
Az egyházi, állami és községi iskolák 
levéltári forrásai* 

Az iskolatörténet nemcsak egy adott intézmény története, hanem egy nemzet, egy régió, 
egy település, egy egyház története is, abban az értelemben, hogy az iskolák léte vagy nem lé-
te, működésük eredménye vagy eredménytelensége idővel visszahat a település, a környék és 
a környezet kultúrájára, fejlődésére is. 

Az iskolatörténettel foglalkozó kutató nem kerülheti meg, hogy ne foglalkozzon azokkal a 
tanulókkal, pedagógusokkal is, akik egy-egy település iskoláiban tanultak, oktattak, neveltek. 
Egy-egy iskolatörténeti kutatás keretében nagyon sok olyan gazdasági kérdésre is választ 
kaphatunk, amelyek az adott település vagy az iskolát működtető és fenntartó egyházi közös-
ség erejét mutatják, gazdagságára vagy szegénységére utalnak. Sok esetben azoknak a mecé-
násoknak is nyomára bukkanhatunk e kutatások során, akiknek a megismerése hozzásegíthet 
bennünket annak a gondolatnak a kiteljesítéséhez, hogy nemcsak az iskola, hanem egy adott 
közösség erejét, életképességét is mutatja a tanítás színvonala, a támogatások, ösztöndíjak, 
alapítványok gyakorisága és nagyságrendje. 

Évszázada is elmúlt, hogy megkezdődött az iskolatörténeti kutatás, a források feltárása. 
Tucatszámra találkozunk kisebb-nagyobb tanulmányokkal, amelyek egy-egy települési isko-
la történetét tárják fel. A XIX. század utolsó harmadában megkezdődött munka eredménye-
ként először a jelentős, nagy múltú iskolák történetét feltáró forráskiadványok, majd a 
XIX-XX. század fordulójától egyre inkább az iskolák történetét bemutató, feldolgozó írások 
kerültek az olvasók kezébe. Kedvelt színtere volt az iskola történeti kutatások közreadásának 
az évenként megjelenő Iskolai Értesítők egy-egy évfolyama. 

Évtizedeket átlépve az időben, csak jelezni szeretném az 1960-1970-es években megjelent 
városmonográfiák jótékony hatását is az iskolatörténeti kutatások újra indulására. Ezzel pár-
huzamosan - többek között, Mészáros István professzor úr munkásságának eredményeként -
sor került a magyar iskola- és oktatástörténet több évszázadra visszanyúló feldolgozására is. 
Szeretném felhívni a szíves figyelmüket arra, hogy az iskolatörténetet ne csak a XIX-XX. szá-
zadban kutassák, hanem az azt megelőző időkben is. Tudom, hogy kevesen vagyunk, és egy-
re kevesebben lesznek, akik ismerik és olvasni is tudják a latin nyelvet és a német nyelv gót-
írásos változatát, amelyeket korábban használtak, de ennek ellenére javasolom, ha segítséget 
kérve is, tegyenek kísérletet a korábbi időszak feltárására is. 

Magyarországon mintegy nyolcvan olyan levéltár van, amelyeket összefoglaló néven a 
közlevéltárak (általános, állami szak-, önkormányzati és köztestületi), valamint a nyilvános 
magánlevéltárak (magántestületek és egyházak) közé sorolunk. Szinte mindegyikben talál-
kozunk olyan írott anyaggal, amelyik az iskolák történetével foglalkozik. (Ebben az esetben 
az iskolatörténetet szélesebben értelmezve, az elméleti- és a törvényelőkészítő folyamatra, az 
elemző tanulmányokra, statisztikákra, stb. is gondolok). 

Napjainkban a levéltári kutatásnak nincs akadálya: állampolgári jogon végezhet minden 
18 évet betöltött személykutatást az őt érdeklő témában. Egyedüli megkötést csak a személyi-
ségi jogokat védő- és a titokvédelmi törvény előírásai jelenthetnek. 

