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FÖRORD 
Det har varit en lång och krokig väg från min ungerska doktorsexamen i pedagogik 
och skandinavistik till framläggandet av denna avhandling i religionsvetenskap. När 
jag forskade vid universitetet i Budapest var blotta tanken på att studera religions-
pedagogik eller kyrkornas roll i undervisningen en omöjlighet. 
 Under ett gästforskarstipendium vid Umeå universitet i mitten av 90-talet lärde 
jag känna professorn vid Institutionen för religionsvetenskap, Egil Johansson. Jag 
fascinerades av hans forskning och innan jag visste ordet av var jag en länk i hans 
nätverk av forskare, bland vilka professor Daniel Lindmark och TD Sölve Anderzén 
hör till dem som lärt mig mycket.  
 Min första uppgift blev att jämföra mellaneuropeiska religiösa traditioner med 
förändringsprocesserna i den norrländska kyrkokulturen. Denna forskning skedde 
inom projektet Kulturgräns Norr, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. 
Därefter blev jag koordinator för ett samarbetsprojekt med Collegium Budapest,
även detta finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Detta projekt skapade ett 
nätverk av forskare och arkivarier som blev basen för ett samverkansprojekt mellan 
Sverige och Ungern under namnet Arkivens Digitala Infrastruktur (ADI). Mitt 
ansvar har varit att främja samarbetet mellan forskarvärlden och arkivvärlden 
genom workshops och studieresor. Jag tackar Riksbankens Jubileumsfond för 
finansiering av ovanstående projekt samt Helge Axson Jonssons Stiftelse för 
forskningsbidrag.
 Då ADI genomfördes var jag redan antagen till forskarutbildning och i full färd 
med att utforska ungerska kyrkoarkiv. Jag fick ventilera mina idéer och resultat på 
forskningsseminarierna vid min institution, som jag härmed tackar för viktiga 
synpunkter och kritiska samtal. Ett gott stöd har jag även haft bland mina kollegor i 
doktorandgruppen. Ett särskilt tack riktar jag till min huvudhandledare, professor 
Jørgen Straarup för all betydelsefull hjälp i mitt avhandlingsarbete. 
 Jag har fått ovärdelig hjälp av docent Tuuli Forsgren som redan innan hon blev 
min biträdande handledare lotsade mig in i den norrländska akademiska miljön. 
Under arbetets gång fick jag stödja mig på hennes vetenskapliga skarpsynthet och 
oerhört breda kompetens förenad med solidaritet och uppmuntran. Om jag inte 
behärskar den svenska skrivkonstens alla regler så beror det inte på henne. 
 Som fritidsdoktorand skulle jag ha haft svårt att klara mig utan all den tekniska 
och praktiska hjälp som jag fått från alla medarbetare vid Forskningsarkivet vid 
Umeå Universitetsbibliotek. Jag känner stor tacksamhet över att Mats Danielsson 
såg till att jag fick den hjälp jag behövde, en hjälp som gavs av alla men speciellt av 
Göran Larsson som med stort kunnande och tålamod hjälpte mig med redigering 
och layout. 
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   Under arbetets gång har jag fått stöd från många människor inom Norden – 
ingen nämnd och ingen glömd – och jag tackar Er alla!  
   Även i den akademiska världen i Ungern hade jag helhjärtat stöd av professor 
Klara Dóka vid Ungerska Riksarkivet och likaså av docent László Jáki vid 
Nationella Pedagogiska Biblioteket och Museet. 
 Jag kan inte tillräckligt tacka för det enorma stöd mina söner gett mig i den 
tidvis plågsamma process som ett avhandlingsarbete utgör. 
 Den vision som min dåvarande handledare Egil Johansson generöst delade med 
sig av i början av min forskning var att den kristna kulturens gemensamma spår ofta 
är dolda men sammanbinder våra länder i Europa och ger upphov till vidare 
forskning. Denna vision har hos mig mognat till insikt, något jag tackar Dig för, 
Egil! Din vision ökar allt mer i aktualitet i det nya Europa.

Halvvägs mellan Budapest och Umeå den 7 oktober 2004 

Hanna Zipernovszky 
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1. INLEDNING 

För religionspedagogisk forskning spelar kyrkobokföringen en betydelsefull roll. 
Förutom kulturella, statistiska och sociologiska uppgifter från vissa bestämda tider 
visar kyrkobokföringen kyrkans ledande roll i undervisningen. I Sverige har 30 år av 
utbildningshistorisk projektforskning vid Umeå universitet bevisat att lokalt kyrko-
arkivmaterial kan användas, ge resultat och generera ny forskning på det peda-
gogiskt historiska området i allmänhet och på kyrkans insatser i folkundervisningen 
i synnerhet. Min utgångspunkt är den nordiska kyrkobokföringen som har sina 
rötter i en gemensam europeisk kulturgrund. Utgångspunkten vilar på den kristna 
undervisningens historiska rötter, som i sin tur skapat denna gemensamma kultur-
grund. Min hypotes har varit att det bör vara möjligt att spåra den pastorala 
insatsen i folkbildningen med hjälp av kyrkoarkivmaterial även i Ungern. 
 Idén om att söka efter motsvarigheter i ungerska protestantiska och katolska 
kyrkoarkiv till de svenska lutherska kunskapsnoteringarna i husförhörslängderna 
bygger på alla kristna kyrkors centrala uppgift som utöver förkunnelsen varit 
undervisning, barn- och ungdomsfostran. Genom att undersöka den konkreta 
dokumentation som finns om kyrkans pedagogiska roll i den mellaneuropeiska 
kulturen sådan den avspeglas i det ungerska materialet får man en möjlighet till 
jämförelser med kyrkans motsvarande roll i Sverige, där riklig dokumentation finns.  
 Att undersöka ett kyrkligt lärandeprogram i kyrkoarkivkällor i Ungern kan 
möjligen tros vara enkelt, men i ett land utan forskningstraditioner på denna typ av 
forskning och med ett minst sagt splittrat – ibland mycket svåråtkomligt, för att 
inte säga oåtkomligt – arkivmaterial, möts forskaren av ibland oväntade problem. 

1.1 Problemställning 
Den rikliga kyrkliga dokumentationen i Sverige är lätt tillgänglig för forskare. 
Demografiska Databasen vid Umeå universitet har digitaliserat källmaterialet från 
tre regioners församlingsregister och sju enstaka församlingar. De bygger på individ-
uppgifter i olika kyrkböcker och möjliggör sammanlänkning av olika källmaterial. 
Om man vill studera kyrkoarkivmaterial från andra regioner eller i fotograferad 
form på mikrokort behöver man inte leta i mikrofilmrullar. Med hjälp av ett 
söksystem som Riksarkivets enhet Svensk Arkivinformation tillhandahåller, kan 
man få det önskade källmaterialet på mikrokort. Söksystemet visar tidsperiod, 
geografiskt område och kyrklängdens art beträffande alla kyrkböcker i Sverige och 
delar av Finland överförda på mikrokort. Beställning av mikrokort för lån eller köp 
kan ske via bibliotek eller via nätet.1 SVAR:s förteckning över mikrofilmade arkiv 

1 Svensk Arkivinformations förkortning är SVAR, nätadressen är www.svar.ra.se 
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ingår i den Nationella Arkivdatabasen, som har ett gemensamt söksystem för hela 
landets arkivmaterial. 
 I Ungern tillhandahåller ungerska Riksarkivet kyrkoarkiven på mikrofilmrullar.2

På deras hemsida står en anvisning för forskare som återges här i en samman-
fattande översättning: Material som tillkom före den statliga folkbokföringen, alltså 
före 1895, är mikrofilmat enligt ort och religion. Inom en och samma ort 
mikrofilmades materialet enligt kyrklängdens art (födelse, vigsel, död och blandat). 
Kyrkböckerna mikrofilmades kronologiskt. Enligt MOL kan man forska i detta 
material antingen för att bearbeta en orts historia eller en familjs historia. I båda 
fallen är problematiken densamma och förklaras enligt följande: 
 ”Arkiven har inte ett sådant centralt register, ingen katalog eller databas som ger 
information om ett tema, om en person eller plats. Det första problemet att lösa är 
att finna det källmaterial som utgör forskningens tema. Om man har hittat sitt 
källmaterial kommer nästa problem, nämligen att förstå materialet. Speciell 
kunskap behövs för att kunna läsa skriften i källmaterialet. Det finns paleografiska 
listor till hjälp. Sedan måste man ta hänsyn till att det officiella förvaltningsspråket i 
landet blev ungerska först 1844. Majoriteten av de dokument som är skrivna 
tidigare är på latin eller på tyska. Gäller det släktforskning, kan man räkna med 
slovakiska, rumänska eller kroatiska dokument. För att bevara originalmaterial kan 
viktiga skriftsamlingar bara fås ut på mikrofilm och inte i originalform.” 3

 Av hemsidans anvisningar ovan framgår att det inte finns någon samlad 
information om kyrklängdernas art. Det är allmänt känt att det finns dop vigsel- 
och begravningsböcker. Vad ”blandat” betyder, står inte angivet. Därför menar de 
flesta ungerska forskare att det inte finns någon information att söka i kyrkböckerna 
utöver personuppgifter. Personuppgifterna är för övrigt inte på något sätt samman-
länkade längderna emellan. Den allmänna uppfattningen i forskarkretsar har varit 
att kyrkböcker inte ger någon speciell information. Men där finns namn och 
notering om sakramentsutdelning. Min utgångspunkt är att dessa noteringar om 
sakramentsutdelning bär på värdefull information och med deras hjälp kan man få 
en bild om bl.a. prästernas roll i folkundervisningsarbetet. Eftersom frågan om det 
är möjligt att utvinna information ur de ungerska kyrkliga längderna aldrig 
aktualiserats tidigare och ingen ens har undersökt dessa, skulle en viktig del av den 
gemensamma kristna traditionen i Europa falla i glömska, om ingen tog itu med 
källmaterialet.
 Arkivarier, historiker och teologer från Ungern, som jag mött i projektarbete och 
på konferenser, beundrar och avundas den dokumentation som målar upp en 

2 Det ungerska Riksarkivet heter Magyar Országos Levéltár och förkortas med MOL. 
3 www. natarch.hu ”Levéltári kutatási módszerek” 2004.06.21. 
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helhetsbild över folkundervisningshistoria i Sverige, men utgår från att det inte går 
att göra undersökningar av källorna i Ungern. Kyrkans mål och prästens arbete har 
dock i princip varit desamma i hela den kristna världen. Eftersom frågan om 
prästerskapets folkundervisningsarbete sedd genom kyrkböcker inte har väckts i 
Ungern, finns det heller ingen mall, inget mönster att följa. 
 Den svenska forskningen om folkbildning och dess resultat har dock visat att det 
finns en möjlighet att öppna nya vägar för kartläggning av folkbildningsnivån med 
hjälp av kyrkoarkiv. Det skulle inte gå utan den svenska referensramen. Min studie 
utgår från den redan etablerade kunskapen om kyrkolängdernas betydelse för 
studiet av folkundervisningshistoria (se Forskningsöversikt). Hur man kan nå fram 
till den kyrkliga dokumentationen redovisas i kapitlet om Forskningsprocessen. 
 Hur lika eller olika är de båda länderna i undervisningshistoriskt hänseende 
enligt källmaterialet i kyrkoarkiven? Utan att kartlägga den utbildningshistoriska 
bakgrunden, växelverkan mellan skola och kyrka under den aktuella perioden i 
Sverige och Ungern och jämföra dessa kan man inte förstå varför vissa noteringar 
ingår eller inte ingår i kyrkböckerna. För att kunna bygga upp en bild av 
informationen i kyrkböckerna behövs en översikt om folkundervisningen.  

1.2 Forskningsöversikt 
I denna studie står Ungern för den centraleuropeiska kultursfär i vilken det söks 
eventuella motsvarigheter till vissa delar av den pedagogiska dokumentationen i 
svenska kyrkböcker.  
 Ungern är ett mångreligiöst land. På 1000-talet etablerade sig den romersk-
katolska kyrkan i Ungern utan att den ursprungligen bysantinska ortodoxa kyrkan 
för den skull försvann. Med reformationen kom bl.a. den lutherska och den 
kalvinistiskt reformerta kyrkan till landet och vann mellan 1570-1620 drygt 
75 procent av invånarna för den protestantiska tron. Efter den katolska 
motreformationen minskade de protestantiska kyrkornas inflytande och 
medlemsantal avsevärt men kyrkorna kvarstod och detta möjliggör en studie av 
både katolsk och protestantisk kyrkobokföring i landet. 
 I ett historiskt och geografiskt perspektiv utgör Ungern en del av Mellaneuropa 
även om det under tiden bakom järnridån kallades för ett östeuropeiskt land. 
Landet har sedan medeltiden kännetecknats av en omfattande multietnicitet (tysk, 
slovakisk, rumänsk, serbisk, kroatisk, rutensk vid sidan av ungersk)4 förankrad i en 
latinsk kulturvärld som påverkats av tysk och senare fransk kultur. Den etniska och 
religiösa mångfalden komplicerar visserligen bilden men gör studiet av de olika 
religiösa samfundens pedagogiska insatser intressant. 

