonatkozásainak kialakítása érdekében. Lásd. Edward H. 

Reisner: Nationalism and Education since 1789. A Social and Political History of Modern 

Education. The Macmillan Company. New York, 1922., 122. oldal. 
51 Edward H. Reisner: Nationalism and Education since 1789. A Social and Political History 

of Modern Education. The Macmillan Company. New York, 1922., 121. oldal.  
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rátus pontosságú szabályozását vállalták fel, addig az országos törvénykönyv az 

érdemi hangsúlyt a hiányzó technikai, formai részre helyezte.
52

 

A paragrafusok a jelentős bonyodalmakat okozó hiányok pótlásával szabato-

san rögzítették többek között az iskolák alapvető jogállását (1.§.) a létesítés sza-

bályait (2.§.), a nyilvános vegyes iskolák jellegét (10-11.§.), az iskolák finanszí-

rozását (29-31.§., 34.§.), a tandíjat, és tandíjmentességet (32.§.) az igen összetett 

felügyeleti rendszert (12-13.§.), az iskolai törvények végrehajtásának módját 

(13-15.§.), a tanítók megbízását (22.§.), minősítését (24.§.), a tankötelezettséget 

(43-46.§.), a tanítók munkáját vizsgáló, és a gyermekek tankötelezettségét elle-

nőrző iskolafelügyelőket (47-48.§.), a helyi lelkészek felügyeleti, és irányítási 

feladatait (48.§.), a tanítás módszerét, a tanulók büntetését (50-53.§.).
53

 Az or-

szágos polgári törvénykönyv leginkább lényeges vonatkozásának tekinthető 

Thomas Alexander véleménye szerint, hogy „az iskolák állami intézmények, a 

iskoláztatás kötelező érvényű, és a községek felelősek az iskolák fenntartásá-

ért”
54

 (hasonló véleményen van Gönczy Pál is: „Ezen törvény által az iskolák 

államintézetekké tétettek s a felekezetek kizárólagos jogi hatósága alól felmen-

tettek.”
55

). Tekintettel arra, hogy a monumentális 1819. évi népiskolai törvény-

javaslat, valamint a tartományi rendeletek egyértelmű fundamentumát és legit i-

mitását az 1794-es Allgemeine Landrecht jelentette, ezért az alábbiakban nem 

kerülhetjük a lényegesebb pontok áttekintését. 

A törvény valamennyi tanintézményt államintézménnyé transzformált, célju-

kat pedig az egyházi alapról elmozdulva a hasznos, praktikus, és tudományos 

ismeretanyag átadásában határozta meg. A második paragrafus az állam engedé-

lyezése mellett közvetve lehetőséget adott a privát iskolaalapításra, a kilencedik 

paragrafus pedig valamennyi nyilvános iskolát, és tanintézményt az állam főfe-

lügyelete alá rendelt, fenntartva az állami ellenőrzéseket és vizsgálatok jogosul t-

ságát. A későbbiekre nézve, s önmagában is igen lényeges szempontnak találjuk, 

hogy a tízedik paragrafus létrehozta a vegyes iskolák modelljét, amelynek érte l-

mében az eltérő vallási meggyőződés nem szabhat gátat a tanulásnak. Azaz a 

dominánsan egy felekezet működtetésében lévő, vagy azzal kapcsolatban álló 

tanintézmény nem tagadhatja meg a többségi vallástól eltérő gyermekek befoga-

dását. Ehhez kapcsolódóan a kisebbségben lévő tanulók vallás- és lelkiismeret 

szabadságát tiszteletben tartva a tizenegyedik paragrafus megállapítja, hogy a 

többségtől eltérő hitű gyermekek nem kötelezhetőek hitelvűekkel ellentétes hi t-

tanórán, s egyéb vallásos tevékenységen részt venni. 

Az iskolák közvetlen működtetésével összefüggésből lényeges kiemelnünk a 

tizenkettedik paragrafust, amely az elemi iskolák tekintetében az irányítást a 

                                                        
52 Az országos törvénykönyv alsófokú iskolarendszerrel kapcsolatos paragrafusait Thomas 

Alexander közli a kutatásaiban. In. Thomas Alexander: The prussian elementary schools. The 

Macmillan Company, New York. 1918. 24–26. oldal.  
53 Az országos polgári törvénykönyv részbeni leközlését lásd. Thomas Alexander: The 

prussian elementary schools. The Macmillan Company, New York. 1918. 24-26. oldal. 
54 Thomas Alexander: The prussian elementary schools. The Macmillan Company, New 

York. 1918., 26. oldal 
55 Gönczy Pál: A népiskola a XIX. században: Poroszország. 4. közlemény. In. Budapesti 