Legnagyobb számban talán az egyházi levéltárak őriznek témánkra vonatkozó dokumen-
tumokat, hiszen az iskolák jelentős része 1948-ig egyházi fenntartásban működött . A közigaz-
gatási szervezetek (megyei, járási, helyi önkormányzatok) és az állam által finanszírozott ok-
tatási intézmények száma csak a XIX. század második felétől kezd szaporodni. A magánfenn-
tartású iskolák száma is gyarapodásnak indult. Mindezen működtető, fenntartó és irányító 
szervezetek fölött pedig ott álltak az egyházi és udvari, majd állami hatóságok, amelyek a leg-
felsőbb szinten próbálták az iskolaügyet előre- vagy hátra mozdítani, ahogy a mindenkori ér-
dek kívánta. 

A legelterjedtebb az elemi iskolák hálózata volt az országban, kezdetben egyházi, majd a 
XIX. századtól községi, ill. állami fenntartásban. A XVIII. század első évtizedéig az is termé-
szetes volt, hogy fiú elemi iskolák működtek, egyre szigorúbban vett tankötelezettséghez köt-
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ve. A lányok oktatására szervezett keretek között csak a XVIII. század első negyedétől került 
sor, de ekkor is csak az elemi iskola egy-két osztályának az elvégzését tartották fontosnak. A 
cél az olvasás, írás megtanítása volt elsősorban, azért, hogy a bibliai történeteket, a zsoltáro-
kat, egyházi énekeket egész életében olvashassa a falusi asszony is. (Az már más kérdés, hogy 
az egy-két éves tanulás szinte semmire sem volt elegendő, könnyen elfelejtődtek az ismeretek 
néhány év után.) Az egyházi levéltárak irategyüttese - elsősorban a községekre, kisvárosokra 
vonatkozóan - jórészt feltáratlan. A legtöbb levéltárban egy-egy település - egyházközség -
köré rendezettek az iratok, így nagyon könnyű az időrendbe rakott iratokban a kutatás. Sze-
retném azonban felhívni a figyelmet arra, hogy ne elégedjenek meg csak egy-egy település 
egyházi iskolájára vonatkozó irategyüttes tanulmányozásával, hanem tekintsenek bele a 
visitációs (látogatási) jegyzőkönyvekbe, az egyházi fegyelmi hatóságok irataiba, a püspöki 
irattárakba, az egyházi sajtó korabeli írásaiba, mert mind-mind tartalmaz(hat) témánkra vo-
natkozó adatokat. A legfelsőbb szintű egyházi szervezetek irattára is sok iskolatörténeti vo-
natkozású anyagot őriz, de értelemszerűen ezek között kevesebb az egy-egy településre vo-
natkozó átfogó irat. 

Az iskola fenntartójának iratai mellett tanúságos a községi tanács jegyzőkönyveibe is bete-
kinteni, amelyeket a megyei levéltárak őriznek. Miután az egyház és a helyi közigazgatás 
képviselői jórészt azonos közegben működtek, így nem ritkaság az, hogy a községi jegyző-
könyvekben találunk az egyházi iskolák fenntartási problémáival, a rektor, a tanító megélhe-
tési gondjaival stb. foglalkozó utalásokat, nemegyszer konkrét intézkedést jelentő beírásokat. 
Felhívom arra is a figyelmet, hogy sok olyan egyházközség, plébánia van az országban, ahol 
az iratok mellett a könyvek is fennmaradtak. Ne sajnáljuk az időt attól, hogy belelapozzunk 
ezekbe, mert gyakran az iskolai oktatás során használt tankönyvre bukkanhatunk. 