4 Se tabellen i Zipernovszky 1998, s 118. 
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 Idén till denna studie kommer från den utbildningshistoriska projektforskning 
som bedrevs av en mångdisciplinär forskargrupp knuten till Forskningsarkivet vid 
Umeå universitet från sent 70-tal till millennieskiftet i Sverige och i andra länder 
under ledning av Egil Johansson. Daniel Lindmark redogör för forskargruppens 
verksamhet i Från Bygdeå till Budapest. 30 år av utbildningshistorisk projekt-
forskning.5 Det började med att professor Egil Johansson utvecklade en metod för 
alfabetiseringsprocessens kartläggning med hjälp av kyrkoarkiv i Sverige. I hans 
avhandling En studie med kvantitativa metoder av folkundervisningen i Bygdeå socken 

noteringar om alfabetiseringsprocessen i en undervisningshistorisk ram. Det är i 
analysen av Bygdeå sockens kyrkböcker som Johansson skiljer på markeringarna om 
läskunnighet och skrivkunnighet med utgångspunkt från de noteringar som finns i 
källmaterialet. Han påvisar en mycket bredare läskunnighet på den svenska lands-
bygden än den som tidigare varit känd och denna tidsförskjutning mellan 
läskunnighet och skrivkunnighet har öppnat nya forskningsvägar. Hans metod att 
sammanfoga uppgifterna om hemundervisning och skolundervisning var också ny 
och visade att läskunnigheten bredde ut sig först utan att vara sammankopplad med 
skrivkunnighet. Den nyskapande forskningsmetoden belyser också prästernas roll i 
undervisningen före och under folkskolans tid, då individernas (sockenbornas) 
utveckling följs upp från år till år genom noteringarna i husförhörslängderna. 
Källmaterialet är unikt för Sverige och Finland och presenterar utöver läskunnighet 
bl.a. också katekeskunskaper från Bygdeå socken. Genom hans forskning har 
kyrkoarkivmaterialet blivit en ny primärkälla för studiet av den kyrkliga folkunder-
visningen.  
 Forskargruppens verksamhet kring Johansson, bestående av teologer, pedagoger, 
historiker och språkvetare, hade den religiösa undervisningen och alfabetiserings-
processen inom och utom Sverige i fokus och hade via konferenser blivit allt mer 
internationellt orienterad, men kyrkböcker utgjorde den gemensamma länken. 
Demografiska Databasen vid Umeå universitet bildades i samband med Johanssons 
forskningsprojekt om läskunnighet och folkundervisning för digitalisering av 
kyrkböcker som tillgängliggör källmaterialet för forskare. Att mikrofilmrullarna 
skulle förvandlas till mer lätthanterlig och enklare kopierbara mikrokort – en 
verksamhet som idag sköts av Svensk Arkivinformation – ingick också i ett av 
projekten under ledning av Egil Johansson. 
 Projektgruppens forskning utvecklade allt mer en internationell och komparativ 
karaktär i vilken uppgifter om läs- och skrivkunnigheten i Sverige satts i samband 
med andra länders data. Utbildningshistorien hos skilda länders etniska och 

5

1845–1873 (1972) presenteras en ny metod för bearbetning av förhörslängdernas 

I Lindmark 2003. 
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religiösa grupper kartlades. Från 1996 fick jag också delta i forskargruppens arbete 
under ledning av Egil Johansson och här presenterar jag de verk av forskargruppens 
deltagare som påverkade min egen forskningsutveckling. 
 I Daniel Lindmarks projektforskning ingick bl.a. studiet av skola och kyrka 
bland den svensk-amerikanska lutherska kolonin i Delaware. Han har även i bl.a.
Pennan, plikten, prestigen och plogen (1994) vidareutvecklat forskningen om 
sammanflätningen av den elementära kunskapsinhämtningen och kristendoms-
undervisningen i den svenska folkundervisningen som Egil Johansson påbörjade. 
Till undersökningen av folklig skrivkunnighet vid 1800-talets början, då det 
samhälleliga kravet på skrivkunnigheten var varierande, använder han husförhörs-
längdernas noteringar för skrivförmåga vid sidan om signaturforskning. Lindmark 
visar att den kyrkligt motiverade undervisningen organiserade läsundervisningen 
före folkskolans tid och skrivkunnigheten breder ut sig först med en 
tidsförskjutning på ett och ett halvt sekel, då skrivundervisning blev obligatorisk 
genom folkskolan. 
 Sölve Anderzéns studier om dop- och nattvardssed i de nordligaste delarna av 
Skandinavien visade på möjligheterna att tolka olika längder. I avhandlingen 
”Begrepp om salighetens grund, ordning och medel”. Undervisningen i en Lappmarks-
församling. Jukkasjärvi församling 1744–1820 (1992) undersöker Anderzén 
Lapplands alfabetisering och undervisningen i en församling under en viss 
tidsperiod och använder sig av bl.a. husförhörslängder och visitationshandlingar i 
ett undervisningsperspektiv. Under denna period var skolmästaren alltid prästvigd 
och undervisningens språk var för det mesta finska medan eleverna huvudsakligen 
var samer. 
 Rolf Sjöström använder i sin studie om Etiopiens alfabetisering Egil Johanssons 
metod att kvantifiera utbildningsdata och olika sociologiska data på individnivå. 6

 Kartläggning av samiska och finska som undervisningsspråk i Lappmarken ingår 
i Tuuli Forsgrens forskning. I Samisk kyrko- och undervisningslitteratur i Sverige 
1619–1850 visar hon vilka trycksaker skolmästarna och prästerna kunde använda 
sig av i undervisningen. I ”…först at inhämta språket, och sedan deruppå lära sin 
Christendom…” Om finska böcker och sameundervisning i Torne och Kemi lapp-
marker före 1850 undersöker hon bl.a. religiös undervisningslitteratur för barn och 
ungdom byggd på arkivmaterial. Hennes kunskaper om minoritetsspråk och om 
den finsk-ugriska kultursfären resulterade i av oss gemensamt utförd 
projektforskning om bl.a. bönetraditionen och undervisningsmönstret hos skilda 
religiösa grupperingar i Ungern.7

6

7

 Sjöström, M. & Sjöström, R. Litteracy and Development: A Study of literacy Campaign in

Zipernovszky&Forsgren 2003. 

 Ethiopia. Akademisk avhandling, Umeå universitet 1982. 
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 Projektgruppen i Umeå kring Egil Johansson har inspirerat många svenska och 
utländska forskare. Jag fick erfarenheter för denna studie speciellt från två forskares 
metoder utanför projektgruppen i Umeå, nämligen från Selander och Tóth. Sven-
Åke Selanders Livslångt lärande i den svenska kyrkoförsamlingen (1986) har en peda-
gogisk utgångspunkt i ett tvärvetenskapligt synsätt som jag också använder mig av. 
Han undersöker en församlings kyrkoundervisning för barn, ungdom och vuxna 
och baserar undersökningen på Fleninge kyrkoarkiv med fokus på det kyrkliga 
helhetsprogrammet. Enligt Selander kunde kyrkolagen 1686 vara utgångspunkt för 
en beskrivning av undervisningens roll i kyrkan under 1700- och 1800-talet, där 
undervisningstillfällena växlar men samtidigt anknyter till kyrkan. 
 Den ungerske alfabetiseringsforskaren György István Tóth studerar hur skriv-
kunnigheten breder ut sig under tidig modern tid i Ungern i sitt arbete Literacy and 
Written Culture in Early Modern Central Europe (2000). Utöver juridiskt arkiv-
material (vittneshandlingar, testamenten m.m.) behandlar han ungerska visitations-
protokoll. Det gav för mig en ny ledtråd om det ungerska kyrkoarkivmaterialets 
användbarhet. Han fokuserar undersökningen på ett geografiskt område, ett län, 
där källmaterialet är nästan komplett. Han studerar även regionens folkunder-
visning ur ett socialhistoriskt perspektiv. Hans kartläggning är utgångspunkten för 
generaliseringar och en internationell jämförelse. Av visitations-protokollen framgår 
lärarnas/skolmästarnas bildningsnivå (skolexamen) och inkomst. I arkivmaterialet 
finns statliga register och tabeller. Dessutom använder Toth bl.a. domstolsprotokoll 
och bevarade biografier. Skolmästarnas sociala status var ganska låg enligt källorna. 
Skoleleverna kategoriseras efter konfessionstillhörighet och modersmål. Det visar sig 
att färre barn från protestantiska familjer än från katolska gick i skola. Det framgår 
även att man kunde lära sig läsa och skriva utan att gå i skola. 
 Läskunnighet och folkbildning före folkskoleväsendet har varit forskningsobjekt 
för flera nordiska historiker. Loftur Guttormsson kartlägger i Læsefærdighed og 
folkeuddannelse 1540–1800 (1981) läsfärdigheten på Island på basis av kyrkliga 
arkivkällor, i första hand visitationsrapporter, insända till de danska kyrkomyndig-
heterna, och själaregister. Luthers Lilla katekes kom först 1594 ut på Island och den 
trycktes minst nio gånger under 1600-talet och därigenom sammanflätas läsning 
och utantillkunskap. Hemundervisning utbreddes genom husandakt och socken-
prästens husbesök. Från 1700-talets mitt noterades i själaregister vilka böcker de 
enskilda hushållen ägde för husandakt. För mig var undersökningsresultaten från 
Island ett viktigt exempel på hur likartad den lutherska konfessionaliseringen visar 
sig i undervisningen i kyrkoarkivkällorna i de skandinaviska länderna. 
 Under den tidsperiod som omfattas av min studie gick vägen till att inhämta 
kunskap i huvudsak genom kyrkan. Utgångspunkten för studien blir då de 
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forskningsresultat som baseras på kyrkoarkivmaterial i undervisningshistoriska 
studier, där den kyrkliga undervisningen lyfts fram. Äldre och nyare undervisnings-
historia med någon form av kyrkligt perspektiv har varit i fokus vid litteratur-
studierna och fastställande av dagens forskningsläge. Eftersom användning av 
kyrkoarkivkällor i pedagogisk forskning inte har varit särskilt vanlig i Ungern under 
andra hälften av 1900-talet, har jag gått till åtskilliga äldre källor. De ungersk-
språkiga källornas innehåll ges här ett större utrymme än de övrigas, eftersom de av 
språkliga skäl inte är lika tillgängliga som de sistnämnda. Jag presenterar här mina 
viktigaste referenser för allmän undervisningshistoria samt för katolsk, luthersk och 
reformert skolhistoria.
 Det första omfattande verket om folkundervisningens utveckling i Ungern skrevs 
av den legendariske läraren under 1800-talets sista decennier, Áron Kiss (1845-
1908). Han var utbildad pastor och advokat, men ägnade sig åt pedagogisk 
forskning och var bl.a. rektor för Lärarseminariet i Nagykörös. I sin bok Magyar 
népiskolai oktatás története (’Den ungerska folkskoleundervisningens historia’) 
(1881) delar han in folkundervisningen i tre stora skeden. 
 Under perioden 1000–1777 är undervisningen helt och hållet kyrklig och dess 
mål är kristendomskunskap. Fostran leds av kyrkan såväl före som efter reforma-
tionen. Skolan är ”kyrkans förstuga”, huvudämnet är Bibeln. 
 Perioden 1777–1848 är den epok, då staten ser skolan (och kyrkan) som ett 
medel för statens politiska syften. Man grundar statliga skolor i Habsburg-
monarkin. Drottning Maria Theresia uttalar sig om att skolan ”är politik”. De 
katolska skolorna erkänner statens ledning. De protestantiska skolorna behåller sin 
självständighet och går sin egen väg. Det finns ingen statlig skollag. Åtgärder som 
berör skolans verksamhet införs av de statliga myndigheterna. 
 Från 1848 byggs den moderna folkskolan. Den första självständiga ungerska 
riksdagens lagförslag om undervisningen kan inte förverkligas på grund av habs-
burgarnas återerövring av landet 1849. Protestanterna behåller sin religiösa och 
nationella inriktning. År 1868 tar staten över all myndighet över folkskolan och en 
lag om skolväsendet träder i kraft. Folkskolans mål är allmänbildning, skolplikt 
införs till 15 års ålder. 
 Pedagogen István Mészáros (f. 1926) har under 40 år bedrivit en omfattande 
forskning om den ungerska utbildningens, fostrans och skolväsendets historia och 
denna forskning vilar delvis på kyrkoarkivkällor. Han framstår som viktig referens 
för mig, inte bara för den detaljerade kartläggningen av undervisningens historia i 
Ungern med internationella utblickar, utan även för att han – trots de politiska 
omständigheterna i landet under andra hälften av 1900-talet – beskriver den 
kyrkliga undervisningen. Han hänvisar även till olika kyrkliga protokoll men tyvärr 
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anger han sällan källan. I Magyar iskola 996-1996 (’Ungersk skola 996-1996’), som 
publicerades 1997, visar han på  utvecklingen av landets skolväsende. Från 1100-
talet till mitten av 1800-talet var det de olika kyrkorna som upprätthöll skolorna i 
landet. I de högre klasserna var undervisningsspråket latin men i de första klasserna 
användes modersmålet för att lära ut latin. Mészáros redogör även för modersmåls-
undervisningen.  
 Av Iskolatörténeti kaleidoszkóp 1989 (’Skolhistoriska kalejdoskop’) framgår att 
från allra första början av katolicismens spridning i Ungern (1000-talet) hölls 
predikan på modersmålet för sockenborna och även Pater Noster lästes under hela 
medeltiden på ungerska. De första munkarna som kom till landet, benediktinerna, 
översatte och lärde ut Fader vår på det sättet. Om den medeltida högre utbild-
ningen presenteras statistik från Universitet i Wien, dit ungrarna oftast begav sig för 
högre studier. Av statistiken framgår det att inte bara stadsbor utan även många 
bondpojkar, därtill uppmuntrade av sina kyrkoherdar, studerade i Wien. Bond-
sönernas skolavgifter var mycket lägre än adelssönernas. Sammanlagt utgjorde de 
ungerska studenterna 78 procent av Wiens utländska studenter under perioden 
1385–1550. 
 Till skillnad från den literacy-forskning som förde samman läs- och skrivkunnig-
hetsforskning (Lindmark 1994, s 25) beskriver Mészáros läskunnigheten separat, 
alltså skild från skrivkunnigheten. Den ungerska läsundervisningens historia delar 
han (Mészáros, 1990) in i en lång första period från skolans framväxt till år 1777, 
då den första kungliga skolordningen gavs ut. Därefter anger han en period som 
slutar 1868, då folkskollagen allmänt hade börjat praktiseras. 
 András Keken har i en avhandling 1937 belyst den evangelisk-lutherska reforma-
tionens utbredning och tillkomsten och utvecklingen av de olika protestantiska 
grenarna och han har därvid använt sig av arkivkällor. Hans arbete är det första verk 
som belyser orsakerna till den ungerska lutherdomens geografiska fördelning och 
demografiska utveckling med hjälp av arkivkällor. Avhandlingen har titeln A
magyarországi evangelikusság történelmi statisztikája (’Den evangelisk-lutherska 
populationens historiska statistik’). Från 1500-talets mitt till 1600-talets början 
övergick majoriteten av landets befolkning till protestantismen. Den därefter 
följande motreformationen och den officiella politik, som minskade antalet 
lutheraner i Ungern från 62 procent i början av 1600-talet till 30 procent hundra år 
senare, beskriver han som en allmän europeisk tendens att åstadkomma en 
gemensam tro i ett och samma land, men han framför också en kritisk syn på 
protestanternas attityd till staten. Keken undersöker den ungerska lutherdomens 
”kulturella kraft”, alltså dess bidrag till landets kultur, genom att undersöka 
läskunnighets- och skrivkunnighetsgraden, antal skolor och lärare. Resultaten tjänar 
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som utgångspunkt för jämförelser grundade på etnisk och religiös tillhörighet. I 
början av 1800-talet hade den evangelisk-lutherska kyrkan dubbelt så många 
skollärare som präster. Detta avvek från praxis inom alla de andra kyrkorna, där 
prästerna var antingen i majoritet (romersk-katolska, unierade och ortodoxa 
kyrkan) eller hade en jämn fördelning mellan församlingsanställda och skolanställda 
(reformerta och judiska församlingar). 
 En bearbetning av det reformerta kyrkoarkivet i folkundervisningshistoriskt syfte 
har under den senaste tiden utförts av hembygdsforskaren István Demjén. Han har 
studerat de reformerta byskolorna och folkundervisning i länet Borsod-Abauj-
Zemplén 1565–1670. I boken Református népiskolák, népoktatás Borsod-Abaúj-
Zemplén megye területén (’Reformerta folkskolor, folkundervisning i länet Borsod-
Abaúj-Zemplén’), publicerad år 2000, kartlägger han det reformerta skolväsendets 
utveckling i nordöstra Ungern, huvudsakligen genom undersökning av kyrkböcker. 
Han presenterar visitations- och församlingsrådsprotokoll på sockennivå och skol-
nivå och målar en bild av det reformerta skollivet på landet i nordöstra Ungern 
under den första epoken av den kalvinistiska reformationen. 
 Den reformerta kyrkans utbildningsinsatser under 1700-talet är föremål för en 
pedagogisk-historisk studie av Botond G. Szabó år 1996. I studien diskuteras huset 
Habsburgs motreformatoriska politik och de reformertas kamp för att behålla ett 
självständigt skolväsende. Publikationens titel är A Debreceni Református Kollégium 
a pedagógia századában (’Det reformerta kollegiet i Debrecen under pedagogikens 
århundrade’) och återger även i tryck 30 arkivdokument om det stadsstyrda 
kollegiets stadgar, om undervisningens uppläggning, om översynen, om studentlivet 
och om lärarkåren. 
 Mina viktigaste källor för arkivstudier har varit Dókás, Börstings och Lexts verk. 
En geografisk systematisering av de katolska kyrkoarkivens visitationsbestånd har 
skett i ungerska Riksarkivets regi under ledning av Klara Dóka. Idag täcker kata-
logerna hela landets bestånd av mikrofilmade visitationsprotokoll och anger 
församlingarnas namn, modersmål, sockenbornas kyrkotillhörighet och årtal för 
visitation. (Essays in Church History in Hungary 1990, 1993, Catalogue of the 
Visitation Records 1-9).
 De katolska kyrkböckernas historia i Europa har kartlagts av Heinrich Börsting. I
hans arbete Geschichte der Matrikeln von der Frühkirche bis zur Gegenwart (1959) 
finns också uppgifter om den ungerska kyrkboksamlingen. Om den svenska kyrko-
bokföringen inom Svenska kyrkan handlar Gösta Lexts Studier i svensk 
kyrkobokföring 1600–1946 (1984). 
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1.3 Syfte 
Syftet med denna avhandling är att  
1) undersöka om de svenska kyrkböckernas noteringar om folkundervisningen har 
någon motsvarighet i ungerska kyrkböcker 
2) undersöka om dessa källor är möjliga att bearbeta vetenskapligt för kartläggning 
av kyrkornas roll i folkundervisningen. Om det visar sig att kunskapsnoteringar 
förekommer i de ungerska kyrkoarkivkällorna utökas syftet med uppgiften att 
undersöka dessa och jämföra med svenska förebilder. 
 För att kunna studera de olika kristna konfessionernas pedagogiska arbete i 
Ungern är studiens underordnade syfte att undersöka vilken strävan, vilka mål och 
möjligheter den katolska, den reformerta och den lutherska kyrkan hade i 
folkbildningen. Hur tog eventuella skillnader sig uttryck? Vilka likheter fanns? Hur 
fördelade sig ansvaret för skolväsendet mellan inblandade parter i Ungern?  
 Fanns det före mitten av 1800-talet strukturer och funktioner i det ungerska 
utbildningsväsendet som var likadana som de svenska? Visar kyrkobokföringen i 
Ungern några paralleller till de noteringar som vi känner till från framför allt de 
svenska kyrkböckerna? Kan man finna någon anteckning som liknar dem i svenska 
husförhörslängder eller finns det överhuvudtaget någon ungersk kyrkoarkivkälla 
från den aktuella tiden som visar att kunskapsnivån prövades före utdelningen av 
nattvard eller före konfirmation? 