Szemle 11. évfolyam., 7. kötet., 22. szám. Budapest, 1867. 191. oldal.  
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helyi elöljáróságok, illetve az iskolaszékek kezébe helyezi, amely szerveknek a 

látszólagos önállósága mellett folyamatosan konzultálnia kell az iskolákkal ösz-

szeköttetésben álló felekezetekkel. A társadalmi összefogást, a megosztott auto-

nómiai jogköröket jól mutatja a törvény kivételezésével foglakozó tizenharmadik 

paragrafus. A jelzett szakasz a helyi hatóságok és a plébániák irányítása alatt a 

vidéki és városi egyházközségi lelkészek, az igazságszolgáltatás, a bíróság, 

rendőrség (tehát valamennyi fontosabb helyi hatóság) feladatának rendelte el a 

hatályos iskolai szabályzatok kivitelezését. 

Az egyházak autonómiáját látszólag érdemben korlátozza a huszonkettedik 

paragrafus, hiszen a tanítók kiválasztását, és kinevezését a világi hatóságok ke-

zébe helyezi, ugyanakkor huszonnegyedik paragrafusnak megfelelően a vizsgá-

kat kiállt, és oklevelet szerzett tanítók felvételéhez a felekezetek jóváhagyása is 

szükséges. A finanszírozás szempontjából igen érdekes elvet mond ki a huszon-

kilencedik paragrafus. Megállapítása szerint az alapítványi források elégtelensé-

ge esetén az egyházközség jogosult iskolaadót, vagy iskolai hozzájárulást kivetni 

függetlenül azok felekezeti hovatartozásától, és gyermekeik lététől, vagy számá-

tól. Ugyanakkor a harmincadik paragrafus kimondja azt is, hogy amennyiben 

eltérő felekezeti iskolák párhuzamosan működnek az adott egyházközségben, 

úgy az egy felekezethez tartozó lakosok kizárólag a felekezetüknek megfelelő 

iskola támogatására kötelesek adózni. Az iskolaépületek fenntartásának decent-

ralizált, társadalmi összefogás elvét lefektető negyvenharmadik paragrafus e l-

rendeli, hogy az iskolaépületek és a tanító szállásának fenntartásához a tanin-

tézmény valamennyi patrónusa hozzájárulással tartozik. A tankötelezettség idő-

beli határának tekintetében a korábbi regulációkhoz hasonlóan az élethez szük-

séges ismeret- és tudásanyagban való megfelelő jártasságot a negyvenhatodik 

paragrafus határozta meg, s ennek vizsgálatára a helyi lelkész volt illetékes. 

Amíg a negyvenhetedik szakasz kimondta, hogy a helyi tanfelügyelő a tanító 

színvonalas, lelkes és szabályszerű munkavégzését ellenőrzi, addig a lelkész 

nemcsak megfigyeli a tanítási tevékenységet, de ezen túlmenően aktívan segíti a 

tanító munkáját, tanácsokkal szolgál számára, és a tanulók részére is. 

A törvénykönyv bár kétségtelenül jelentős lépést tett az állami népiskolai 

rendszer hathatós megalapozásának érdekében, a paragrafusok rendelkezéseit 

mégis egyfajta kettősség hatja át. A jogszabály egyszerre mondja ki, hogy vala-

mennyi iskola – az alapfoktól az egyetemig – állami intézmény, az alapításuk 

egyedül a státus jóváhagyásával lehetséges, valamennyi nyilvános iskolai és 

oktatási intézmény az állam felügyelete alatt áll, az iskolák vallási hovatartozás-

tól függetlenül valamennyi gyermek számára nyitottak, az irányításuk az adott 

község testületének jogkörébe tartozik, a tanítók megbízása a polgári hatóságo-

kat illeti; és azt is, hogy a helyi irányító hatóságoknak az iskolák működtetésé-

nek módjáról folyamatosan egyeztetniük kell az illetékes felekezetekkel, a tör-

vény végrehajtásában részt kell venniük az egyházaknak, a lelkészek feladata a 

tanügyre való közvetlen felügyelet, valamint, hogy a tanítók és a gyermekek 

részére történő tanácsadással segíteniük kell az iskolákat tanügyi céljaik elérésé-

ben. Gönczy Pál újabb szempontokat felvetve kutatásaiban jelentős zavaró té-

nyezőnek tartja, hogy „az alsóbb iskolákra való felügyelés a helyihatóságokra és 

a lelkészekre bizatott és mivel a 65. 73.§-okban csupán a felsőbb iskolák és 

egyetemek tanítói irányában mondatott ki, hogy államhivatalnokok: ennélfogva a 
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népiskolák- és azok tanítói állására nézve kétségessé lett, vajon azok az egyház 

