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Rövid iskolatörténet 
 

Ha jól utánaszámolunk, egyhamar kiderül, hogy Arany János társadalmi 
tevékenységének, kenyérkereső éveinek bő egyharmadát a fiatal nemzedék ne-
velésének szentelte. S ami még ennél is többet mond: valahányszor anyagi gon-
dok ragasztják életének szekerét a szivályos alföldi sárba, vagy amikor politikai 
események útvesztői teszik kétségessé továbbhaladását, mindig az iskola, a ne-
velősködés oldja meg vagy enyhíti gondjait, őrzi meg alkotóerejét a kedvezőbb 
körülmények számára. 

Abból a tizenhat és egynegyed esztendőből, amit a pályán tölt, meglehe-
tős alapossággal ismerjük meg nagykőrösi tanárságának eseményeit. Azonban 
szinte érthetetlen, hogy szalontai nevelősködésével az irodalomtörténészek alig-
alig foglalkoztak. Ha a kortárs emlékezők vagy a hagyományt följegyzők ki is 
tértek iskolázásának egyik-másik szakaszára, az nem állott össze egységes kép-
pé. Másfél évszázad távlatából szinte lehetetlen pótolni a hiányzó értesüléseket. 
Szalontai származású, pedagógia főszakos tanárként mégis megkísérlem: talán 
sikerül új tényekkel gazdagítanom eddigi ismereteinket, s az Arany-életrajzok, a 
hozzáférhető emlékezések, közlemények adatait a helyben még föllelhető tény-
anyagba építem bele. Munkámhoz alapvető forrásként használok fel néhány, 
eleddig figyelemre sem méltatott, de idevágó iskolatörténetet, amint egyetemi 
szaktanulmányaim is igyekeztem kamatoztatni. 

Mielőtt Arany János iskolázására és korai oktatói tevékenységére sort ke-
rítenék, ismerkedjünk meg alma materével, szülővárosa nevelésügyének akkori 
helyzetével. 

A szalontai intézményes nevelés kezdeti időszaka a múlt ködébe vész. Az 
okmányok elpusztulása miatt az alsóbb népréteghez tartozó gyerekek számára 
szervezett iskolázás körülményeiről nincsenek adataink. E történeti visszatekin-
tést a 14–16. századdal kellene kezdenem, amikor e jelentéktelen bihari telepü-
lés urai a Toldiak voltak. A kiterjedt család szétszórtságát figyelembe véve felté-
telezzük, hogy a Nádasdyak sárvári magániskolájához hasonló intézményt nem 
tartottak fenn, de kastélyukban saját szülötteik és a környék földesurainak 
gyermekei ún. udvari nevelésben részesülhettek, ami elsősorban lovagi képzést 
(lovaglás, vadászás, kardforgatás, közéleti viselkedés) jelentett, és kevésbé a 
szellem művelését. 

Ellenben az igen közeli, s a török által 1598-ban teljesen elpusztított 
Kölesér városban – egyházas hely lévén – a 16. század során elemi fokú vallá-
sos nevelés minden bizonnyal folyt. 
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Bocskai István 300 hajdújának 1606-ban Kölesérre, illetve Szalontára tör-
tént telepítése a korábbi jelentéktelen földesúri hitbizományt várral megerősí-
tett, virágzó helységgé varázsolja. A kezdeti évtized valószínűleg otthonterem-
téssel, hadi felkészüléssel telik el, de tiszteletre méltó tény, hogy a török közel-
sége és zaklatása ellenére meglepően korán áldoznak gyermekeik iskoláztatásá-
ra. 1631-ből származik az az okmány, amely működő „szalontai scholá”-ról ejt 
szót, sőt egy hálálkodó levélből az olvasható ki, hogy a hajdúk közössége a 17. 
század második évtizedében jelentős protestáns iskolát tartott fenn. 

Ilyen ígéretes kezdést semmisít meg a 34 évig tartó török megszállás. El-
űzésüket követően a helység a 17–18. század fordulóján fokozatosan újra be-
népesül, és lakói azon nyomban iskolát alapítanak. Ezt bizonyítja az első reánk 
maradt hiteles tanügyi okmány, amely 1711-től kezdve tartalmazza az itt műkö-
dő rektorok névsorát. Az 1714-ből származó javadalomlevélből már létező kö-
zépiskolai fokozatra következtethetünk. 