1.4 Forskningsprocessen  
När jag tillfrågade kyrkliga experter om den eventuella förekomsten av noteringar i 
ungerska kyrkliga dokument av intresse för folkundervisningshistoria, kunde varken 
den katolska eller de protestantiska kyrkornas teologer ge några upplysningar och 
tvivlade på att det fanns sådana noteringar. 
 Jag beslöt då att göra en systematisk genomgång av kyrkoarkiv och pedagogisk 
dokumentation från tiden efter reformationen och före folkskolans införande i 
Ungern med utgångspunkt i den kvantitativa metod som Egil Johansson använde 
vid analys av norrländska kyrkböcker.8

1.4.1 Material, avgränsningar och källkritiska frågor 
Kyrkobokföringsmaterialet i Sverige, uppbyggt av Svenska kyrkan, är rikt och 
noggrant. Det härrör från församlingarna i landets alla regioner och är nationellt 
heltäckande. Det visar en kontinuitet och en fullständighet över tid som möjliggör 
studier av längre perioder. Underlaget för kyrkans undervisning i samband med 

8 Se t ex Johansson 1976 och 1993. 
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dop, nattvard och vigsel men även i samband med folkbildning är omfattande. När 
det gäller folkbildningen står framför allt de informationsrika husförhörslängderna i 
en klass för sig.9

   Både de svenska och de ungerska kyrkböckerna fördes församlingsvis. I katolska 
kyrkans själaregister i Ungern är i princip alla invånare upptecknade oavsett 
religionstillhörighet och detta gäller även för den svenska kyrkans familjelängder. 
Den reformerta och den evangelisk-lutherska kyrkan i Ungern förde dock på många 
håll egna böcker. De äldsta kyrkböckerna är i båda länderna dop-, lysnings- och 
vigsellängder samt begravningslängder.10

   Min kyrkoarkivundersökning från Ungern begränsas till det material från utvalda 
platser, som kan knytas till den undervisande roll som den katolska, den reformerta 
och den evangelisk-lutherska kyrkan hade under valda perioder. Huvuddelen av 
undersökningen behandlar katolska kyrkans dokumentation eftersom den är 
utförligare ur folkundervisningsperspektiv, medan dokumentationen från de två 
protestantiska kyrkorna används i mån av information för mina syften. I den 
katolska kyrkans Liber status animarum eller ”Boken om själarnas tillstånd”11 finns 
bl.a. tidiga noteringar om sakramenten. Denna tradition återspeglas för Sveriges del 
i katekismilängden eller skrifteboken som senare utvecklades till husförhörslängd. 
Sammanställningar av dessa noteringar finns i båda ländernas protokoll från 
biskopsvisitationerna. 
   Det ungerska kyrkboksmaterialet har mikrofilmats på samma sätt som det svenska 
– i det första skedet påbörjat på uppdrag av mormonerna – av Genealogical 
Association of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints – och återfinns till större 
delen i det ungerska Riksarkivets filmarkiv, tillgängligt för forskare.12 Det är mindre 
informationsrikt och mindre omfattande än det svenska, ofta saknas det dokument 
från vissa perioder på grund av krig, översvämning och brand, men materialet har 
andra fördelar, det speglar t ex multietniciteten och multireligiositeten. Kyrko-
bokföringen i landet påbörjades i olika tider, på de områden som var belägrade av 
det osmanska riket först under 1700-talet. Kyrkoboksmaterialet är relativt stort, 
hela beståndet 1592-1958 är på fyra miljoner mikrofilmbilder. 
   Det protestantiska materialet visade sig vara både svåråtkomligt och ensidigt. På 
det ungerska Riksarkivet finns inte tillräckligt användbart material av den typ jag 

9 Se 3.2. 
10 Den första bevarade ungerska kyrkboken, en doplängd, är från 1592 och är från Bártfa. Från 1500-talets 
slut finns dessutom bevarade kyrkböcker från Pozsony och från Selmecbánya. Révay lexikon. Budapest 
1927.
11 Se 3.3. 
12 Det ungerska Riksarkivet, Magyar Országos Levéltár, har i sin ägo i princip allt kyrkboksmaterial från 
tiden före 1895 – då folkbokföringen blev en statlig angelägenhet – även materialet från de landsdelar som 
efter första världskriget inte längre tillhör Ungern.  
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behövde. Gällande den evangelisk-lutherska kyrkan använder jag därför även sådana 
källor som är hämtade från församlingsarkiven på prästgårdar.  
   Efter att ha läst en artikel av en hembygdsforskare vid namn István Demjén 
förstod jag att det var i nordöstra Ungern jag skulle finna adekvat arkivmaterial från 
den reformerta kyrkan.13  Jag kontaktade Demjén och han förde mig till de 
reformerta källor jag behövde. Materialets uppbyggnad skilde sig dock inte från de 
katolska och evangelisk-lutherska kyrkornas material. Däremot fann jag rik 
information om den reformerta kyrkans inflytande över skolorna i regionen.  
 Min utgångspunkt i källkritiken vid själva bedömningen av innehållet i den stora 
materialmassa jag gått igenom har varit en grundläggande värdering av källornas 
användbarhet i folkundervisningshistoriskt syfte. Men i vilket syfte tillkom käll-
materialet och hur tillförlitliga är uppgifterna? Genom visitationerna manifesterade 
stiftets ledning sin kontroll över församlingslivet.14  Det var biskoparna själva som 
sammanställde de frågor vilka besvarades av kyrkoherdarna hos alla tre konfessioner 
(den katolska, den lutherska och den reformerta) som ingår i denna studie. 
Uppgifterna kontrollerades på ort och ställe eller kompletterades om så behövdes, 
pålitligheten om uppgifterna var given. Men vilka frågor ställdes om undervis-
ningen? Väldigt få. Uppgifter om tillgångar, egendom, räkenskaper utgjorde den 
största delen av protokollen. Visserligen ställs frågan om skola och skolmästaren och 
om vilket språk det talades i skolan men inga frågor om skolundervisningen har 
förekommit. Bara i undantagsfall står det hur många barn som besökte skolan. 
Tack vare sammanställningen av familjelängder som var bilagda protokollen finns 
det ändå en omfattande bild av det kristna livets utformning i församlingarna. Men 
uppgifterna kan varken följas upp från år till år eller sättas in i sina sammanhang 
eftersom inga officiella statistiska uppgifter är tillgängliga före 1867 om t ex 
analfabetism eller skolgång. Därför var det betydelsefullt för min forskning att jag i 
samband med genomgång av det valda katolska församlingsarkivet fann ett häfte 
som innehöll kunskapsnoteringar över församlingens alla invånare. Detta material 
är tills vidare unikt och visar att de ungerska kyrkoarkiven döljer mer information 
än det idag finns kännedom om. 
 Källmaterialets användbarhet för mina syften har även varit beroende av 
möjligheten till en komparation. Detta innebär att jag vid urvalet av källor använt 
mig av en källkritisk blick som grundat sig på en värdering av användbarhet för att 
undersöka det kristna livets utformning och för kyrkans roll i folkundervisningen. 
För dessa ändamål är mitt källmaterial hämtat ur olika församlingsarkiv. På grund 

13 Demjén 1997. 
14 Visitationer kunde oftast inte genomföras på områden som var belägrade av det osmanska riket. Under 
1700-talet kom visitationer så småningom i gång och de blev en reguljär verksamhet vid seklets slut. 
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av materialets storlek valde jag sedan ut några geografiska områden som med största 
sannolikhet var värda att undersöka utifrån mina utgångspunkter och studerade 
kyrkböckerna vid de enskilda katolska och protestantiska församlingarna. 
 De ungerska källornas material för analys är för katolsk del hämtat från försam-
lingsarkivet i Kóka, en katolsk by i närheten av huvudstaden. Den allmänna delen 
av den katolska undervisningshistoriska utvecklingen är signifikativ för hela det 
katolska Ungern och därför inte ortsbunden, varför materialet från Kóka även kan 
användas för en generaliserande bild. Den reformerta kyrkans undervisningshistoria 
vilar på speciella förhållanden i östra Ungern. Mitt reformerta material är 
huvudsakligen hämtat från kyrkliga protokoll i flera östungerska reformerta stift.15

Det analyserade evangelisk-lutherska materialet kommer från västra Ungern, där 
denna kyrka har haft stort spridningsområde.16

 Källkritiskt kan det konstateras att kyrkböcker som innehåller uppgifter om 
sakramentsutdelning och/eller kunskapsnoteringar utgör en god historisk källa i den 
mening, att uppgifterna har tillkommit i anslutning till förhören eller till 
sakramentsutdelningen och det kan antas att de varken är fabricerade eller 
förfalskade.17  De för studien noggrant utvalda kyrkböckerna täcker behovet av att 
ge säkrast möjlig information till kartläggning av de ungerska kyrkoarkivens 
användbarhet. 
 Den största bristen i ungerska kyrkoarkivkällor, även i församlingsarkiven, bestod 
för mig i att längderna inte kan jämföras med varandra eftersom de har stora 
tidsluckor och det inte går att kontrollera i vilken utsträckning de är heltäckande.  
 De svenska analysresultat från andra forskare, som jag använder mig av, bygger 
för det mesta på norrländska arkivkällor. Från Stockholm valde jag en serie förhörs-
längder som jag undersökte själv, styrd av behovet att skapa ett material som i vissa 
hänseenden liknade det ungerska materialet.18

 Den tidsmässiga avgränsningen för bearbetning av primärkällorna är från 1600-
talets slut till 1800-talets mitt. Det ingår sekundära källor från tiden före och efter 
denna period, där det var nödvändigt för helhetsförståelsen. 