vagy állam intézetei-e? E kétség későbben annál nyomasztóbbá vált, mennél 

inkább követelte az egyház a népiskolákhoz való jogát.”
56

 Véleményünk szerint 

II. Frigyes Vilmos oktatáspolitikája az egyházak iskolatartásának, és felügyele-

tének erőteljes redukálásával kétségkívül az állami iskolarendszer irányába moz-

dult el, ugyanakkor a neutrális iskolák helyett a felekezetek továbbra is lényeges 

tanügyi szerepet töltenek be az immáron közel (legalábbis elviekben) teljesen 

állami színezetű iskolákban.
57

 

III. A kutatás eredményeinek rövid értékelése 

A tanulmányban elvégzett kutatásaink szerint, illetve a doktori disszertációban 

megvalósuló jóval terjedelmesebb vizsgálataink eredményeinek megfelelően a 

18. század porosz típusú népiskola transzformáció jelentőségét abban véljük, 

hogy az 1713-ban tisztán egyházi alapokon álló népiskolarendszer kilencven 

évvel később egyértelműen állami jogállásba került áthelyezésre. 

I. Frigyes Vilmos mérsékelt politikája az 1737. évi Principia Regulative, és 

II. Frigyes Vilmoshoz kapcsolódó 1750. évi Berlini Konzisztórium megalapítása, 

valamint a kardinális jelentőségű 1763. és 1765. évi iskolai regulációk együtte-

sen eredményezték az 1794. országos polgári törvénykönyv létrejöttét. A folya-

mat önmagán túlmutató jelentősége, hogy az 1819. évi törvényjavaslat ezeken az 

alapokon, sokszor közvetlenül, vagy mindössze némi módosításokkal átvett pa-

ragrafusokkal határozta meg a porosz népiskolarendszert. 

A 18. század eseményeinek másik igen jelentőségteljes vonatkozása, hogy az 

állami irányítás megszervezése, a vegyes szabályozási mechanizmus kialakítása 

az oktatási rendszerből nem szorította ki sem a protestáns, sem a katolikus fele-

kezetet. I. és II. Frigyes Vilmos oktatáspolitikája a későbbiekhez hasonlóan ka r-

dinális jelentőséget tulajdonított a valláserkölcsi nevelésnek, a társadalmi béke 

fenntartásának, a felvilágosult eszmerendszer megtartásának,  az alattvalói enge-

delmességnek, és feltétlen hűségnek, valamint a francia forradalomhoz hasonla-

tos események elkerülésének. Ennek érdekében kiemelten szükségesnek bizo-

nyult az egyházak végrehajtó szerepkörben való alkalmazása. A 18. század ese-

ményei amellett, hogy legalább egy évszázadra meghatározták a német típusú, és 

alapvetően a közép-európai népiskolai fejlődési modellt, rendkívüli mértékben 

hozzájárultak a Német-római Császárság több száz kisebb-nagyobb államalaku-

latának területi integrációjához, az 1871-ben porosz vezetéssel megalakuló Né-

met Birodalom létrejöttéhez. 

Hazánk tekintetében a 18. század eseményei az 1777. és az 1806. évi Ratio 

Educationis iskolaszabályzat formájában jelentkeztek, illetve az 1848 -as szabad-

ságharcot követő Bach-korszakra jellemző osztrák típusú államegyházi oktatás-

                                                        
56 Gönczy Pál: A népiskola a XIX. században: Poroszország. 4. közlemény. In. Budapesti 

Szemle 11. évfolyam., 7. kötet., 22. szám. Budapest, 1867. 191. o ldal. 
57 Ennek magyarázata III. Frigyes Vilmos oktatáspolitikájában rejlik, amelyről értékes forrá-

sokat emelt ki Thomas Alexander: The prussian elementary schools. The Macmillan 

Company, New York. 1918. 30–33. oldal.  
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politika megszervezésekor. Kutatásainkból jól tudjuk, hogy mind báró Eötvös 

Józsefre, mind Gönczy Pálra, s alapvetően a teljes magyar egyházi és világi köz-

hangulatra jelentős befolyást gyakorolt a 18. századi, és 19. századi első három 

évtizedében lezajló porosz típusú átalakulás. Nézetünk szerint ezek az esemé-

nyek bár nem minden szempontból épültek be törvényeinkbe, mégis azok alap-

vető arculatát szignifikáns mértékben meghatározták, s hatásukat meglátásukat 

mai napig érezhetjük iskolarendszerünk egészén. 
 

 


