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A téma óriási anyagot foglal magában, gon-
doljuk el a nemzet iskoláinak, latiniskolák-
nak, anyaiskoláknak, valamint az akadémi-
áknak, gimnáziumoknak, népiskoláknak
igen nagy számát. Nagyon fontos körül-
ménynek tekinthetjük, hogy a bibliafordítók
iskolaalapítók is voltak, és a Biblia alapmû-
nek számított az oktatásban. Még a pártál-
lam pedagógiai vezetõsége is kénytelen volt
az oktatásba bevonni a spiritualitást. Példá-
nak tekinthetjük az alább kiemelt Melius Ju-
hász Péter, Károli Gáspár, Szenci Molnár
Albert, Komáromi Csipkés György, Balogh
Ferenc, Pákozdy László Márton munkás-
ságát.¹

Mielõtt a kiemeléseket megtennénk, ves-
sünk egy pillantást a XVI. századra és az azt
követõ idõszakra! Az evangéliumi hit – álta-
lában a protestáns szemlélet – jegyében 
Erdõs Károly professzor, bibliafordító a kö-
vetkezõket írja: „Vallásunk elsõ terjesztõi
éppúgy, mint egyházunk késõbbi vezetõi ál-
landóan elsõrendû szükségletnek tartották,
hogy a templom mellett iskola legyen, hi-
szen az iskola az egyház veteményes kertje.
Ahova a kálvini reformáció belépett, ott
mindenütt iskolák létesültek. Ezek a népis-
kolák fáklyái voltak az evangéliumi tudo-
mánynak és a nép értelmességének. A na-
gyobb helyeken magasabb fokú anyaiskolák,
fõiskolák állottak elõ, amelyeknek, mint a
népiskoláknak is, virágzásához hozzájárultak
a református zászlós urak és erdélyi fejedel-
mek. Nagy hírû iskoláink közül a reformáció
korából ered a debreceni (1538), a sárospata-
ki (1531), a pápai (1531), a nagyváradi
(1557), amely 1660-ban a debrecenibe ol-
vadt bele, a gyulafehérvári (1621), amelyet
1662-ben Nagyenyedre helyezett át I. Apaffy
Mihály erdélyi fejedelem. A XVI. század-
ban hazánkban 164 kisebb-nagyobb iskola
volt, amelyek közül 130 volt protestáns,
többnyire református vezetés alatt.”2

Itt megjegyezhetjük, hogy Trianon után
csonka Magyarországon 4 teológiai akadé-
mia, 7 tanítóképzõ intézet, 23 gimnázium,
13 polgári iskola – együttesen 47 tanintézet
– és több száz népiskola volt. Az elcsatolt
országrészben – összevontan – 2 teológia, 
2 tanítóképzõ, 4 felsõ kereskedelmi leány-
gimnázium, 7 gimnázium, 4 algimnázium –
együttesen 19 tanintézet – és több népiskola
mûködött. A szétszórtságban élõ magyar re-
formátusok körében elõbb egyházi keretben,
késõbb különbözõ megszervezett tanintéze-
tekben történt és folyik azóta is az oktatás
bibliás keresztyén szellemben, a hazaiak
több-kevesebb támogatásával.

A korábbi századok egyik pedagógiatör-
téneti eseményére vissza kell tekintenünk.
Nagy Sándor kutatásából tudjuk, hogy a
Debreceni Református Kollégiumnak 1740
után huszonkét partikulája volt, késõbb
ezeknek a száma növekedett, és behálózta az
egész országot.3

A régiek után a mai helyzetrõl is emlékez-
zünk meg! Az 1948-as államosítás után a
Magyarországi Református Egyháznak – írd
és mondd – 2 tanintézete maradt. Ez a hely-
zet a rendszerváltozás után megváltozott, a
tanintézetek száma – a reformáció korához
hasonlóan – növekedett. A legutóbbi össze-
sítés szerint 29 óvoda, 54 általános iskola, 
26 gimnázium, 5 szakiskola, 13 mûvészeti
iskola, 5 felsõfokú intézmény, együttesen
132 tanintézet, amihez 40 kollégium kap-
csolódik.4

A magyar református – protestáns – peda-
gógia történetérõl, a felhasznált bibliákról és
kiadványokról úgy szólunk, hogy egy szerény
arcképcsarnokot állítunk össze, amibõl meg-
állapítható, milyen bibliafordításokat és más
kiadványokat használtak a tanintézetekben.