1.4.2 Metod 
Undersökningen i de valda ungerska församlingarna berör förhållandena under 
1700-talet och 1800-talets första hälft. Jag har använt den kvantitativa metod som 
Johansson utarbetat för förståelse av kyrkböckerna och applicerat det mönster som 
hans forskning resulterat i på de ungerska kyrkböckerna. Min utgångspunkt har 

15 Det gäller Bereg, Ugocsa och Közép-Szolnok samt Abaúj-Zemplén stift. 
16 Veszprém och Györ stift. 
17 Sjöstrand 1972, s 10. 
18 Se Otryckta källor i Källor och litteratur. 
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varit att använda detta mönster för att få en ny förståelse av de ungerska kyrk-
böckernas noteringar. 
 Den tjeckiske historieforskaren Miroslav Hroch19 menar att man i komparativa 
syften kan utgå från ett utförligt utforskat forskningsobjekt och ställa det nya 
forskningsobjektet intill och därmed finna det specifika och det generella. Vid det 
slaget av komparation är det enligt Hroch viktigt att kontrollera att objekten 
verkligen är jämförbara. Enligt honom kan material alltså användas både i 
beskrivande och förklarande syfte. I detta fall ställs det nya forskningsobjektet 
(kyrkoarkivkällorna från Kóka och Veszprém stift) vid sidan av det utförligt 
utforskade området som Sveriges kyrkböcker utgör. Meningen är att upptäcka 
tidigare för ungersk del okända strukturer som genererar ny forskning. 
 Metodutvecklingen i Johanssons forskning gick i två riktningar för att kartlägga 
kyrkoarkivkällors innehåll och användbarhet dels för läskunnighetens, dels för kate-
keskunskapernas utbredande. Den ena metodriktningen var att samla all 
information i kyrkböcker från en viss församling över lång tid.20  Här var tidsfaktorn 
avgörande för analysen men detta metodval är inte möjligt att följa med det 
ungerska materialet. Den andra riktningen var att organisera och strukturera 
förhörslängdernas noteringar om läskunnighet och katekeskunskaper.21 I förhörs-
längderna kan Svenska kyrkans arbete med läskunnighet och katekeskunskaper 
avläsas. En omfattande katekesundervisning och dess utveckling från enbart 
muntlig undervisning till innanläsning och den kristna lärans rätta förståelse har 
kartlagts av Johansson. Dessutom demonstrerar han att förhörslängderna visar en 
bestämd undervisningsgång från 6-8 års ålder till dess att man nått full förståelse för 
den lutherska tron. Denna förståelse leder sedan till tillämpning i praktiken, något 
som manifesteras i förhörslängderna genom noteringar i de årliga nattvardsbesökens 
kolumner.
 Med hjälp av kyrkböckernas uppgifter vill jag undersöka om det ungerska kyrko-
arkivmaterialet lämpar sig som huvudkälla för historisk religionspedagogisk 
forskning. Johansson baserar sin metodutveckling på kunskapsnoteringarna i de 
norrländska husförhörslängderna medan jag – i brist på ungerska husförhörs-
längder – delar in mitt kyrkoboksmaterial i sådant som rör kristet trosliv och i 
sådant som handlar om läs- och skrivkunnighet. På det sättet blir resultatet om 
dessa kyrkoarkivkällors användbarhet tydligt. 
 Helhetsbilden byggs upp av noteringarna om sakramentsutdelningen, eftersom 
den är kopplad till kunskapsnivån och är den information som kan utläsas i alla 

19 Hroch 1985. 
20 Detta skedde med hjälp av ett integrerat informationssystem som ledde till DDB:s tillkomst. 
21 Johansson 1996, s 20. 
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kyrkors arkiv. Utgångspunkten för den kvantitativa helhetsbilden ligger i de två 
sakrament som den katolska kyrkan och den evangelisk-lutherska kyrkan har 
gemensamt, nämligen dop och nattvard. Från och med senmedeltiden noterade 
prästerna på kyrkans uppmaning vilka som tog emot sakramenten och kunskaps-
nivån prövades i någon form före nattvardsgången.22 Kommunionen i den katolska 
kyrkan föregicks av bikt, nattvarden i den lutherska kyrkan föregicks av förhör. 
Föräldrar och faddrar frågades ut före barndop. Mellan lysning och vigsel förbe-
reddes brudparet andligt och genomgick någon form av kunskapsprov. Allt detta 
har noggrant dokumenterats i de svenska kyrkböckerna. 
 Min tanke var att till exempel en uppgift om ålder, införd i kyrkböckerna vid 
sakramentens utdelning, kunde ligga till grund för en jämförelse mellan de båda 
ländernas kyrkböcker. Betydelsebärande för en undersökning om kyrkornas under-
visande roll är konfirmationslängderna och sådana katolska själaregister (Liber status 
animarum) som registrerat den första kommunionen. I dessa böcker finns utöver 
namn (och faddrars namn vid konfirmationen i de katolska) också de registrerades 
ålder. Nattvards- och konfirmationsåldern är här av avgörande betydelse. 
"Urskillingens år", anni discretionis, den ålder då barnet anses ha lärt sig distinguera,
d.v.s. skilja på gott och ont, var kriteriet för att gå till den första kommunionen i 
den katolska världen. Första nattvardsgången i den lutherska kyrkan växer fram ur 
kyrkans kateketiska verksamhet.23 Åldersnoteringen fanns i de flesta ungerska 
längderna och kunde utnyttjas för både den kvantitativa helhetsbilden och 
individnivån.
 På individnivån som ingår i familjemönstret behandlar jag två sidor av kyrkans 
folkbildande roll. Den ena är den som leder till troslivets utövning och den andra är 
ansvaret för folkets läs- och skrivkunnighet. Troslivets utövning framgår av dop-, 
konfirmations-, vigsel- och familjelängder. Jag bearbetade undervisningshistoriska 
källor (såväl kyrkliga dekret och visitationsprotokoll som läroplaner och skolför-
ordningar) för att genom utvärdering och jämförelse belysa de respektive kyrkornas 
roll i undervisningen.  
 I denna genomgång följde jag kyrkböckernas historia från de första rapporterna 
om församlingsregistren fram till 1800-talets mitt för att därigenom förstå kyrk-
böckernas uppläggning. "Kyrkböckerna bör nämligen läsas på samma sätt som de 
blivit skrivna. Själva förandet är den första nyckeln till förståelsen."24 Min första 
infallsvinkel blev att ta reda på hur kyrkoherdarna registrerade utdelningen av 

22 Ett första beslut om att begränsa sakramentsutdelningen för barn togs år 1215 vid Lateransynoden och 

23 ”Den prövning av tron och kunskaperna som Luther efterlyste gällde naturligt nog också dem som första 
gången skulle gå till nattvarden.” Björkstrand 1980, s 21. 
24 Johansson 1982, s 3. 

följdes upp på synoderna i Köln 1280 och Liège 1287. Björkstrand 1980, s 17-20.  
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sakramenten och om det fanns något i deras registrering som kunde utnyttjas för en 
jämförelse med de svenska noteringarna.  
 Svårigheten med det ungerska materialet är att alla typer av längder återfinns 
katalogiserade under en enda rubrik, nämligen visitationsprotokoll (’Egyházlá-
togatási jegyzökönyvek’), såväl det katolska som det protestantiska. De är geografiskt 
sorterade men inte efter typ av längd, något som naturligtvis försvårar för en 
forskare och dessutom omöjliggör en precis benämning av längden i referens-
systemet.25 Den enda referens man kan uppge, när man utnyttjar mikrofilm-
materialet, är numret i katalogen som anger en geografisk utgångspunkt. 
 För att komma åt eventuella noteringar valde jag med hjälp av litteratur 
visitationsprotokoll efter biskopar som hade spelat en viktig roll för undervisningens 
utveckling i sina stift.26 Den metoden visade sig fungera för att få en helhetsbild av 
användbart kyrkligt material, speciellt från Veszprém stift i västra Ungern. Efter att 
ha skapat mig en helhetsbild ville jag gå ner på individnivå, eftersom det är på 
individnivån som det svenska materialet anses vara unikt i sin detaljinformation och 
ger utgångspunkt till analys av folkundervisningen. 
 Jag fortsatte läsa mikrofilmrullarna innehållande alla slags längder och samman-
ställningar från flera stift,27 men kom inte närmare mitt mål att hitta någon notering 
på individnivå. Efter att ha besökt åtskilliga kyrkoarkiv på olika håll i Ungern, 
började jag nästan tro på de experter som påstått att sådant material inte fanns. Det 
kom till min kännedom att hos enskilda församlingar kunde man finna material 
som sammanställts inför biskopsvisitationerna men aldrig blivit insänt. Jag började 
knacka på i prästgårdarna och fråga efter gamla kyrkböcker. På det viset fann jag ett 
evangelisk-lutherskt och ett katolskt församlingsarkiv.28 En analys av uppgifterna i 
dessa arkiv gav mig det jämförelsematerial på individnivå som jag behövde. 
Gällande kyrksamhet var Johanssons tillvägagångssätt att ange det genomsnittliga 
antalet nattvardsbesök bl.a. i Bygdeå socken under en fyraårsperiod. Genom 
förhörslängderna hade man bl.a. tillgång till sockenbornas sociala sammansättning 
och deras rörlighet, något som inte kan spåras i det ungerska materialet om 
”själarnas tillstånd”, men utdelning av nattvard för första gången finns i det 
ungerska materialet. Detta gav möjlighet att undersöka den första nattvardsgången 
och konfirmationen på grundval av ålder och kön. Min utgångspunkt är att ju 

25 Letar man efter till exempel konfirmationslängder kan man i längderna hitta helt annan information, till 
exempel en handskriven predikan.  När man väl har funnit titeln ”konfirmation”, upptäcker man att de 
inte alltid innehåller konfirmationsnoteringar.  
26 Flera Catalogue of the Visitation Records innehåller information därom, se t ex Kéringer 1997. Dóka 
1998.
27 Szombathely, Kalocsa, Veszprém, Györ. 
28 Det sistnämnda med hjälp av Klara Dóka vid ungerska Riksarkivet. 
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senare utdelningen av sakramenten infaller desto utförligare kyrklig undervisning 
hade barnen genomgått. Dessutom ville jag undersöka om det går att visa på någon 
skillnad mellan flickor och pojkar i den kyrkliga mognadsprocessen.  
 I samband med genomgång av det ovannämnda katolska församlingsarkivet, som 
låg i Kóka nära huvudstaden, ramlade ett handskrivet häfte ur en av de kyrkböcker 
jag undersökte. Innehållet i detta häfte tog mig verkligen ner på individnivå. Häftet 
innehöll bl.a. läs- och skrivkunnighetsnoteringar om knappt 2000 personer som 
dessutom var uppställda familjevis enligt det mönster som vi möter i svenska 
familjelängder.29

 Johansson redogör i sin bearbetning av husförhörslängder för tre kunskaps-
fordringar, nämligen memorering, läskunnighet och förståelse.30 Av dessa är 
läskunnigheten angiven i det ungerska materialet tillsammans med andra kunskaps-
noteringar som kan ha paralleller med förståelsen. För utantillkunskaper finns inga 
anteckningar däremot är skrivkunnighet noterad. Vid analysen av det sistnämnda 
jämförs min analys med den enda ungerska skrivkunnighetsundersökning, som 
existerar.31

 Tóth hävdar att det är svårt att mäta läskunnigheten eftersom läsning inte lämnar 
spår på pappret. De dokument som han utgår ifrån är rapporter från 
länsmyndigheten om lågadligas skattebefrielse. Dessa rapporter var sammanställda 
sedan myndighetspersoner frågat de lågadliga om de kunde läsa själva skatte-
befrielsedokumentet eller inte. Tóth använder alltså material som bygger på 
individernas egen utsago om deras läskunnighet. När det gäller skolväsendets 
effektivitet före den allmänna skolpliktens tid kan den framförallt mätas med andel 
barn som besökte skolan. Denna andel finns varken i statliga dokument eller i 
visitationsprotokoll, bara enskilda anteckningar kan bli funna. 
 Undersökningens metod baserar sig på den empiriska information som i ett 
religionspedagogiskt sammanhang kan utläsas av dokumentationen i kyrkoarkiven.
För att försäkra mig om sannolikheten i resultat av analysen av de ungerska 
primärkällorna, stöder jag mig på Tóths forskning rörande läs- och skrivkunnighet 
och på Egil Johanssons resultat gällande den kyrkliga folkundervisningen i Sverige. 
När det gäller pedagogisk historia använder jag mig huvudsakligen av sekundära 
källor som finns i litteraturen. Den ungerska litteraturen anger tyvärr sällan exakt 
var i olika arkiv primärkällorna återfinns. 