Minden kutatás egyik alaptétele, hogy ne elégedjenek meg soha egy adattal, törekedjenek 
arra, hogy egy bizonyos ismeretet több oldalról is megerősítsenek. Saját tapasztalatomat sze-
retném megosztani Önökkel: a Tiszántúli Ref. Egyházkerület levéltárában, az 1970-es években 
a visitációs jegyzőkönyveket tanulmányoztam, illetve azokat a jelentéseket, amelyeket a XIX. 
század első felében a helyi papok, rektorok, iskolatanítók beküldtek az egyházkerületi főható-
ságnak. Az esetek többségében azt tapasztaltam, hogy kitűnő adatok vannak csaknem min-
den községre vonatkozóan: a gyerekek csak kis része nem jár iskolába, a tanulmányi eredmé-
nyek elfogadhatóak stb. Amikor aztán elmentem a községbe és a parókián tanulmányoztam 
az iskola korábban már megismert időszakára vonatkozó iratokat, azt tapasztaltam, hogy 
ezek az adatok sokkal siralmasabb képet tártak fel, mint az egyházkerületiek. Hiába, az embe-
ri gyarlóság nincsen korhoz kötve! Jó, ha az ebből az esetből levont tanulság mindig ott lebeg 
a szemünk előtt. 

Szükséges, hogy a levéltári kutatómunkát megelőzze a könyvészeti feltárás. Elődeink, a 
XVIII. század végétől kezdődően jelentős forráspublikációs munkát végeztek, az okmánytá-
rak tömegeit tették közkinccsé. Elég, ha csak a Thury Etele által a XIX. század végén, XX. szá-
zad elején közzé tett hatalmas feltáró munkára utalok, vagy Barcsa János XX. század eleji, a 
partikuláris iskolák tiszántúli elterjedésére vonatkozó összeállítására hivatkozom. Az előbbi a 
Dunántúl, az utóbbi a Tiszántúl iskolatörténetét tárta fel. De a szegedi egyetem munkatársai-
nak témánkra vonatkozó közleményeire, vagy Tonk Sándor erdélyi professzor munkásságára 
is szeretném felhívni a figyelmet, aki az erdélyi peregrinusok adatait tette közé. Ezek a mun-
kák hatalmas segítséget adhatnak minden helytörténeti kutatással foglalkozó számára. Ala-
pos bibliográfiai feltárással tehát sok olyan adathoz juthatunk, amelyek megkönnyítik a levél-
tári kutatást, a szakmunkákban feltüntetett jegyzetek pedig segítenek a levéltári anyag 
könnyebb megtalálásában. Az is a kutatás egyik sajátossága, hogy ne higgyük azt, csak az is-
koláláa vonatkozó adatok nyújtanak számunkra információkat. Nem! Különösen nem a XVI-
II. század utolsó harmadáig. A középkori oklevelekben is elő- előfordul utalás arra, hogy en-
nek vagy annak a főúrnak a birtokán magistert foglalkoztattak. De ugyanígy találkozunk a 
különböző korokból származó összeírásokban is a ludi magisterekre utaló adatokkal. Gyakori 
a XVIII. századtól, hogy a fennmaradt anyakönyvek tartalmaznak áruló adatokat az iskola 
történetére vonatkozóan. A születési anyakönyvekben gyakran találkozunk a rektor, a tanító 
nevével, akit keresztszülőnek kértek fel, vagy éppen a gyerekeiket tartották keresztvíz alá. A 
halotti anyakönyvek is beszédesek. Régebben voltak az úgynevezett énekszós temetések, 
ahol az iskola tanítója egyúttal a kántor szerepét is betöltötte, és néhány krajcárért énekszóval 
kísérte a halottat utolsó útjára. Az esketési anyakönyvekben is találkozhatunk a tanítók nevé-
vel: vagy úgy, hogy tanúként jelentek meg az esküvőn, vagy úgy, hogy maguk fogadtak örök 
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hűséget a p a p előtt. A Magyarországon fellelhető valamennyi bevett vallásra vonatkozó 
anyakönyvekről készült mikrofilmek az Országos Levéltárban megtalálhatók, és jól kutatha-
tók. 