A „schola N-Szalontaiensis” alapítója és fenntartója kétszáz éven át a 
helybeli református egyház: 1849-ig ennek lelkésze és presbitériuma gyakorolja 
a felügyeletet és az irányítás jogát. A rektor az egyházi közösség alkalmazottja: 
jogköre leszűkült, csupán oktatási, fegyelmezési kérdésekre terjed ki. A tanter-
vet és rendtartást a felettes egyházi szerv szabta meg. A szalontai iskola a 18. 
század kezdetétől jó másfél századon át a debreceni Református Kollégium 
partikulája. Ennek következtében az akadémiai tagozat kiváló hallgatói közül 
egyet-egyet ebbe a kategóriába helyeztek, és azzal bízták meg, hogy két vagy 
három éven át lássák el a felső, latinista osztályok tanítását, a kisebbekét pedig 
szervezzék meg és szakmailag irányítsák. A nebulók anyanyelvű oktatásában a 
rektort a preceptor vagy preceptorok segítették. Utóbbiak szintén a debreceni 
kollégium felső tagozatos tanulói vagy végzettejei voltak. Olykor a saját szegény 
sorsú, de kiváló diákjaik is kaphattak segédtanítói megbízatást. Ilyen helyzetben 
volt a város két jeles szülötte: Földi János és Arany János. A vidéki rektorság és 
preceptorság intézményének egyaránt hasznát látta az iskola, az ifjúság és az 
általános művelődés. 

A helyi nevelésügy fejlettségét, differenciáltságát bizonyítja az, hogy 1714-
ben leánytanítói fizetést is megállapít az egyházzal összefonódott hajdú közös-
ség. 1741-ben pedig kimondottan tanítónői fizetéslevelet találunk a városi 
diáriumban. Ezzel bő száz esztendővel előzik meg a női iskolázás általános el-
terjedését. 

A beiratkozási és jelenléti naplók – sajnos – teljességgel hiányoznak. Leg-
korábbi kimutatásuk a gimnáziumi tagozat 1834–1845 közötti létszámát tartal-
mazza, s ez a hat latin osztályban évente csupán 47–54 fiatalt jelent. Természe-
tes, hogy az anyanyelvű elemi osztályok ezeknél jóval népesebbek, és évjára-
tonként körülbelül 60–100 kisdiákot fogadtak magukba. 
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Az iskolai elvárások és a tanulók létszámának megnövekedésével párhu-
zamosan 1831-től korrektort is alkalmaznak. A mai olvasó még így is nehezen 
képzeli el, miként tudott megbirkózni egyetlen, majd két személy a hatalmas 
gyermeksereggel és a sok osztály anyagával. A nyilvánvaló nehézséget a precep-
torság intézménye, később a Bell–Lancaster-módszer bevezetése oldotta meg. 

Az elemi tagozaton a fent említett segédtanítók külön helyiségekben ok-
tatták a kicsinyeket. A középiskola latinistáit viszont egyetlen – igaz, a legna-
gyobb – terembe gyűjtötte össze a rektor, és eleinte osztatlan csoportként fog-
lalkozott velük, majd osztályokra bontva nagyobb és jeles diákjainak közremű-
ködésével. A századforduló táján, közvetlenül angliai kipróbálás után a magyar-
országi iskolákban, így a debreceniben és szalontai partikulájában is alkalmaz-
zák a Bell–Lancaster-módszert. Ez lehetővé tette, hogy a rektor a monitorok-
nak nevezett jó tanulók segítségével osztályonként foglalkozzék az ide beirat-
kozó 6–10 gyermekkel. Az eminensek főképp a begyakorlást végezték a kert 
egy csendes zugában, de olykor még új anyagot is magyaráztak. A rektor néha 
úgy segített magán, hogy egy vagy két kisebb létszámú osztályt megszüntetett: a 
gyengébbeket egy grádussal lejjebb, a jókat feljebb tette. Eljárásának az volt a 
valós alapja, hogy az együttes tanítás során az értelmesebbje a magasabb osztá-
lyok anyagát is elsajátította.  

Az oktatás alsó fokát a népiskola jelentette. Ez kezdetben két, majd há-
rom, esetleg négy évjáratra (osztályra) terjedhetett; a századfordulón ugyan 
ajánlották látogatását, de az iskolakerülést sem az állami, sem a protestáns egy-
házi hatóságok még nem büntették. A gyerekek itt anyanyelvükön tanultak ol-
vasni, írni, számolni, több órán át zsoltárokat és vallásos ismereteket, sőt nyolc-
kilenc éves koruktól a deák nyelv alapelemeit is elsajátíthatták. 