29 Se kap. 5. 
30 Johansson 1972, s 76. 
31 Tóth 1996. 
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1.5 Disposition  
Avhandlingen är indelad i sex kapitel, vilka inleds med en kort introduktion. 
Kapitel 1 innehåller problemställning och syfte, forskningsöversikt och forsknings-
processen med material, avgränsningar, några källkritiska frågor och metod.  
 I kapitel 2 Skolans framväxt och dess förändring genom reformationen ges en 
bakgrund av kyrkohistorisk och kyrkopedagogisk art för både Ungern och Sverige. 
Den sträcker sig fram t.o.m. reformationen och den katolska motreformationen. 
Min avsikt är att ge en överblick av hur en kyrklig mångfald växte fram i Ungern 
och en kyrklig homogenitet i Sverige. Detta ingår i förförståelsen av de kyrkoarkiv-
studier jag bygger min undersökning på.  
 Kärnan i min studie är en undersökning av valda ungerska kyrkoarkivdokument. 
I kapitel 3 Kyrklig kunskapskontroll och dokumentation i förändring till och med 
1700-talet redovisar jag i ett jämförande perspektiv hur och varför kyrkolängderna i 
de båda länderna blev alltmer omfattande och för vilka ändamål de skapades och 
vilken dokumentation som är typisk för den katolska resp. den ungerska och den 
svenska lutherska kyrkan. Redovisningen görs från och med de första längderna till 
1800-talets början med kompletterande information om den reformerta doku-
mentationen. Undersökningen av de utvalda orternas religiösa liv, sådant det 
framgår av den kyrkliga dokumentationen, sätter fokus på sakramentsutdelningen, 
på barns och ungdomars ”framsteg” i det kristna livet. Biskopsvisitationerna får ett 
eget avsnitt, eftersom det är den viktigaste faktorn, framför allt i den ungerska 
kyrkoarkivbildningen.  
 Kapitel 4 Kyrkor och undervisning under tidigmodern tid är en kartläggning av de 
katolska, de reformerta och de evangelisk-lutherska skolformerna och deras innehåll 
och pedagogiska principer i Ungern fr.o.m. 1600-talet och en bit in på 1800-talet. 
Av genomgången framgår vilka möjligheter de olika konfessionerna hade gentemot 
statsmakten och vilken roll de spelade i den allmänna kulturella och politiska 
sfären. Översiktliga jämförelser görs med de svenska skolformerna, där den svenska 
enhetsstaten erbjöd en helt annan grund för skolväsendets utveckling än det 
mångkulturella och mångreligiösa Ungern. Mot denna bakgrund är det anmärk-
ningsvärt att jag innehållsmässigt har funnit flera likheter mellan de båda ländernas 
skolformer. 
 I Kapitel 5 analyserar jag en ungersk kyrkoarkivkälla som inte är ovanlig i sin 
uppställning men är det till sitt innehåll. Detta läs- och skrivkunnighetsdokument 
föranleder en översikt av läsundervisningens utveckling. Kunskaper i läsning och 
skrivning i en population analyseras och inkluderar en jämförelse mellan kvinnors 
och mäns läs- och skrivkunnighet. Barns skolgång och kunskaper jämförs med 
noteringar i svenska husförhörslängder. 
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 I Kapitel 6 sammanfattas resultaten och sedan följer en diskussion. Å ena sidan 
görs en jämförelse mellan de olika ungerska konfessionernas undervisande roll, 
speglad i arkivkällorna, å andra sidan mellan de ungerska och svenska förhållandena 
i kyrklig folkundervisning.  

För läsarens geografiska orientering lämnas här en karta över Centraleuropa. 

Östra Centraleuropa ca. 1721.(Magócsi 1995.) 
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2. SKOLANS FRAMVÄXT OCH DESS FÖRÄNDRING GENOM  
REFORMATIONEN
Den kristna kyrkans muntliga tradition – manifesterad i t.ex. undervisningen om 
textorden – bildar en gemensam kulturgrund i Europa. Kristendomen spreds på 
ungefär samma sätt i Sverige som i Ungern. I detta kapitel vill jag därför ge en kort 
bakgrundsbeskrivning av hur kyrkans undervisning fick en central ställning. 
Predikan spelade en stor roll. Folket lyssnade på missionärerna och lät sig kristnas i 
samband med kyrkliga högtider. Det kristna livet började genomsyra människans 
livscykel från dop till begravning och i allt detta tog prästen aktiv del. Till prästens 
uppgifter hörde att undervisa både vuxna och minderåriga om bl.a. Treenighet och 
Guds inkarnation. Evangelietexterna och huvudbönerna förklarades på moders-
målet under mässan som i övrigt var på latin. Fäder och mödrar skulle lära sig 
dopets liturgi för att i en nödsituation själva kunna döpa det nyfödda barnet. Vid 
konfirmationen bekräftades dopet efter förberedande undervisning av prästen. 
Äktenskapet välsignades av prästen. Att utbilda präster var av grundläggande 
intresse för kyrkan, som organiserade utbildningen vid domkyrkor och kloster. Med 
boktryckarkonstens uppkomst bekräftades den muntliga traditionen och gav 
möjlighet till masspridning av det kyrkliga kunskapsmålet. 

2.1 Skolundervisningen i den allmänneliga kyrkans hägn 
Den första institutionella undervisningen i Ungern påbörjades i samband med att 
landet kristnades32 och benediktinermunkar33 grundade det första klostret och dess 
skola. Detta skedde år 996, hundra år efter det att ungrarna bosatt sig i dagens 
Ungern, i Karpaterbäckenet i Europas mitt. Ungern etablerade sig som konungarike 
år 1000 genom kung Stefan, som kröntes med en av påven sänd krona.
Kungadömets och katolska kyrkans uppbyggnad skedde parallellt.34 Under 1000-

32 Kristendomen var inte okänd för de nomadiserande ungerska stammarna. De levde nära den ortodoxa 
kristendomen under 800-talets andra hälft och krigade med länder i Väst- och Sydeuropa under första 
delen av 900-talet. Några av stamledarna tog upp kristendomen i Bysans (Bulcsu år 948, Zombor år 950) 
och Hierotheos, en grekisk biskop, missionerade i landet i 20 år (950–970?). Folkets kristnande skedde 
dock med hjälp av missionärerna från väst, den bysantinska kyrkans inflytande började avta efter 955, då 
den tysk-romerska rikshären vann en slutgiltig seger över de krigiska ungrarna. Från och med 970-talet 
kom allt fler präster utsända av den tyske kejsaren Otto I efter det att landets hövdingar, fursten Géza och 
den blivande förste kungen Stefan (997–1038) låtit döpa sig. Stefan som blev statens och den katolska 
kyrkans uppbyggare i Ungern, grundade tio biskopssäten och ett ärkebiskopssäte. Se Zipernovszky 1998 
eller Rockberger 1996, s 27. 
33 Benediktinernas än idag bestående kulturfäste blev klostret i Pannonhalma, som fick lika stora friheter 
som klostret i Monte Cassino, och därmed i praktiken fungerade som ett eget stift underställt ärkebiskop-
en i Esztergom. Det fanns dessutom flera grekiska monistiska kloster och nunnekloster runtom i landet 
under 1000-talet. (Kapitlet ”1000 år Pannonhalma” i Rockberger 1996 samt Kap.2 i Szále 1982. 
34 Om Ungerns tidiga historia se t.ex. på svenska Rockberger 1996, på engelska Magocsi 1993, på tyska 
Hanák 1991; om Transsylvaniens historia se Sugar 1993. 
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talet bildades det allt fler församlingar runtom i landet, där prästen tog hand om 
undervisningen. Läsning på latin och sång lärdes ut vid sidan av liturgiska texter. 
Nya klosterskolor35 grundades för rekrytering av munkar, och där förekom även 
skrivning och formulering på latin, men det var domskolorna eller katedralskolorna 
vid biskopssätena, som kom att spela en allt större roll. Undervisningen i båda dessa 
skolformer omfattade helt eller delvis de sju fria konsterna, septem artes liberales. 
 ”De sju fria konsterna” var läromaterialets kärna, ärvt från antiken, systematiserat 
under karolingerna i åttonde århundradet och indelat i trivium som innehöll 
kunskaperna om ord och text, samt i quadrivium, innefattande numeriska kun-
skaper som aritmetik, geometri, astronomi och musikteori.36

 I katedralskolorna utökades undervisningen till att utöver prästutbildning även 
omfatta utbildning för olika ämbeten. Ämnen som bl.a. juridisk kunskap och 
korrespondens tillkom. Ungerska studenter med håg för akademiska studier måste i 
början söka sig till universitet utomlands, eftersom landet saknade eget universitet. 
Universiteten i Prag, Krakow och Wien utgjorde de populäraste studieorterna.37 År 
1367 gjordes ett försök med att inrätta ett universitet i den sydungerska staden 
Pécs. Universitetet i Pécs hade bara en fakultet – den juridiska – och lyckades 
endast upprätthålla verksamheten under några årtionden. Det tog ytterligare två 
och ett halvt sekel tills ett bestående ungerskt universitet tillkom och det grundades 
i ärkebiskopssätet 1635.38

 Under drygt 500 år baserades undervisning och uppfostran på den katolska trons 
moralvärderingar. Med den nya tiden kom också nya idéströmningar. 
 Skolväsendets framväxt i Sverige skiljer sig i princip inte från den ungerska eller 
för den delen från den europeiska. Sverige kristnades på 1000-talet och 
kristendomen utbredde sig snabbt därefter. Uppsala blev ärkebiskopssäte år 1164. 
Från och med 1120-talet bildades flera svenska stift.39 Tiggarordnar inrättade allt 
fler svenska kloster med tillhörande klosterskolor, där man anlitade en lektor. Så var 

35 Cistercienserorden etablerade sig 1142 i landet och bildade 25 kloster. Franciskusminoriterna grundade 
sitt första hus 1229 och själva franciskanerorden hade redan år 1282 54 kloster i landet. Från 1300-talet 
tillkom över 30 Premontstratkloster. Den enda av ungrare grundade eremitorden, Paulinerna, som fick 
godkännande av påven 1262, hade 17 hus. Kap.1 i Szále 1982. 
36 Om sofisternas uppdelning av de sju fria konsterna se  Myhre 1967, s 23-24; om kloster- och 
domskolornas organisation se Myhre 1967, s 76-78. 
37 Jfr Mészáros Iskolatörténeti kaleidoszkóp i 1.2. 
38 Genom ett samarbete med universitetet i Wien grundades 1395 ett annat universitet i gamla Buda 
(Obuda). Detta innefattade alla fakulteter. På den filosofiska fakulteten undervisade magistrar från Wien 
och i Wien anställdes baccalaureus från gamla Budas universitet. Men liksom universitetet i Pécs kunde 
inte heller universitetet i Obuda överleva och efter bara två årtionden återgick det till sin gamla funktion 
av katedralskola. Brist på resurser och de mer kända universitetens lockelser lär vara orsaker till det. 
Kardos-Kelemen-Szögi, 2001 och Szögi 1995. (Jfr 4.1). 
39 De första sex stiften enligt förteckningen 1120 var Skara, Linköping, (Eskils)Tuna, Strängnäs, Sigtuna 
och Västerås (Aros). Nordisk Teologisk Uppslagsbok 1957. 
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det i hela Europa. Cistercienserorden, premonstratorden och benediktinerorden 
samt tiggarordnar såsom franciskaner och dominikaner var verksamma både i 
Sverige och i Ungern. Lektorer var speciellt utbildade lärare för dessa skolor och de 
ledde hela undervisningen. Fram till 1300-talets mitt var det i regel bara en lektor i 
varje skola.40 Den elementära undervisningen byggde på trivium, de årskurser som 
förde vidare omfattade quadrivium.41

 Renässansens intåg och statsapparatens utveckling i de båda länderna medförde 
att allt fler fick en yrkesbana som statliga ämbetsmän, varför allt fler skolor med en 
mer praktiskt inriktad profil grundades42 Uppsala universitet med en enda – en 
teologisk – fakultet tillkom 1477 som det första universitet i Norden. 

2.2. Reformationen 
2.2.1 Reformationen och motreformationen i Ungern 
Reformationen nådde Ungern tidigt, år 1520–21.43 Vägen dit banades av efter-
följare till Jan Hus44 som hade egna församlingar i nordöstra Ungern redan under 
1400-talet.45  Lärare med tyska som modersmål och andra högutbildade som 
återkom från Wittenberg, Wien och Holland var de första reformatorerna i landet. 
Dessutom var franciskanmunkarna som återvände från Wittenberg på 1530-talet 
ivriga predikanter av den nya tron med motivering för omvändelse. Reformationen 
fick fäste hos landets ledare, ämbetsmän och en del länsherrar. Redan år 1523 och 
1525 kände sig riksdagen föranlåten att stifta en lag om avrättning av personer som 
spred reformationens idéer. Straffet kom dock aldrig att verkställas på grund av att 
landet föll för den turkiska invasionen år 1526, då också två katolska ärke-biskopar 
och fem biskopar miste livet. Dessa poster blev vakanta och det innebar att kyrkan 
förlorade de till biskopsämbetena hörande godsen. Den katolska kyrkan låg i ruiner 

40 I franciskanernas klosterskolor var det till och med förbjudet att ha mer än en teologilärare, alltså lektor. 
Fanns det ytterligare lärare kallades dessa vikarie. Källor med namnlista på lektorer från till exempel 
provincialen Kölns och Toulouse’ vittnar därom samt franciskanernas Regula från 1260. Allt eftersom 
behovet ökade hade till exempel franciskanerna utöver de egna klosterskolorna även högre provinsial-
skolor, där en eller flera baccalaures undervisade vid sidan av lektorn. Szále 1982. 
41 Se septem artes liberales i avsnittets första stycke. 
42 Det fanns på 1300-talet fristående skolor, vilka med påvligt tillstånd bedrev specialundervisning. Visby 
t.ex. hade en skola med inriktning på navigation redan på 1200-talet. Stockholm fick sin friskola på 1300-
talet. Sandström 1975. 
43

44 Jan Hus, (1370–1415) tjeckisk professor på universitet i Prag, angrep bl.a. prästernas försämrade moral 
och kyrkans benägenhet att samla på sig rikedomar. Hus deklarerade idén om en böhmisk (tjeckisk) 
nationell självständighet, något som ledde till uppror och en kamp som pågick i tjugo år. Hus själv brändes 
på bål efter en inkvisitionsprocess, men husitrörelsen bestod med olika riktningar, bl.a. som de Böhmiska 
bröderna som uppfostrade Comenius. Ewald (red) 1996.  
45 Om de husitiska bröderna se Comenius i 4.4.2. 