Az egyház által fenntartott iskolák történetének kutatásához fontos adalékokat kínálnak a 
História Domusok, amelyek egy része az egyházi levéltárakban, más része a helyi egyházköz-
ségekben található. Ezekben a könyvekben részletesen leírták a rektor, a tanító fogadás körül-
ményeit, bevezették a könyvbe a díjleveleket, azok változásait, az iskolával, a tanítókkal vagy 
a tanulókkal kapcsolatos, jelentősebb problémákat. De ezekben a históriákban találhatjuk a 
felsőbb hatóságoktól érkezett rendeletek, utasítások másolatait, illetve a felsőbb hatóságok-
nak küldött jelentések másolatait is. 

A Ratio Educationis előtti időkből jól ismerjük a különböző, jelentősebb iskolák működését 
szabályozó törvényeket, a tanítás mikéntjét előíró metódusokat. Ezek ismerete elengedhetet-
len az iskolatörténeti kutatásokban, mert nemcsak az úgynevezett anyaiskolákra (Pápa, Deb-
recen, Sárospatak református iskoláira), hanem az ezeknek a hatókörébe tartozó kis falusi is-
kolákra (partikulákra) is jelentős részben vonatkoztak. Ezek az iskolák ugyanis nemegyszer 
adtak papot , tanítót végzett növendékeik közül a falusi iskolák számára, és mi sem volt ter-
mészetesebb, hogy az anyaiskolában megismert szabályozási rendszer, tanterv lett az irány-
adó a községi iskolában is. 

A községi, városi fenntartású iskolák csak a Ratio Educationis kiadása után terjedtek el a 
hazai gyakorlatban. A nyelvújítási törekvésekkel egy időben, úgynevezett nemzeti iskolák 
létrehozásán fáradoztak, amely a latin oktatási nyelv felváltását tűzte ki célul. Kézzel fogható 
az e témára vonatkozó iratokban az, hogy a német és a magyar oktatási nyelvre való áttérésért 
és az ellen, milyen erőteljes harcot vívtak egymással, csaknem iskolatípustól függetlenül a pe-
dagógusok, a fenntartók a felsőbb hatóságokkal. Ennek a harcnak az eredménye a magyar 
nyelvű tankönyvek nagymértékű megírása és használata lett. A híres-neves Hármas Kis Tü-
kör több tucatnyi változata már magyar nyelven is szólt a kisiskolásokhoz. Maróthi György 
magyar nyelvű Arithmetikája vagy a négy szólamú éneklést bevezető énekeskönyve a XVÜI. 
sz. közepén, Dugonics András természettudományokat taglaló tankönyve (a XVIII. sz. vége) 
és Budai Ésaiás magyar nyelvű és Magyarország történetét feldolgozó tankönyve (a XIX. sz. 
első évtizede) csak a legnevesebbek közül valók a számtalan, végre magyar nyelven megje-
lent tankönyvek közül. Ekkor már megkövetelték a „testreszabott", az iskola helyzetét, adott-
ságait, lehetőségeit figyelembe vevő tantervek elkészítését, a statisztikai jelentések összeállí-
tását, a vizsgák rendjének kialakítását, stb. Ezekre mind találunk levéltári adatokat egy-egy 
község, vagy megyei hatóság iratait kutatva. Az iskolai tanulók névsorában pedig gyakran ta-
lálkozunk olyan személyekkel, akik később a falu elöljárói lesznek, tehát megjelenik az értel-
miségi képzés lehetősége is a községi iskolákban. 