Ezeknek az osztályoknak az elnevezése nem volt egyöntetű. Szalontán vi-
szont a leggyakrabban így szerepelnek (az érthetőség kedvéért a korabeli nó-
menklatúrát párhuzamba állítom a századunkban használtakkal):      

 
 

20. sz.-i 18–19. sz.-i név Egyéb, egykori Tanítja 
I. elemi abecisták szoktató v. 

septima osztály 
preceptor 

II. elemi syllabizálók collektorok v. 
sexta osztály 

preceptor 

l. elemi lectorok quinta osztály preceptor 
IV. elemi donatisták quarta osztály preceptor 
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A népiskolai osztályok összefoglaló neve: rudimentisták vagy 
rudimentáriusok, de voltak ők elementisták, sexték vagy sextariusok is. Az itt 
lerakott alapra épült a négy, majd a hat latin osztály, amelyeket aszerint nevez-
tek el, hogy ott elsősorban mi került tanulmányaik előterébe; olykor használtak 
fentről lefelé tartó sorszámokat is: 

 
 

20. sz.-i 18–19. sz.-i Egyéb, egykori Tanítja 
 elnevezés   
I. gimn. declinisták grammatisták, 

rudimentisták vagy 
sextariusok 

preceptor,1831-től 

II. gimn. conlugisták grammatisták vagy 
quintáriusok 

III. olykor a rektor 

III. gimn. novitius 
syntaxisták 

etimologiták vagy 
quartariusok 

a rektor 

IV. gimn. veteránus 
syntaxisták 

syntaxisták vagy 
tetratiarusok 

a rektor 

V. gimn. poéták secundariusok a rektor 
VI. gimn.  rétorok oratorok, 

eloquensek, 
logikusok vagy 
primariusok 

a rektor 
 

   
A kezdő két osztály összefoglaló neve: grammatisták, míg a III., IV. osz-

tályé: syntaxisták. E négyet együttesen alsó tagozatnak, máskor grammatikai 
osztálynak nevezték, míg az V., VI. felső tagozat, illetve humanista osztály volt. 
(Lásd még az 1. táblázatot.) 

Az oktatás tartalmáról tudnunk kell, hogy az egyházi iskolákban ez kettős 
célt szolgált: „egyrészt a vallás elemeit és az erkölcsi ismereteket oktatták abból 
a meggondolásból, hogy híveik vallásos emberré nevelését már idejekorán el-
kezdjék. Ez természetszerűen az állam érdekeivel is egybevágott. Másrészt a 
falusi iskola fontos volt az egyháznak a papi utánpótlás szempontjából is.” A 
latin nyelv és a valláshoz kapcsolódó tantárgyak túlsúlya, uralma „a legfőbb cél 
szolgálatában állott, ti., hogy a tanulóból végül lelkipásztor, e minőségben is 
minél tudósabb férfiú váljék.” A többi tantárgyra (számtan, mértan, német 
nyelv, magyar írás, történelem, földrajz, ének) jóval kevesebb időt és figyelmet 
fordítanak, és nem következetes, nem állandó a tantervben való szerepeltetésük 
sem. 
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A reformkor egyes nevelési eszméi – a latin grammatika korlátozása és 
helyette a gyakorlati élethez kapcsolódó ismeretek beiktatása, anyanyelvű taní-
tás a felsőbb osztályokban – a nagyszalontai iskolában is talajra találnak, és a 
30-as évektől kezdve polgári vagy nationális osztályok néven olyan középisko-
lás csoportokat is szerveznek, ahol latint nem tanítanak. Jellemző, hogy népes-
ségük csakhamar a gimnáziumiaknak kétszeresére, háromszorosára ugrik. 

A közgondolkodás megváltozását és egyben a szalontai partikula tekinté-
lyének növekedését bizonyítja az a tény, hogy a 19. század kezdetétől a gimná-
ziumi tagozatra egyre több vidéki, közöttük román nemzetiségű tanuló iratko-
zik be: 1848-ra arányuk eléri a 20 százalékot. 