Alla uppgifter i detta avsnitt som inte har annan referens är hämtade från Hanák 1991. 
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även ekonomiskt efter 1526.46 Reformationen spred sig snabbt i hela landet med 
hjälp av predikanter. Delar av Bibeln började översättas och år 1541 utgavs Nya 
Testamentet på ungerska.47 En översättning av hela Bibeln med apokryferna blev 
klar och gavs ut 1594.48

 I början var det Luthers läror som spreds, men från och med århundradets mitt 
fick den kalvinistiska reformerta tron övertag. Under de sista decennierna av 1500-
talet innehades landets alla viktiga poster av protestanter ur högadeln, både 
lutheraner och kalvinister. Detta berodde även på att den turkiska överheten visade 
större tålamod med de nya protestantiska kyrkorna än med den katolska kyrkan och 
trakasserade katolikerna som hade samma tro som deras fiender habsburgarna. I 
Transsylvanien gjordes det upprepade gånger under denna tid uppror för 
självständighet mot habsburgarna i den protestantiska religionsfrihetens namn.49 De 
ledande katolska skikten försökte dock med maktspråk återföra sina undersåtar till 
den katolska tron.50 Oroligheterna tog slut med Wien-freden 1606, då både adeln 
och alla soldater fick religionsfrihet. I städerna var det inte längre kungen utan 
stadens råd som fick bestämma till vilken kyrka stadsborna skulle höra. I byarna 
och på landet var det länsherrens religion som bestämde bybornas kyrkotillhörighet. 
I början av 1600-talet vållade detta inga stridigheter, eftersom såväl godsherrarna 
som bönderna var protestanter. Problem uppstod senare under 1600-talet, eftersom 
länsherrarna då ofta tillhörde den lutherska kyrkan medan bönderna vanligen 
övergått till den reformerta tron. 
 Den katolska förnyelsen påbörjades efter 1620-talet med nya medel genom 
jesuiterna. De använde sig av övertalning, teologisk debatt, en ny sorts andlighet 
och kunnighet. Deras skolor på mellannivå och högre nivå hade i alla avseende den 

46 Om ekonomin se Keken 1937; om Ungerns historia från 1526 se Kann-Zdenek 1984. I slutet av 1400-
talet hade Ungern ca 4 miljoner invånare. 100 år senare hade landets population minskat till 2 miljoner på 
grund av turkarnas ockupation av landet som orsakade stor förödelse i de södra och mellersta landsdelarna. 
De västra och norra landsdelarna försvarades av Ferdinand av Habsburg (som var den tysk-romerska 
kejsarens Karl V:s yngre bror och svåger till den ungerske kungen Ludvig II. Vid dennes död i samband 
med det segrande turkiska anfallet 1526 ärvde Ferdinand den ungerska kronan). Östra Ungern med de 
transsylvanska furstarna i spetsen som vasaller till turkarna fick en relativ självständighet. Se Rockberger 
1994, s 36. 
47 János Sylvester som var lärjunge till Martin Luther gjorde översättningen med titeln Új Testamentom,

48  Med titeln Szent Biblia, översatt av den reformerta Károli Gáspár, utgiven i Vizsoly av den reformerta 
teologen Szegedi Kis János. Mészáros 1997. 
49 Upproren (1622, 1624 och 1626) leddes av två betydande furstar, István Bocskai (1604) och Gábor 
Bethlen. Se Kap.Transylvania i Sugar 1993.  
50 Till exempel då den habsburgske Rudolf II:s (1576-1612) general  år 1604 med sina ryttare drev de 
protestantiska prästerna ut ur staden Kassa (idag Katovice i Slovakien) och ur flera andra kungliga städer i 
nordöstra Ungern. Domkyrkan som tillhörde lutheraner återgavs till katolikerna. Kungens general 
hänvisade till cuius regio, rätten för stadens herre – i detta fall kungen – att bestämma över stadsbornas 
religion. Denna rättighet existerade dock inte alltid till kungens fördel. 

tryckt i staden Sárvár som grundade ett tryckeri redan år 1537. Hanák 1991, s 59-60. 
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högsta standarden i landet och blev snabbt mycket ansedda. Även den lutherska och 
den reformerta kyrkan satsade hårt på utbildningen och hade egna skolor på alla 
nivåer. I den nya rekatoliseringsstrategin ingick en satsning på att återvinna adeln 
och länsherrarna. En slutgiltig konsolidering av religionsfrihet som verkligen gällde 
alla (även vad som dittills betecknades som sekter), tillkom först 1781, under den 
upplyste habsburgmonarken Josef II:s tid51.

Det tredelade Ungern under 1600-talet. (NE. 1990.) 

2.2.2 Reformationen i Sverige 
I Sverige hade Gustav Vasas intresse för reformationen först och främst politisk-
ekonomisk karaktär.52 Han hade behov av kyrkans rikedomar och lydiga kyrko-
herdar och han fick igenom sina krav under riksdagen i Västerås 1527. Den 
religiösa reformen bars upp av Olaus och Laurentius Petri samt av Laurentius 
Andrae. En enhetlig luthersk inriktning av reformationen fick Sverige dock först på 
Uppsala möte 1593. Innan dess rådde även i Sverige olika uppfattningar om de 

51 Från samma år är Gustav III:s toleransedikt enligt vilket utländska katoliker (och sedan även judar) fick 
rätt att hålla gudstjänst. Detta var ett steg mot religionsfriheten i Sverige. I Ewald 1966 s 455. 
52 Uppgifterna i detta avsnitt bygger på Lenhammar 1993, om annat inte anges. 



33

reformatoriska idéer som speglas hos Gustav Vasas söner. Erik XIV och Karl IX 
stod kalvinismen närmast, men det hindrade inte Karl IX att stödja fastställandet av 
den lutherska tron vid Uppsala möte. Johan III sympatiserade med den katolska 
kyrkan.
 Att kunna välja religion, tänka igenom sin tro, var något nytt för de flesta i både 
Sverige och Ungern och det speglade den nya tidsandan. Efter Uppsala möte 1593, 
som skapade den nya nationalkyrkan, sattes en enorm medborgaruppfostran och ett 
undervisningsarbete i gång på katekesens grund och ett helt nytt gudstjänstliv 
utvecklades. Samma år som Nya Testamentet utkom på ungerska, nämligen 1541, 
blev Bibelöversättningen klar även i Sverige.53

 I Norrland började reformationen trögt. Med varsamma steg utan några stridig-
heter vann den nya läran terräng. Den förste evangeliske ärkebiskopen, reformatorn 
Laurentius Petri (1531–1573) satte sig inte heller med styrka emot de gamla 
invanda ceremonierna. Det var år 1536 som Svenska mässan hölls för första gången 
i Norrland.54 Trots att det måste ha ansetts revolutionerande att övergå från latin till 
svenska, skedde detta utan större uppståndelse i Skellefteå kyrka på juldagen samma 
år.55 Den katolska traditionen avtog så småningom under de kommande ärke-
biskoparnas tid, i synnerhet under Andreas Laurentii Björnram (1593–1591). Han 
utfärdade en deklaration om att "skillnaden mellan liturgien och den papistiska 
mässan ej vore större än mellan vitt och svart”.56 Biskopsvisitationer, utbildning i 
form av katekesläsning och det nya gudstjänstlivet bar frukt.57

53 Jfr 2.2.1. 
54 Olaus Petris svenska mässa presenterades 1530 i Stockholm, trycktes 1531 och fick kyrklig sanktion år 

55 Nordberg 1953, s 116. 
56 Nordberg 1953, s 118. 
57 E G Geijer skrev år 1838 att Norrlands allmoge ”än idag utmärker sig genom ett större mått av kristen-
domskunskap och en sorgfälligare uppfostran” och menar att dess orsaker ligger i att kristendomsunder-
visningen redan på 1500-talet särskilt omhuldats i Norrland. Citerat efter Jonzon 1953, s 28. 

1536. Se Pahlmblad 1998 s 31-49. 
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3. KYRKLIG KUNSKAPSKONTROLL OCH DOKUMENTATION I 
FÖRÄNDRING TILL OCH MED 1700-TALET 
Kyrkoarkivkällor är en av de faktorer som kan medverka till att ge en helhetsbild av 
dopets och dopuppföljningens struktur, funktion och kontroll i den europeiska 
kultur- och kyrkotraditionen sådan den såg ut från 1400-talet tills protestantismens 
olika grenar etablerat sig. Man kan via dessa arkiv fastställa om det handlar om en 
obruten tradition från den katolska medeltiden och få fram konkreta uppgifter i 
dokumentationen angående den kristna kyrkans undervisning i allmänhet och 
skilda samfunds undervisningsordning i synnerhet. Prövning av kunskaper i 
kristendomen kan spåras i kyrkornas längder i både Ungern och Sverige. Jag vill 
visa att även om de ungerska längderna inte innehåller entydiga noteringar om 
kunskapsnivån såsom de svenska husförhörslängderna gör, så belyser vissa uppgifter 
i dessa längder prästernas undervisningsinsatser. I den katolska traditionen skulle 
alla som har nått en viss mognad, bikta sig för prästen och via honom få Guds 
förlåtelse. Prästen skulle också utnyttja det enskilda samtalet för att lära ut mer om 
kristendomen. All sakramentsutdelning skulle föras in i kyrkböckerna och så förblev 
det i den katolska kyrkobokföringen. I Sverige utökades kyrkbokföringen med 
skrifteböcker. Biktens själavårdande funktion fick i den lutherska traditionen ge 
vika för det nya kunskapsmålet, läsningen och lärandet. I båda länderna var det 
biskoparna som via visitationer kontrollerade den kyrkliga ordningen och övade 
tillsyn över prästernas och församlingsbornas ”rätta” tro och leverne. 

3.1 Familjelängderna 
Kyrkböckerna i den katolska världen började föras mer regelbundet på 1400-talet. 
Obligatorisk för hela den romersk-katolska kyrkan blev kyrkobokföring genom 
beslut vid konciliet i Trent (1545-1563).58 Den tridentinska reformen förnyade den 
katolska kyrkan i flera avseenden. Såsom en följd av mötets beslut tillkom 1570 en 
enhetlig mässbok, Missale Romanum, samt redan 1566 den romerska katekesen 
Catechismus Romanus. Efter flera modifieringar kom 1563 konciliebeslutet om 
införandet av vigsellängder och dopböcker. Den påvliga bullan som lade grunden 
för en enhetlig kyrkobokföring och som föreskrev tillämpandet av alla i Trento 
fattade dekret kom ut den 26 januari 1564 i Benedictus Deus, signerad Pius IV.59

 Det fördes kyrkböcker inom den katolska kyrkan även före den tridentinska 
reformen, därom vittnar kyrkomöteshandlingar i ett flertal länder.60 Som exempel 
kan nämnas att i Tyskland var det först ett konciliebeslut i Konstanz 1435, som 

58 De till konciliet i Trento i Norditalien (lat. Tridentum) bjudna protestanterna uteblev och det blev den 
slutgiltiga brytningen med den romersk-katolska kyrkan. Ewald 1996. 
59 Se t.ex. ”The Council of Trent”, Volume XII i Knight 2003. 
60 Om annat inte anges, är uppgifter om äldre kyrkobokföring från Börsting 1959. 
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innehöll föreskrifter om kyrkobokföring, sedan kom sådana på synoden i Schwerin 
1492 och därefter i kyrkomötesbeslut i Hildesheim 1539 samt i Augsburg 1548. I 
Frankrike utvecklades seden att föra anteckningar om församlingsborna under 
1400-talet och från och med 1539 stadfästes kyrkobokföringen av staten.61 Det som 
vållade problem före det tridentinska konciliet var att det inte fanns någon 
kontinuitet i dessa anteckningar. Det ansågs vara den aktuella prästens angelägenhet 
att föra anteckningar om bl.a. utdelning av sakramenten, men oftast överlämnades 
dessa anteckningar inte till den efterföljande prästen. Kardinalerna i Trent var måna 
om att lösa frågan om anteckningarna för att komma tillrätta med otillåtna 
äktenskap och missbruk av fadderskap.  
 Av samma orsaker som ovan nämnts beslutade man om kyrkobokföring redan år 
1515 även i Ungern. Det skedde vid ett kyrkomöte i biskopssätet Veszprém. 
Synoden ville att brudpar skulle förete – med hjälp av doplängder – bevis på att det 
inte fanns något hinder för vigseln, bl.a. i form av det andliga släktskap som ansågs 
föreligga vid fadderskap. Fadderskap enligt den kanoniska rätten var ett lika stort 
hinder för äktenskapet som nära släktskap. Den turkiska invasionen av Ungern och 
det därav följande sammanbrottet för den katolska kyrkan omöjliggjorde dock 
verkställandet av synodens beslut 151562 och det blev först år 1611 som synoden i 
Nagyszombat63 kunde återuppta diskussionen om kyrkobokföring för dop och vigsel 
och därefter se till att beslutet verkställdes. 
 Nästa steg i kyrkoboksföringens utveckling efter det tridentinska beslutet togs år 
1614, då den romerska påven Paulus V utökade den obligatoriska kyrkobok-
föringen med tre nya böcker. Dekretet bar titeln Rituale Romanum och innebar 
bestämmelser om att föra konfirmationslängd, dödbok och familjelängd.  
 En närmare inblick i kyrkoarkiven visar att inte heller dessa tre nya böcker kom 
som en nyhet för flera stift i Europa. Precis som beträffande vigsel- och dopböcker 
fanns det redan flera länder, där seden att föra konfirmationslängder existerade. I 
t.ex. Italien infördes ett dekret om att föra anteckningar om konfirmanderna i 
Verona år 1530 och i Spanien beslutades därom i stiftet Calahorra 1545.64

 Familjelängden skulle enligt Rituale Romanum officiellt benämnas Liber de statu 
animarum. Familjelängden hade sitt ursprung i Frankrike, där det redan vid kyrko-
möten under 1400-talet föreskrevs att församlingsborna skulle bokföras för att man 
skulle kunna styrka mottagandet av sakramenten vid påsken.65 För att kunna lägga 

61 Börsting 1959, s 94. 
62 Jfr Canonica visitatio i 3.7. 
63 Ärkebiskopssätet från Esztergom flyttats dit på grund av den turkiska invasionen.
64 Börsting 1959, s 99. 
65 Längden kallades ”Verzeichnisse der Pfarrkinder zum Nachweis des österlichen Sakramentempfanges” 
och publicerades i Browe, P, SJ Die Pflichtkommunion im Mittelalter. Münster 1940, s 116. Uppgiften har 
jag funnit i Börsting 1959, s 99. 
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upp ett register gick prästen från hus till hus, skrev in de enskilda familjemed-
lemmarna i boken och skrev efter varje namn ett eller två ”C”. Confessus stod för 
bikten och det skrevs ”CC”, om den som biktade även tog nattvard, d.v.s.
communicavit.66