Az egyházi és községi fenntartású elemi iskolák és a középfokú képzést nyújtó gimnáziu-
mok mellett a XIX. század második felében tűnnek fel a kisdedóvók (egyenlőre még magán-
kézben), az ún. ismétlő iskolák, a vasárnapi iskolák, a különböző kézműves iskolák, majd az 
iparos tanonciskolák, az alsó fokú képzés folytatását lehetővé tevő, de a gimnáziumnál ala-
csonyabb szintű képzést nyújtó polgári iskolák. E magasabb szintű iskolai formák szükséges-
sé tették, hogy ne csak az egyházak, a községi, illetve megyei elöljáróságok, hatóságok foglal-
kozzanak az iskolák ügyeivel, hanem az országos hatóságok is. Magyarországon 1848-ig ez a 
Helytartóság és kisebb mértékben a Kancellária intézményét, majd 1848/49-ben és 1867 után 
a mindenkori Vallás- és Közoktatásügyi (és még sok-sok néven szereplő) minisztériumot je-
lentette. De amíg csak az elemi iskolák, egyházi fenntartású gimnáziumok működtek, addig 
csak a helyben, illetve a megyénél el nem intézhető ügyek kerültek a Helytartóságra, később, 
amikor megjelent a Ratio Educationis, majd megindult a harc a nemzeti iskolákért, már a min-
denre figyelő főhatósággal találkozunk az iratokban. A Magyar Országos Levéltárban nagyon 
sokoldalú, az esetek egy részében részletes repertóriumok állnak rendelkezésre a kutatás 
megkönnyítésére és jól felkészült levéltárosok nyújtanak tájékoztatást az iratok közötti eliga-
zodásban. Szinte minden gyűjteményben előfordulhatnak adatok az egyes iskolákra, szemé-
lyekre vonatkozóan, de leginkább a különböző felterjesztések és bizottságok irataiban. Az 
1700-a évek utolsó harmadától az ügyosztályok, illetve a tanulmányi alapítványok 
irategyütteseiben találhatunk a bennünket érdeklő iskola történetére vonatkozó, és esetleg 
korábban feltáratlan anyagot. Csak példának említem az Acta religionaria (1724-1783), az 
acta studiosorum acatholicorum (1743-1779), az acta fundationalia (1724-1783), scholarum 
nationalium (1776-1848) iratait, vagy a későbbi időszakból a Departamentum religionare 
Augustinae et Helveticae confessionis (1783-1785) iratcsomóit. A Departamentum scholarum 
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natioanalium irataiból pl. igen jól nyomonkövethetőek a nemzeti iskolák körül forrongó 
ügyek, köztük egy -egy települést illetően is. N e m hanyagolnám el a helytartótanács, a kan-
cellária alá tartozó szervek iratait sem. A kutatók hajlamosak arra, hogy a gazdasági iratokat 
figyelmen kívül hagyják, pedig a XVIII. században is éppen olyan fontos volt a kapott pénzzel 
való elszámolás, mint napjainkban. A Számvevőséghez tartozó alapítványi ügyosztályok ira-
tai fennmaradtak. Ezek átvizsgálása is segítheti iskolatörténeti munkánk mind teljesebbé téte-
lét. Különleges gyűjtemény a helytartótanácsi irategyüttesen belül az ún. Departementum 
revisionis l ibrorum (a könyvek vizsgálati osztálya) és a Acta revisionis l ibrorum (a 
könyvfelülvizsgálati akták), amelyek 1731-1779, illetve 1783-1848 közötti időszakról nagyon 
sok olyan könyvjegyzéket tartalmaznak, amelyeket kezdetben egyházellenességük, később a 
felvilágosult eszmék terjesztése miatt koboztak el. Az ilyen könyveket Magyarországra beho-
zó személyek zöme külföldi tanulmányairól hazatért diák volt, akik elsősorban a hazai anya-
iskola könyvtárának a gyarapítására szállították ládaszámra a könyveket. Ezeket a hatóságok 
átnézték és a nekik nem tetszőt elkobozták. Ez a gyűjtemény nemcsak eszmetörténeti szem-
pontból érdekes, hanem azért is, mert tartalmából következtetni tudunk a korabeli haladó 
gondolatok elterjedésére, felhasználására a hazai oktatásban. 

A helytartóság a XIX. század közepén foglalkozott a nagyszombati, a budai egyetem, a kas-
sai, a pozsonyi, a nagyváradi tankerületek főigazgatóságainak ügyeivel. Érdemes áttekinteni 
az országgyűlések (diéták) iratait is, különösen a követi iratokat, mert ezekben is előfordul-
hatnak témánkra utaló adatok. 