Sylvester János (1504–1551) hazai tanul-
mányait a krakkói egyetemen folytatta. Ek-
kor így dedikált egy grammatica könyvet: 
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„Gyûjtsd a tudást, mert látod pusztul min-
den e földön, s csak a szellemi kincs élheti
túl a halált.” Az ottani tanulmánya nyomdai
szerkesztéssel és könyvkiadással folytató-
dott. Majd teljesült nagy vágya, és Witten-
bergbe ment 1529-ben, ahol elmélyítette a
három „szent nyelv” – a latin, a görög és 
a héber – ismeretét, közben Luther teológiá-
jával és Melanchton tudományával foglalko-
zott. Utóbbival oly személyes kapcsolat ala-
kult ki, hogy az õ ajánlásával érkezett
Nádasdy Tamás – késõbbi nádor – sárvári
udvarába 1534-ben. Itt rövid idõ alatt hatal-
mas munkát végzett. Lefordította – az erede-
ti görög alapján – és kiadta az Új Testamen-
tum magyar nyelven címû mûvét 1541-ben,
iskolát alapított, ahol tanított, és itt alkal-
mazta a kialakított magyar helyesírási rend-
szerét, közben tankönyvvé tette az 1539-ben
kiadott Grammatica Hungarolatina címû
mûvét. Diákjai olvasták a bibliafordítását,
megtanulták híressé lett költõi bevezetését.
Részletes értékelés nélkül is elgondolható,
hogy bibliájával és Komjáthy Benedektõl a
páli levelek (Krakkó, 1533), Pesti Mizsér
Gábortól az újszövetség (Bécs, 1536) fordí-
tásával együtt ismertette meg növendékeit,
majd pedig a bécsi professzorsága – 1543-
tól – éveiben az ottani bibliai szellemben ta-
nította õket.5

Melius Juhász Péter (1536–1572) refor-
mátor, bibliafordító hazai tanulmányai után
Szegedi Kis István tanítványaként került
Wittembergbe 1556-ban, ahol Károli Gás-
párral együtt készült az Istentõl rendelt nagy
munkájára. Magiszteri fokozattal tért haza,
1558-tól debreceni lelkipásztor 1561-tõl ti-
szántúli püspök lett. Szolgálati ideje alatt
fejlõdött a debreceni református kollégium,
ahol a diákok – a tanárok vezetésével – fo-
lyamatosan ismerkedtek Melius mûveivel.
Emeljük ki az Énekeskönyvet (1562), a
Katechizmust (1562), a hitvallásokat (1559,
1552, 1567). Jelentõsek a bibliafordításai és
a bibliai tárgyú könyvei, 1561 és 1572 kö-
zött 11 kötetet írt és jelentetett meg. A Szent
Jób könyve fordítását (Nagyvárad, 1565) a
Biblia évében (2008) hasonmás formában
adták ki.6

Szólnunk kell a kolozsvári fáradozásról,
Heltai Gáspár és társai bibliafordításáról és
Károli Gáspár (1529–1591) imádságos se-
gítséggel kísért munkásságáról. Melius és
Károli közös szellemi-lelki tevékenységé-
nek pecsétje az egyik jeles diák, aki Gönc
után Debrecenben folytatta tanulmányait.

Szenci Molnár Albert (1574–1634) az
említett diák, akinek tudományos és peda-
gógiai munkássága országos és európai hír-
re emelkedett azáltal, hogy kétszer kiadta
megjobbítva a Vizsolyi Bibliát. Jelentõs
zsoltárköltészeti, nyelvészeti munkássága és
Kálvin János Institutiójának lefordítása.
Szenci Molnár Albert egy évtizedes külföldi
tanulmánya (Drezda, Wittenberg, Strass-
burg, Heidelberg) húszéves kutatói, könyv-
kiadói tevékenysége egyszerre teológiai és
pedagógiai jelentõségû. Kiemeljük az 1615
és 1619 közötti idõt, amikor Ambergben ta-
nító, Hanauban pedig gyülekezeti munkát
végzõ kántor volt. Hazatérése után elõbb
Kassán, majd Kolozsvárott élt, és az evangé-
liumi hit továbbadásával foglalkozott. Itt
említjük meg, hogy ellátogatott Debrecenbe
1633-ban – halála elõtt egy évvel – azért,
hogy Medgyessi Pállal találkozhasson, ami
teológia- és pedagógiatörténeti jelentõségû
eseménnyé lett. Munkássága évszázadokon
át hatott, zsoltárait a templomokban és az is-
kolákban énekelték. A zsoltárok kétszáz
éven keresztül a bibliakiadásokkal, négy-
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száz éven át pedig az énekeskönyvek szer-
ves részeként jelentek meg. Az elmúlt évek-
ben hasonmás formában több mûve is nap-
világot látott; imádságos könyve (1621,
2002), nyelvtana (1610, 2004) és két biblia-
fordítása (Hanau 1608, 1998, Oppenheim
1612, 2002). Munkái egyszerre ihletnek, je-
len vannak – egykor és ma az iskolákban, a
templomokban és a szellemi életben.7