 Så tillkom ett drygt sekel före själva det officiella införandet av familjelängden 
förteckningen över ”själens och nådens tillstånd”, som det ursprungligen hette i 
Frankrike för att senare benämnas ”Boken om själarnas tillstånd”, eller också 
kallades det för Liber familiarum. Registret utökades senare med de barn som ännu 
inte hade åldern inne för att mottaga dessa sakrament och även de familjer som inte 
var katoliker skrevs in.67

 Familjeregistrering av liknande slag infördes på tyskt område i Speyers stift 1474, 
på spanskt område i Toledo 1498 och på italienskt område för Verona 1545. Från 
en församling i Rom (S Maria in Cosmedin) finns det Stato delle anime alltså 
'själatillståndsregister' kvar från 1599 och framåt. Enligt kyrkoarkiven nyttjades 
alltså familjelängder i Västeuropa långt före det påvliga dekretet 1614. 
 Det ovan nämnda beslutet om Rituale Romanum kom 1614 och utökade alltså 
ministerialböckerna68 med konfirmationslängd, dödbok och Liber status animarum.
Det tridentinska dekretet Benedictus Deus, det första som beslutade om kyrko-
bokföringen över huvud taget, innehöll inga föreskrifter om själva utformningen av 
dop- och vigsellängderna. Därför blev bestämmelser i Rituale Romanum av stor 
betydelse för den fortsatta registreringsverksamheten. Dels beslutades vad som 
skulle föras in i kyrkböckerna och hur de skulle föras, dels utökades kyrko-
bokföringen. Sammanlagt skulle nu fem kyrkböcker föras. Vid sidan av dop- och 
vigsellängd skulle dödbok, konfirmationslängd och Liber status animarum föras. 
 Doplängden skulle innehålla orten för dopet, föräldrarnas namn och bostadsort, 
faddrarnas namn och bostadsort. I vigsellängden skulle vigselns datum, namn på 
brudparet och på vittnen samt datum för de föregående lysningarna antecknas. 
 Dödboken skulle innehålla den avlidnes namn, ålder, begravningsort och 
mottaget sakrament.
 Av konfirmationslängden skulle konfirmandens, föräldrars och faddrars namn 
framgå, men dessa uppgifter skulle inskrivas i form av löpande text och inte i 
tabellform med ett nytt stycke för varje ny uppgift. 
 Denna stora förändring när det gäller kyrkobokföring nådde Ungern först 1625, 
då föreskrifterna i Rituale Romanum blev obligatoriska i hela landet. Under den 

66 Börsting 1959, s 99. 
67 Börsting (1959, s 99) påpekar att på grund av detta räknades Liber status av vissa forskare ibland till 
folkbokföring för finansiella och kyrkostatistiska ändamål, men att det inte går att finna ett enda ställe i 
Liber status-materialet som har någon finansiell notering. 
68 Dop-, vigsel- och dödböcker räknades som auktoriserade dokument fram till den statliga 
folkbokföringens införande. Kálniczky 1998, s 18. 
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första tiden motsvarade inte kyrkböckerna de nya föreskrifterna. Böckerna fördes 
ofta med luckor. I doplängderna kunde ortsnamn saknas, så även i vigsellängderna. 
Dödböckerna uppgav inte begravningsorten. När kontrollen av kyrkobokföringen i 
samband med biskopsvisitationerna kom igång, försvann dessa fel.69

 De ungerska städerna i allmänhet och de fria kungliga städerna i synnerhet var de 
första som såg till att kyrkböckerna fördes ordentligt. I städerna var det rådet som 
utsåg prästerna. De av staden anställda prästerna hade bättre inkomster än övriga 
präster, men städernas råd var också måna om att välja högutbildade präster för att 
de bland annat skulle klara av kyrkobokföringen, eftersom rådet alltid ville se 
dopbevis hos dem som begärde att få bli borgare eller skråmedlemmar i staden.  
 Böcker om Liber status animarum kom i gång långsamt på grund av turkarnas 
belägring av landet fram till 1600-talets slut. Denna familjelängd blev den mest 
krävande längden för prästerna att upprätthålla, därför blev den allmänt förd först 
på 1770-talet.  
 Även staten ville ha kännedom om invånarna under landets konsolidering efter 
befrielsen från det osmanska riket. Drottning Maria Theresia (1740-80) införde ett 
slags mantalslängder, s.k. Conscriptio animarum år 1772. Dessa ”Själarnas uppteck-
ning” skulle föras av kyrkoherdarna och tjänade också som officiell bokföring av 
invånarna.70

3.1.1 Själarnas uppteckning i den katolska och lutherska kyrkan 
Conscriptio animarum gav en annorlunda kännedom om församlingsborna än Liber
status animarum och kunde tjäna fler syften. Denna typ av längd har inte någon 
direkt anknytning till den kateketiska verksamheten, men visar vissa aspekter som 
anknyter till kyrkans undervisning. 
 Längden tog upp invånare som ägde hus, torpare, tjänstefolk och fattiga/inhyses. 
Under huvudrubrikerna skildes män och kvinnor, vuxna och barn åt. I kategorin 
tjänstefolk och fattiga/inhyses gjordes ingen skillnad på man och kvinna, men 
längderna skiljde på barn och vuxna.  
 Syftet med Liber status animarum var att anteckna själarnas tillstånd, d.v.s. 
”nådens tillstånd” genom sakramenten71. I Själarnas uppteckning redogörs för alla 
hushåll men endast familjerepresentantens namn står angivet, i övrigt står bara ett 
eller flera streck, ”/”, under rubriker, beroende på antalet personer i hushållet. Dessa 
längder skiljer sig från andra familjelängder där alla boende i ett hushåll namnges. 

69 Detta varierade i olika landsdelar beroende på stiftskansliets återflyttning på de av turkarna belägrade 
områdena. Hanák 1991. s 76-77. 
70 Skyldighet att lämna in denna uppteckning varade fram till 1785 då den s.k. ”Pfarr-Topographic” 
infördes av nästa regent, Josef II. Det nya registret var av kyrkoförvaltnings- och demografisk karaktär. 
71 Se 3.3. 
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Här är det endast antalet i ett hushåll som antecknas i sociala kategorier och sedan 
sammanräknas vid sidans slut och överförs till nästa sida. Huvudrubrikerna är 
indelade i underrubriker, för det första på män och kvinnor för det andra på vuxna 
och barn under 15 år.  
 Längden nedan (Tabell 1) visar principerna för uppställningen i Själarnas 
uppteckning. Originalet är på 23 sidor som jag bearbetade. Vissa sidor är på latin, 
men större delen på ungerska. (Karta över de studerade orterna återfinns i Bilaga 1). 

Tabell 1. Exempel på Conscriptio animarum från staden Makó från den 24 februari 1774.72

Husägande invånare Torpare 

Män Kvinnor Män Kvinnor 

Tjänstefolk Fattiga/inhyses

Vuxna Under 

15 år 

Vuxna Under 

15 år 

Vuxna Under 

15 år 

Vuxna Under 

15 år 

Vuxna Under 

15 år 

Vuxna Under 

15 år 

namn

700

tecken

718

tecken

642

tecken

787

tecken

146

tecken

84

tecken

122

tecken

94

tecken

125

tecken

40

tecken

16

tecken

9

Fastställandet av den sociala tillhörigheten under titeln Själarnas uppteckning gav 
underlag för skatten. Det förklarar också varför fattiga/inhyses anges under en egen 
rubrik trots att antal fattiga/inhyses inte överstiger 0,26 % av stadens invånarantal 
på 3483 personer. Fattiga/inhyses är antecknade efter vissa husägande bönder och 
troligen anger detta deras tillhörighet, nämligen att det är dessa bönder som de bor 
hos.
 Uppdelning på män och kvinnor i särskilda kolumner är också sällsynt. I andra 
längder anges alla med namn och då skiljer man lätt på män och kvinnor. För min 
undersökning är uppdelningen på kategorin barn och vuxna intressant. Denna 
uppdelning förekommer på samma sätt i alla sociala kategorier och därigenom visas 
tydligt att man ansågs bli vuxen i 15-årsåldern. Eftersom konfirmationen var lik-
tydig med inträdet i vuxenvärlden, kan man dra slutsatsen att man måste ha 
konfirmerats senast vid 15 års ålder. Eftersom denna kategori också är uppdelad på 
pojkar och flickor kunde denna längd användas som underlag för det befintliga 
behovet av trosundervisning inför konfirmationen. Längden talar alltså tydligt om 
att konfirmationsåldern infaller före 15 års ålder.  
 Från 1600-talet förde de protestantiska samfunden egna böcker som användes 
som underlag till bl.a. kyrkoskatten, men alla officiella inrapporteringar skedde till 

72 Fakta uttagna på papperskopia från Conscriptio Animarum Uniorum de Anno 1774 Oppido Mako 
parochia. Ungerska länsarkiv (Csongrad). Sammanställning och översättning gjorda av mig. 
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myndigheter via de katolska biskopsvisitationerna, Canonica visitationes.73 1785 
upphävdes denna reglering och från och med den tiden omfattar den katolska 
kyrkans dokumentation inte längre uppgifter om stiftets alla invånare.  
 De protestantiska kyrkornas bokföring blev alltså officiella dokument från och 
med 1785. Den äldsta lutherska kyrkboken som jag hittade och som var daterad 
efter den tidpunkten var en tryckt kyrkbok som började år 1807 och innehöll en 
Själarnas uppteckning, ett Conscriptio animarum med liknande uppställning som 
den i Tabell 1 presenterade längden. Boken innehöll förtryckta blad på ungerska, 
där inga andra uppgifter än ett streck ”/” skulle få plats. De tryckta rubrikerna är i 
svensk översättning följande: 
Bonde som översta rubrik har underrubriker där man skulle kryssa för om bonden
var innehavare och om det bodde torpare, drängar på bondgården och hur många av 
dessa som var äkta par.
Änkeman/Änka som överrubrik har två underrubriker män och kvinnor eftersom det 
ungerska ordet för änkeman/änka inte avspeglar kön. 
Ogifta som översta rubrik med underrubrikerna män resp. kvinnor fick en till 
underrubrik angående barn med tre rubriker att fylla i: under sex år, går i skola samt 
biktade.74 Accrescentia är det latinska ordet för ökning genom inflyttning eller genom 
födsel och i underrubrikerna står män och kvinnor.
Deccrescentia är det latinska ordet för minskning genom utflyttning eller bortgång.

Figur 1. Conscriptio animarum från den lutherska församlingens arkiv i Kötcse, Veszprém stift  
från 1807 (fotograferat av mig på ort och ställe).75

73 Den lutherska och den kalvinistisk-reformerta kyrkan har accepterat religio recepta från 1608, men deras 
rättigheter blev likställda med den katolska kyrkans först 1781 i toleransediktet som utfärdats av Josef II. 
74 Jfr .5.6. 
75 Rubriken i Figur 1. har texten ”Conscriptioja”. Ändelsen –ja är en ungersk possessiv ändelse och är ett 
bra exempel på det blandspråk som förekommer i dokumenten. 
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Jämfört med den katolska längden om Själarnas uppteckning ger den lutherska 
längden samma information även om formuleringen är annorlunda. Men det finns 
en grundläggande skillnad, nämligen att in- och utflyttning noteras i den lutherska 
längden, även om dessa uppgifter hamnar i samma rubrik som bortgång och födsel. 
I detta hänseende liknar denna lutherska längd den svenska kyrkobokföringen där 
flyttningslängder påbjöds redan i 1686 års kyrkolag.76 Från denna tid kan man i 
Sverige följa individernas rörlighet i särskilda flyttningslängder eller i husförhörs-
längder.
 Jag har inte hittat någon hänvisning om flyttningslängder bland föreskrifterna 
om den katolska kyrkobokföringen. Under 1700-talets första hälft rådde en stor 
migration i Ungern efter den turkiska ockupationen och frihetskamperna mot 
habsburgarna. Den kyrkliga kontrollen av flyttningarna under denna tid bestod 
dock endast av församlingsprästernas upprättande av referensbrev – i allmänhet 
innehållande dopbevis – för den som så önskade. 

3.2 Husförhörslängder 
Utförliga föreskrifter om religionsundervisning finns i någon mån i alla lutherska 
kyrkoordningar. Redan under 1500-talet krävdes det i flera lutherska stift i Europa 
att brudpar och faddrar skulle ha goda kunskaper i katekesen. Så till exempel i 
Tyskland där också ett förhör infördes inför den första nattvardsgången. Liknande 
bevarade längder från Strasbourg vittnar också därom från och med 1524.77

 Den svenska kyrkoordningen år 157178 innehöll liknande bestämmelser och de 
återfinns i alla senare biskopsstadgor och de svenska biskoparna tog plikten att 
undervisa på största allvar.79 Den biskop som gjorde mest för utvecklingen av ett 
systematiskt kunskapslyft inom den evangelisk-lutherska kristendomen i Sverige var 
Johannes Rudbeckius.80 Under sin tid som biskop i Västerås stift 1619–1646 
utvecklade han former för kontroll av katekeskunskaperna. Hans utförliga bestäm-
melser innehåller alla viktiga moment som senare ingick i husförhören och den 
vägen infördes i husförhörslängderna. För det första ville Rudbeckius använda 
folklängder vid visitationerna, när han själv förhörde församlingsborna vid 
biskopsbesöken. Dessa folklängder skulle innehålla alla församlingsbor över 10 år. 
Registreringen skulle föras hushållsvis. Först skulle fadern (husbonden) i familjen 
och hustrun med sönerna och döttrarna upptecknas, följda av föräldrar och 

76 Nilsdotter Jeub 1993. 
77 Lext 1984. 
78

79 Lext 1984, s 67. 
80

första svenska gymnasiet (1623) i Västerås. 

 Jfr 4.1.