Annak ellenére, hogy az 1830-as évek előtt számtalan, az iskolaszervezés 
és irányítás gyakorlatából, valamint a megcsontosodott pedagógiai eszméből 
fakadó akadály nehezíti az oktató tevékenységet, ez a kis vidéki intézmény fi-
gyelemre méltó eredményeket mondhat magáénak. Elegendő, ha növendékei 
sorából megemlítjük az orvos, természettudós, költő, műfordító, nyelvész Földi 
János, a jogász és forradalmár Lovassy László, az ügyvéd és helytörténész 
Rozvány György, de mindenekfölött Arany János nevét.  

Mivel magyarázható ez az annyi nehézséget legyőző szellemi erő, a 
jobbratörő akarat? Véleményem szerint a feleletet három tényező együttes ha-
tásában találjuk meg. Az első az európai iskolázás történetében egyedülálló pro-
testáns intézmény: a vidéki rektorkodás és preceptorkodás úzusa. Ennek során 
a magyarországi anyaiskolák – esetünkben a debreceni Református Kollégium 
– frissen végzett vagy felső évfolyamú diákjai közül a legkiválóbbakat bízták 
meg azzal, hogy nyugat-európai akadémiát járt professzoraiktól szerzett ismere-
teiket azon nyomban és közvetlenül egy-egy vidéki partikulában gyümölcsöz-
tessék. A másik ok a nagyszalontai eklézsiának 1732-ben kiadott, majd 1797-
ben megújított, kibővített „Oskolai rendelései, mellyek szerint kívánnya a Fiú-
gyermekek taníttatását.” Ez a hatvannégy törvény pontosan körvonalazza a 
rektor, a preceptorok, a szolgatanulók és a diákok kötelezettségeit; a tanulással, 
magaviseletükkel, öltözetükkel, kevés szórakozásukkal kapcsolatos elvárásokat. 
Bizonyosak lehetünk abban, hogy ezek a szigorú szabályok – a lelkész és pres-
bitérium állandó ellenőrzése miatt – nem maradtak hatástalanok. Ha pedig va-
laki a nevelői hivatásra méltatlannak bizonyult, vagy tudása, fegyelmezési mód-
szerei miatt érte bírálat, „megbízatásának letelte előtt vissza kellett térnie az 
anyaiskolába tanulmányait öregbítendő.” Végül, de nem utolsósorban szólnunk 
kell a református egyház, közelebbről véve a szalontai nép áldozatáról, a köz-
művelődés iránti fogékonyságáról. Annak ellenére, hogy herceg Esterházy tak-
sás jobbágyai voltak, tisztességes megélhetést biztosítottak rektoruknak, a lá-
nyok tanítójának és 3–5 preceptornak. A megőrzött négy díjlevélből kitűnik, 
hogy a javadalomban szerepeltek állandó tételek (búza, fa, só, szőlőhasználat), 



 6

minden egyes tanulótól pénz vagy gabonajárandóság; élelmezésüket a sorkoszt 
(coquia) biztosította, és némi zsebpénzre számíthattak temetési szolgálatukból. 
Az átlagosat meghaladó szalontai jövedelem hatékony vonzóerőt jelentett a 
kollégium végzettjei számára: az iskola sohase maradt rektor és preceptor nél-
kül, sőt olykor választásra is nyílt lehetősége. Így gondoskodtak a minőségi ok-
tatás személyi feltételéről. 

 
A régi iskolaépület 

 
A ma emberét nemcsak Arany iskolájának szervezeti formája érdekli, de 

azt is tudni szeretné, milyen volt az épület, amelyben költőnk gyermeksége, if-
júsága kerek tíz esztendejét töltötte. 

Sajnos, ezzel úgy vagyunk, mint a szülőházzal: csupán a telket és rajta álló 
utódját kereshetjük fel. Szerencsénkre a helytörténész Rozvány György szemé-
lyes emlékei nyomán elkészítette az iskola magyarázattal kísért alaprajzát, majd 
a múzeum számára megfestette távlati képét. A továbbiakban ezek segítségével 
igyekszem az olvasó elé varázsolni e jó hírű mezőváros művelődésének bölcső-
jét. Arany János elpusztult alma materét. 