Károli Gáspár, aki Nagykárolyban szüle-
tett, itthon és külföldön (Brassó, Witten-
berg) nyelvészeti, teológiai és bölcsészeti
tanulmányokat folytatott. Hazatérése után
gyülekezeti lelkipásztor volt 1562-tõl halá-
láig, és közben püspöki jogú szolgálatot
végzett mint esperes, és fontos irodalmi
munkásságot folytatott. Több külföldi és
bibliafordító munkáját felhasználva lefordí-
totta magyar nyelvre a teljes Bibliát 1590-
ben. Közben a gönci iskolát vezette, ahol 
tanításait, igehirdetéseit és munkáit felhasz-
nálták. A Vizsolyi Biblia mellett említsük
meg a Két Könyv (1563) címû könyvét, le-
velezését és több zsinati iratát, amelyeket
másokkal együtt állított össze. Legjelentõ-
sebb mûve a Vizsolyban nyomtatott Vizsolyi
Biblia, amelynek az elmúlt évszázadokban
több száz kiadása jelent meg. Alapmûnek
számít a magyar protestáns egyházi és nem-
zeti nevelés történetében. A magyar irodal-

mi nyelv megalapításának fõmûve a biblia-
fordítása, sõt a szaktudomány azt is megál-
lapítja,hogy a magyar államiságot sem lehet
elképzelni az õ munkássága nélkül.

Komáromi Csipkés György (1623–1678)
Komáromban született. Hazai tanulmányai
(Debrecen-Sárospatak) után az utrechti
egyetemre iratkozott be 1650-ben, ahol
1653 februárjában teológiai doktorátust
szerzett a bibliai tudományokból. Hazatéré-
se után elõbb a kollégium professzora, majd
a Nagytemplom elsõ lelkipásztora lett, ahol
haláláig, 1678. október 6-áig végezte szol-
gálatait. Rövidre méretett élete során jelen-
tõs irodalmi tevékenységet folytatott, publi-
kált magyar, latin, héber és angol nyelven.
Prédikációk mellett írt hitvallást magyarázó
kézikönyveket és nyelvtudományi mûveket
is. Mindezeket gyümölcsöztette bibliakiadá-
sával – ami hasonmás formában is megjelent
(1718, 2000) – a kollégiumi tanári tevékeny-
sége során. Kimutatható a szellemi és tudo-
mányos tevékenységének hatása Melius Ju-
hász Péterével és Szenci Molnár Albertével
együtt a debreceni kollégium és a város pe-
dagógiai – nevelõi – tevékenysége területén.
Méltán került a szobra a debreceni egyetem
elõtti parkba.8

Balogh Ferenc (1836–1913) Nagyváradon
született, szülõvárosában kezdte tanulmá-
nyait, ott érettségizett. Teológiai tanulmányait
Debrecenben, Párizsban, Londonban és Edin-
burgh-ban végezte. Hazatérése után õ alapí-
totta meg az egyháztörténeti tanszéket Debre-
cenben, ahol 1865 és 1913 között mûködött.
Az akkori kollégiumi rendnek megfelelõen
teológus-, bölcsész- és jogászhallgatóknak
tartott elõadásokat. Közben „magyarrá tette”
a hugenották, Spurgeon, Roberson, az Evan-
gelical Alliance, valamint a Brit és Külföldi
Bibliatársulat lelki-szellemi értékeit. Hall-
gatóit önálló kutatásra serkentette, önképzõ-
kört szervezett, ifjúsági lapot indított, részt
vett a Krisztus Istensége és feltámadás hit
alapján szervezett Magyar Protestáns Iro-
dalmi Társaság megalapításában és munká-
jában. Pedagógiai, egyházi, nemzeti és öku-
menikus jelentõségû és hatású tudományos
munkáját – többek között – azzal ismerték
el, hogy Genfben 1909-ben honoris causa
doktori címet adományoztak neki. Tanítvá-
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nyai körében Károli Gáspár bibliafordításá-
nak történetérõl folyamatosan értekezett,
professzori székfoglalóját Mélius Juhász
Péter munkásságáról tartotta, az 1908-as
bibliaátnézés elõkészítésében aktívan részt
vett.9 Pedagógiai munkásságának hatásáról
tanítványainak népes serege tanúskodik,
hadd emeljek ki ezek közül hármat.