Mielőtt a következő korszak iratait említeném, szeretném felhívni a figyelmet a családi le-
véltárak rendkívüli gazdagságára. Főnemeseink nemcsak saját vagyonuk gazdagításával, 
gyarapításával törődtek, hanem a falu szebbé tételére, a templomok, iskolák, gazdasági épü-
letek meglétére, fenntartására is gondot fordítottak. Érdemes a kutatóknak ezekbe a levéltári 
iratokba is beletekinteniük. 

1848-ban alakult meg az önálló felelős magyar minisztérium, köztük a Vallás- és Közokta-
tási Minisztérium. Iratanyaga többé-kevésbé megmaradt. Kutatásához kitűnő segédlet ké-
szült, és Fábiánná Kiss Erzsébet jóvoltából forrásgyűjtemény is napvilágot látott. 

Hihetetlenül gazdag az abszolutizmus korának iskolai anyaga. Ez az a korszak, amikor 
mindent, mindenkiről és mindenről tudni akartak a Habsburgok, és rengeteg irat született, 
amelyek hozzáférhetőek, jól kutathatók. Mind a központi, mind a kerületi és megyei iratok az 
Országos Levéltárban találhatók. Ez az irategyüttes azért is izgalmas, mert sok, az 1848/49-es 
események rekonstruálására alkalmas iratot őrzött meg. 

1867 után, amikor a kiegyezés lehetővé tette az önálló magyar tanítási nyelvű iskolák létre-
jöttét, és az önálló kultusztárca megszületését, az iratoknak csak egy kis töredéke maradt fenn 
1918-ig. AII . világháborúban ugyanis ez az irategyüttes jelentős részben elégett. Erre az idő-
szakra vonatkozóan tehát azt tanácsolom, hogy elsősorban a megyei és az egyházi levéltárak 
gyűjteményeire hagyatkozzanak. 

1918-1948 között és az utána következő államosítási időszakból az iratok nagyobb részt 
fennmaradtak és hozzáférhetőek. Mind a minisztériumi, mind a megyei levéltárakban őrzött 
közigazgatási, tankerületi stb. iratok jelentős számban maradtak fenn és a leggazdagabb, leg-
sokoldalúbb információt ezekből szerezhetjük. Csak a mennyiség érzékeltetésére említem, 
hogy 1862 és 1951 között a minisztériumi anyag összesen 820 iratfolyóméter. Külön egységek 
őrzik a felsőfokú képzésre, a középiskolákra, a polgári iskolákra, a tanítóképző- és óvónőkép-
ző intézetekre, kereskedelmi, iparostanonc- és iparszakiskolákra, a gazdasági és mezőgazda-
sági iskolákra, a gyógypedagógiai intézetekre, a tanügyigazgatásra vonatkozó iratokat. Ha-
sonló gazdagság jellemzi az 1945 utáni minisztériumok gyűjteményét is. 

Az általam korábban megismert iskolatörténeti dolgozatok mutatják, hogy elkészítőik jól 
ismerik a megyei levéltárak anyagait, hogy a levéltárak minden segítséget megadnak a szín-
vonalas munkák elkészítéséhez. Előadásommal arra szerettem volna a teljesség igénye nélkül 
a figyelmet ráirányítani, hogy érdemes az egyházi, országos és szaklevéltárak irataiban is bú-
várkodni; illetve arra, hogy iskoláink és településeink megérdemlik, hogy minél szélesebb 
körben és minél mélyebben tárjuk fel az iskolák történetét. Magunkat, nemzetünket becsüljük 
meg jobban, ha szeretettel emlékezünk egykori iskolánkra, ha egy település, egy közösség tu-
datába véssük a generációk sorát oktató és nevelő tanító bácsik és tanító nénik neveit. Az isko-
lákra vonatkozó ismeretek terjesztése is hozzájárul ahhoz, hogy a településükhöz jobban kö-
tődő, azt szépíteni és építeni kívánó nemzedéket neveljünk. 

Tóth Béla 
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