A homályba hullt időket felidézendő álljunk meg a református templom 
és a mai iskola között szerénykedő pionírkertben. Évszázadokkal ennek előtte 
ez a kis tér ugyanazt jelentette e település számára, amit a görögöknek az agora 
vagy a rómaiaknak a fórum. Itt zajlott le a némi kiváltsággal rendelkező hajdú 
lakosság közösségi életének számos eseménye. A Rozvány-festmény tanúsága 
szerint az iskolától jobbra, az utca másik sarkán a városházát találhattuk, ezért e 
kis térre állították a szégyenoszlopot és a derest, a törvény s a rend ellen vétők 
megbüntetésére. Pénteki napokon piacozni gyűlt össze a nép, a vasárnapi isten-
tisztelet után pedig a „kúrentálást”, az adás-vevések közhírré tételét hallgatták 
meg. A tér közepe táján volt az ásott közkút – rosszféle alföldi vízzel. Költőnk 
korában mellette állott a vízifecskendő a gyakori tűzesetek megfékezésére. 

A templomkertet fal vette körül, s mivel védelmi szerep egyáltalán nem 
várt reá, a 18. század elején idetelepült görög kereskedők ehhez ragasztották, 
építették boltjaikat. 

A térség déli oldalát a református fiúiskola határolta. Falait kezdetben pa-
ticsból vagy vályogból emelték, de az Arany-korabelit már téglából rakták. A 
telken a három épületcsoport megközelítően U alakban helyezkedett el, és szin-
te körülzárta a tágas felső udvart. Ennek közepe táján egy nyurga oszlop maga-
sodott az iskolába hívó kisharang számára, „mely alatt a csengő szólama mellett 
a nagyon bűnös tanuló megvesszőztetett”– tudósít Rozvány György. 
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A teleknek a térre néző északi vonalát kerítés zárta kapuval, utcaajtóval, 
ahol a janitor, „egy diák folyvást őrt állott a tanórák alatt”. Két oldalt egy-egy 
befelé hosszan elnyúló, náddal fedett, gerendaoszlopos, tornácos épület. A ké-
pen inkább hajdúsági parasztháznak néznők, mint iskolának. Az udvar mélyén 
egy alacsonyabb házikó szerénykedik. Ez az abecisták, a betűvel ismerkedők 
hajléka. Mindig ők vannak a legtöbben. A bal oldali épület három udvari ter-
mében a syllabizálókat, a lectorokat és a donatistákat találjuk, az utcára tekintő 
nagy classis viszont a rektor és a latinisták birodalma. Egyetlen helyiség a hat 
csoport számára. 

A jobb oldali traktus külsőleg az előbbihez hasonlít, de valójában ez a 
tanszemélyzet szállása: mivel nem épült ki az utcára, eléje virágoskertet vará-
zsoltak a tanulók. A tornácról rektor uram hivatalába lépünk: ebből nyílik háló-
kamarája. A folyosó következő ajtaja a culinába vezet, ahol a preceptorok kö-
zött a sorkosztot szétporciózzák. Jócskán jut belőle a mendikásoknak, a szolga-
tanulóknak is, akik egyébként itt, a konyhában laknak. Végül szóljunk a 4–5 
segédtanító szobájáról, a virtuskodó legénykék csínjeinek színhelyéről. Hátsó 
ablaka az alsó udvarra, a kicsinyek játszóhelyére néz. Titkos esti kiruccanásaik-
hoz ezen át közlekednek, nehogy rektorukba botlódjanak. 

Ezzel a kisudvarral átellenes oldalon van az igazgató nagyobbik kertje, 
ahova – jó idő esetén – egy-egy latinos csoport tanulni lehúzódhat. Végül, a 
sövénykerítés határolta telek lábjában náddal rejtve az árnyékszék, a szabad 
„ürhely”. 

A 19. század növekvő oktatási követelményeinek meg nem felelő régi 
scholát 1845-ben, Arany János jegyzősége idején lebontották. Helyén emeltette 
a református egyház 1846–1847 között azt az eleminek és gimnáziumnak szánt 
épületet, amely azóta is e város nevelésügyét szolgálja; napjainkban román és 
magyar alsó tagozatos gyermekek második otthona. 

E tágas telek irodalomtörténeti jelentőségét ma a bejáratnál elhelyezett 
kétnyelvű márványtábla így összegzi: „Pe acest loc a fost şcoala în care 
ARANY JÁNOS a învăţat şi a funcţionat ca învăţător 1823–1833; 1836–1839.” 
– „E helyen állott az az iskola, amelyben ARANY JÁNOS tanult és tanított 
1823–1833 és 1836–1839 között.” 

Ezek után idézzük fel az emléktábla jelezte évek eseményeit: a kis Arany 
János iskolai forgolódását előbb tanulói, majd tanítói minőségében. 

 
 