Elõbb Ady Endrét (1877–1919) emeljük ki,
aki a debreceni kollégiumban mélyedt tovább
a bibliai kijelentés szeretetében, és amikor ha-
lála elõtt fájdalmainak hatása alatt leszakítot-
ta a Bibliája fedelét, Jézus Krisztusnak a ke-
reszten elhangzott szavait írta rá: Éli, éli, lama
sabaktani. Azaz: Én Istenem, én Istenem, mi-
ért hagytál el engemet? (Máté 27:46) Közben
– villámfényként – felidézõdött emlékezeté-
ben, hogy ezt õ már egyszer átélte: „Mikor el-
hagytak, / Mikor a lelkem roskadozva vittem,
/ Csöndesen és váratlanul / Átölelt az Isten!”
Ezután lelkében elcsendesedett, a fedõlapot
belehelyezte egy borítékba, és átadta az Öcs-
csének, aki beadta az Irodalmi Múzeumba,
ahol bárki megtekintheti.10

Aztán Móricz Zsigmondot (1879–1942),
aki szerette a bibliai zsoltárokat és nagy ta-
nulmányt írt a Bibliáról. Ebben ezt olvassuk:
„Újjászületésre van szükség... És ennek az
újjászületésnek újra a Biblia lesz a forrása
és keresztvize. Ha lesz, aki fel tudja olvasni
a világnak az igazság tiszta fölfogásával: ak-
kor megszületik az új, eleven, éltetõ hit,
mely lélekben és igazságban megtalálja a
mindent megmagyarázó és harmóniába ho-
zó világfölfogást.” E szavaknak pedagógiai
és népnevelõ jelentõsége és hatása ma aktu-
álisabb, mint amikor elhangzottak száz év-
vel ezelõtt.11

Erdõs Károlyt (1887–1971) is említsük
meg, aki egy életen át kutatta Károli Gáspár
bibliafordításának történetét, részt vett a má-
sodik világháború után a Biblia átnézésében
és az új fordítás munkálataiban, és az Újszö-
vetség átnézett kiadása az õ elõszavával jelent
meg. Értekezést írt az evangéliumi puritaniz-
musról, és egy nagy bibliagyûjteményt aján-
dékozott a debreceni kollégiumnak. 101 fél-
éven át tanított a teológián, ahol sokan vettek
– vettünk – indíttatást a Biblia szeretetére,
Krisztus evangéliumának templomokban és
iskolákban való továbbadására.12

Meg kell még emlékeznünk – az utóbb
említett – bibliaátnézésrõl és -fordításról.
Kiemelem a jelentõs bibliakutatók közül
Pákozdy László Márton (1910–1983) pro-
fesszort, aki Hódmezõvásárhelyen született,
és hazai (szülõvárosa és Debrecen), külföldi
(halle-wittenbergi, utrechti egyetem) tanul-
mányai után 1937-tõl budapesti segédlel-
kész. Közben tanít különbözõ tanintézetek-
ben, 1945 és 1964 között debreceni, majd
budapesti teológiai tanár, a berlini és bécsi
egyetem, h. c. doktora, a teljes Szentírás
megszólaltatója, a magyar bibliafordítás
oszlopa, aki az ószövetségi fordításban aktí-
van részt vett, az Újszövetség fordítását pe-
dig tanítványai – Varga Zsigmond, Kocsis
Elemér, Szathmáry Sándor – fejezték be. 
A teljes magyar nyelvû bibliafordítás 1975-
ben jelent meg – azóta többször is –, ami
megszentelt eszköze a pedagógiai munkál-
kodásnak és a közmûvelõdésnek.13

A fenti, öt évszázadon át munkálkodó
bibliás nevelõk arcképcsarnokának tömörí-
tett bemutatása meggyõzhet bennünket 
arról, hogy mélyen áthatották a református –
protestáns – oktató-nevelõ munkát. A Szent-
írás kiadásai és a bibliai szellemû tanköny-
vek – diákoknak és tanároknak – egyaránt
mindennapos olvasmányaik voltak. A száza-
dok során – a XX.-ban is – a debrecenihez
hasonlóan folyt a nevelés a sárospataki, a
pápai és a budapesti kollégiumokban.

A magyar református – protestáns – neve-
lés történetében a tehetséggondozás természe-
tes volt. Vidéki tanítók és lelkészek felismer-
ték a tehetséges ifjakat, és azokat segítették a
felsõbb iskolákba való bejutásban, a vidéki
gimnáziumok és anyaiskolák szívesen vették
szárnyaik alá a népi tehetségeket. Gimnáziu-
mok is születtek, amelyek elsõrendû felada-
tuknak tartották a népi származású ifjak 
továbbtanulásának ápolását. Ilyennek alapítta-
tott a Szeghalmi Középiskola, amit Péter And-
rás református gazdálkodó atyafi – vagyona
árán – hozott létre. Ezt is és más gimnáziumo-
kat is – a hajdúnánásit is – számon tartották a
népi írók, akik a tehetségkutatás folytán segí-
tették az arra alkalmas ifjakat a középiskolák-
ba. A hajdúnánási gimnáziumban a negyvenes
évek elején húszon felüli létszámban nyertek
lehetõséget a továbbtanuláshoz. 
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Ezek létszámát növelte a hagyományos
úton – tanítók, lelkészek által – középiskolá-
ba került tanulók sora is. A hajdúnánási
gimnáziumban az iskolák államosítása után
egy kis hitvalló kör alakult – a régi meg-
szentelt örökség ápolása jegyében –, persze
a felszámolás, kicsapás nem maradt el. Az
eltanácsolt diákok egyikébõl lelkipásztor
lett, aki egy kunsági gyülekezetbõl több
mint tíz diákot segített a debreceni kollégi-
umba, akikbõl lelkészek, tanárok, orvosok
lettek. Ismerõs az is, hogy a debreceni kol-
légiumban 1951-ben végzett osztály a kilenc-
venes évek elején alapítványt hozott létre a
tehetséges ifjak taníttatásának támogatására.
Mostanra több mint ötven ifjú érettségizhe-
tett le az alapítvány segítségével, és így
egyetemen folytathatták a tanulmányaikat.16

Orando et laborando!
Összefoglalásként témánkkal kapcsolato-

san hangsúlyoznunk lehet, sõt kell, hogy a
református – protestáns – pedagógia hazánk-
ban szerves egységet mutat, a nemzet-isko-
lákban mindig magyarul és bibliai szellem-
ben folyt a tanítás, ahol a paraszt és jobbágy
ifjak is tanulhattak. Innen mentek aztán a
közép- és felsõbb iskolákba, így lettek isko-
lamesterek, lelkészek és közéleti vezetõk. 
A fõiskola elvégzése után többen mentek
külföldi egyetemre tanulmányaik mélyítése,
gyarapítása céljából. Ezt az utat a paraszt és
jobbágy származású ifjak is megtehették.
Ezek az akadémikus praeceptorok nem tar-
tották rangon alulinak, hogy hazatérésük
után a mezítlábas gyerekeket tanították a
betûvetésre. Bethlen Gábor erdélyi fejede-
lem ezt az összefüggést és rendet erõsítette,
amikor minden lelkészt – származzon akár
jobbágysorból is – nemesi rangra emelt. 
Ezzel teljesen ellentétes tendenciájú volt a
pártállam pedagógiai rendszere, amikor 
a nemzeti-keresztyén örökséget igyekezett
elhomályosítani, és kialakította azt a gon-
dolkozásmódot, hogy vidéki iskolába kerül-
ni büntetést jelent. Voltak a történelem 
során – a pártállam idején is – olyan peda-
gógusok, lelkészek és irodalmárok, akik 
a magyar keresztyén örökséget fontosnak
tartották. Elmondom, hogy az õ körükhöz
tartozónak tartom – sokakkal együtt – ma-
gamat is. ■
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