 Jfr 4.1. om Rudbeckius som den drivande kraften i skolorganisationens utveckling och grundare av det 
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svärföräldrar, bröder och systrar. Därefter skulle drängar, pigor och inhysefolk 
inskrivas. Vid förhören skulle de frånvarandes namn sättas inom parentes och antal 
förhörda anges. Inom ramen för innehållet ställdes frågan om hur många 
katekesstycken var och en kunde läsa och hur många som kunde Luthers 
förklaringar. Hur många kunde ”väl, tämligen eller något förstå”.81 Dessutom skulle 
en speciell längd föras på dem som inte fanns med i den föregående längden. Det 
gällde barn som var födda senare eller personer som inflyttat senare. Även dessa 
skulle redovisa för sina katekeskunskaper för att få gå till Herrens bord. De som 
hamnade i den sistnämnda längden skulle förhöras av prästen. Med denna stadga 
lade Rudbeckius grunden till husförhörslängderna.82 Husförhörslängdernas utveck-
ling kom i flera etapper. 1686 års kyrkolag införde skrifteböckerna som skulle 
upprättas vid de årliga husförhören och utformandet av dessa längder var olika men 
principerna var desamma: 

”Som regel upptecknades alla i församlingen i förhörslängderna, både besuttna och 

obesuttna, yngre och äldre, kvinnor och män. I de tidigaste längderna kunde vissa förnäma 

familjer ibland vara undantagna. De deltog ej i förhören. Likaså kunde anteckningar om de 

minsta barnen dröja till dess de kom med i undervisningen och förhören. Men i stort sett 

och längre fram i tiden blev alla upptecknade. Alla omfattades av den kyrkliga 

administrationen och folkundervisningen. Ingen kom undan.”
83

Dessa längder är utomordentligt rika på bevis på folkundervisning och på präster-
skapets undervisande arbete i kristendomskunskap och i läsinlärning. 
 Från de av Egil Johansson bearbetade husförhörslängderna återges här två 
exempel. Husförhörslängden (1853–1862) från Bygdeå socken omfattar en tioårs-
period under vilken barnen förhördes årligen och deras utveckling i läsning, 
katekeskunskap och förståelse antecknades med olika symboler. Även tidpunkt för 
första förhöret – oftast vid 6-8 års ålder - och första nattvardsgång – i allmänhet vid 
15-17 års ålder – antecknades.84 Bygdeå sockens husförhörslängder omfattar en 
längre period, vilket var vanligt i Norrland men ovanligt söderut. I mellersta Sverige 
skrevs husförhörslängder om efter 5-10 år, i Skåne påbörjades en ny längd för varje 
år och då slängdes ofta den gamla, tyvärr. 

81 Punkt 11 i Rudbeckius föreskrift återgiven efter Lext 1984, s 69. 
82 Genom Rudbeckius föreskrifter blev inte bara den svenska kyrkobokföringen grundad utan även den 
svenska folkbokföringen. F.d. riksarkivarie Sven Lundquist skriver att ”då jag talar om den äldre svenska 
folkbokföringen, avses de kyrkliga ministerialanteckningarna och husförhörslängderna, upprättade av 
präster och förvarade i de kyrkliga arkiven.” Lundkvist 1990, s 3-4. 
83 Johansson 1989, s 6. 
84 Johansson 2002, s 38.  
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 Husförhörslängderna blev standardiserade från mitten av 1700-talet. Förutom 
personuppgifterna skulle bl.a. närvaro vid förhör och nattvard antecknas. Vid 
förhören blev kunskapskravet, i vilket ingick läskunnighet, allt mer omfattande. 
Det nådda resultatet vid förhören skrevs in i form av olika markeringar. 
Markeringarna varierade, de kunde vara lika för ett helt område men kunde också 
skilja sig från varandra från präst till präst. 
 De norrländska husförhören är i allmänhet noggrant förda och även efter 
beslutet om allmän folkundervisning 1842 fortsatte kyrkans folkundervisnings-
arbete i hemmen under några årtionden85.
 Markeringarna visar ett betygssystem som följer de enskilda barnens och 
ungdomarnas utveckling från år till år. Färdigheten i läsning, i utantillkunskaper 
och i förståelse av begrepp manifesteras i dokument och gör jämförelser möjliga 
mellan olika familjemedlemmar och mellan generationer inom och utom familjen. 
 I Rättviks förhörslängd från 1722 finns en speciell kolumn med de böcker som 
hushållen ägde. I rubrikerna för kunskapsnoteringarna återfinns dessa böcker i 
samma ordningsföljd och visar hur långt familjens barn hade kommit i läsning och 
kristendomskunskap.86 I vissa husförhörslängder anges läsetexten och böcker som 
ingick i församlingsundervisningen. Läsövningar för barn började med böner som 
de redan kände eller kunde utantill och därigenom lättare lärde sig att tyda 
bokstäverna i ABC-boken samt stavningen. Därefter följde läsning av Luthers lilla 
katekes. I Rättviks husförhörslängd antecknades de fyra böcker som barnfamiljer 
använde för hemundervisningen. Inskrivningen av böckerna skedde i en pedagogisk 
ordning: ABC-boken, Lilla katekesen, Swebilii katekesutveckling (1689) och 
Psalmboken (1695). 
 De yngsta barnen får en anteckning endast för bokläsning och för enklare böner, 
de äldre barnen får noteringar om Luther lilla katekes och ungdomar och vuxna om 
Swebilii katekesutveckling.
 Även på Island antecknades i Själaregister vilka böcker som fanns i hemmen 
enligt Loftur Guttormssons forskning.87 Efter reformationen under 1500-talets 
andra hälft, ställdes först bara krav på elementära kunskaper i kristendomen för att 
kunna ta del av kyrkans sakrament. Luthers Lilla katekes utkom 1594 på isländska. 
Under 1740-talet skärptes kravet på kunskaper genom olika kungliga förordningar. 
Husandakt eller hemläsning blev föreskrivet. Utan att kunna läsa – och detta fick 
man lära sig i hemmet – fick man inte konfirmera sig. Läskunnigheten byggde även 
på Island på religiös litteratur, i första hand på Luthers Lilla katekes med förklaring 

85 Den allmänna skolplikten kom i praktiken igång efter 1882 års skolstadga. Hartman 2002, s 214. 
86 Johansson 1988b, s 15. 
87 Guttormsson 1981. 
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samt på psalmböcker och bönböcker. Från 1746 skulle ”Själaregister” föras om 
invånarnas kunskapsnivå, bl.a. om de kunde ”läsa i bok” eller inte och om de hade 
någon bok till daglig husandakt. I genomsnitt fanns det fem eller fler böcker i 8 av 
10 hem enligt Själaregistren på 1750-talet. Bokläsningen var en nödvändighet för
ungdomarna för att de skulle kunna konfirmera sig även på Island.

3.2.1 Undersökning av katekismilängder från 1600-talets slut 
Vid sidan av de bearbetade husförhörslängderna vilkas resultat jag presenterar i 
forskningsöversikten och använder i studien ville jag själv bearbeta svenska 
kyrkböcker från tiden kring 1686 års kyrkolag. Hur mycket av den kateketiska 
funktionen kan avläsas i längderna före kyrkolagen? Finns det några skillnader i 
längdernas uppläggning före och efter kyrkolagen? Valet föll på förhörslängder från
Sankt Nikolai församling i Stockholm, den senare Storkyrkoförsamlingen.88 Den 
valda perioden är 1667–1695 och kvarteret är Öster.89 Redan vid första anblicken 
syns det att denna serie av längder är svårläst och språken blandas. Ibland är den 
skriven på latin och på svenska på en och samma rad. 90 I 1686 års kyrkolag regleras 
kyrkobokföringen så att den ska innehålla ett topografisk register över alla 
församlingsbor. Längden är inte noggrant förd när det gäller familjeuppställningen. 
Det anges vems hus det är och de efterföljande namnen visar relationen till 
husfadern. Själva kyrkboken omfattar perioden 1670–1689 enligt titelbladet men 
från de första åren saknas noteringarna. Det kan inte bero på prästens ovilja att 
förhöra. Han skrev flitigt in fyra-fem husägande familjefäders namn på varje sida på
de första 10 bladen. Det lämnades plats för noteringarna. Men de flesta av dessa 
blev inte ifyllda. Det kan till exempel bero på att fast prästen gick ut till husen och 
besökte familjerna, fick de som förhördes inga noteringar införda. Prästen tog 
kanske inte boken med sig.91 Eller också var avsikten med de inskrivna husen att ha 
en lista för besöksordningen. På de första tio sidorna är nämligen husen numrerade. 
Sedan upphör numreringen men familjenamnen fortsätter.
 Uppenbarligen var det bara tjänstefolk och barn som förhördes. Fördelen med 
detta är att pigor och drängar träder fram med sina kunskaper i minst lika stor 
utsträckning som familjens barn. Årtal, månad och dag för förhöret är angivna men 
varken ålder eller dopår är noterade vid de enskilda namnen. Detta gäller såväl

88 Se 1.1. 
89 Storkyrkoförsamlingens officiella namn fram till 1907 var Sankt Nikolai och från 1989 heter den 
Stockholms domkyrkoförsamling. 
90 Jfr med de ungerska längderna i nästa avsnitt 
91 Enligt förste arkivarie Ingegerd Stenström vid Forskningsarkivet, Umeå universitet, var det inte brukligt 
att ta med sig skrifteboken. Egil Johansson menar också att prästen gick hem och skrev in resultatet, men 
under denna första period gjorde han det bara för egen räkning. Kände han sin församling väl ansåg han 
sig kanske inte ens behöva notera. 
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barnen som tjänstefolket. Här finns en skillnad jämfört med de längder som tillkom 
efter kyrkolagen och skulle föras under en längre period. För att kunna klargöra
ålder på individerna beställde jag dopböckerna för den aktuella perioden.92 Med 
hjälp av husägande familjefäders namn och yrke angivna i husförhörslängden skulle 
barnens födelseår kanske kunna spåras. Det fördes två längder med registrering av 
födelse och dop under denna period. Den ena längden avser födelse- och 
dopregistrering av äkta barn och i den andra bokfördes födelse och dop av oäkta 
barn.93 Tjänstefolket i husförhörslängden skrevs oftast in med bara förnamnet och 
om det fanns ett efternamn så var det så vanligt (Johannesdotter osv.) att det inte 
skulle ge något säkert resultat.94

 I katekismilängden är först husfader med titel och/eller yrke inskriven. På raden 
under följer hustruns namn. Husfadern och hans hustru får inga förhörsnoteringar. 
Det är bara deras barn och pigor som vittnar om sina kunskaper. Vi kan därför anta 
att vuxna inte förhördes under 1670–89 i St. Nikolai församling. Detta antyds av 
kyrkobokens benämning, den kallas nämligen Examensbok. Förhör av alla blev en 
plikt för prästen först efter 1686 års kyrkolag och det tog nog tid innan lagens 
bokstav nådde böckerna. Enligt vad man kan utläsa av uppställningen har prästen
haft en ambition att förhöra samma personer vid ungefär samma tid följande år. 
Rubrikerna i husförhörslängden skrevs in för hand och är följande: 
Namn 
Enfaldigt 
Uttydningen på Tio Guds bud 
Tron 
Bönen 
Dopet
Altaret
Benämningen Enfaldigt står för kunskapen i ABC-boken.95 Sedan medeltiden 
innehöll ABC-böckerna bl.a. huvudbönerna96. Läsinlärningen skedde med böne-
texter som barn redan kunde utantill genom närvaro på olika former av vuxnas 
andaktsliv.97 Av längden framgår att läsningen bara är början i den kyrkliga 

92 Svensk Arkivinformation (SVAR) Riksarkivets enhet i Ramsele, tillhandahåller alla kyrkböcker i Sverige 
och delar av Finland överförda på mikrokort. CA.4 1670-87. 
93 Storkyrkoförs. Sthlm Sankt Nikolai Clal:4 1670-1687 nr. 80312 resp. Storkyrkoförs. Sthlm Sankt 
Nikolai Clb:2 1663-1714 nr. 80323. 
94 För komplettering med andra uppgifter, beställdes enbart födelse- och dopboken för äkta barn. Det 
visade sig dock att just de årtionden som jag letade efter saknade dessa uppgifter. På det sättet kunde det 
inte styrkas att endast barn förhördes. 
95 E Johansson tolkar enfaldigt med betydelsen ”läser enfaldigt och med förklaring” i Bygdeås
katekismilängd från 1639-1752. Johansson 1972  
96 Jfr 5.1. om de ungerska katekes-ABC.  
97 Jfr Lindmark 1994. 
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undervisningen. Den därefter följande rubriken, Uttydning (av katekesens tre 
huvuddelar), Tio Guds bud, Tron och Bönen är en sammanfattning av  allt som står
i Skriften enligt Luther själv.98 Bönen står för Fader Vår och följs av de två sista 
huvudstyckena i katekesen (Dopets och Altarets sakrament samt husandakten med 
bordsbön, morgon- och aftonbön). Uttydningen, att även i egna ord uttrycka 
innebörden av katekesen och visa förståelsen av dess ”rätta mening” (som det står i 
1686 års kyrkolag) kräver noggrann undervisning – och övning. Dessutom 
förekommer noteringen literatus/literata, som anger läsfärdighet, dock inte som
egen rubrik. Istället följer literatus/literata utan förkortning som en notering efter 
namnet. Förhören var alltså redan före 1686 års kyrkolag utförliga. Olika siffror 
anger hur väl man kan de olika huvudstyckena. Dessa siffror tjänar som 
minnesanteckningar för prästen och ska inte förstås som ett betyg. Siffrorna är
enkla att förstå, t. ex. på Tio Guds bud är den högsta siffran tio, för Enfaldigt är
siffran fem eftersom den anger de fem huvudstyckena i Lilla katekesen, för Tron är
det ”3” för trosbekännelsens tre artiklar. 
 Som exempel valde jag ett förhör med två döttrar till en husägare och ett förhör
med fyra pigor i ett annat hus. Den 22 mars 1685 förhördes i Skepparen Anders 
Duuchs hus hans två döttrar, Catharina och Magda. Under rubriken Enfaldigt står
siffran ”5” för båda, men vidare förhör gäller bara den äldre, Catharina99. För
Uttydningen av Tio Guds Bud får hon”10” och även för Bönen får hon den högsta 
siffran, men för Tron bara ”2”. Nästa förhör är antecknat för nästkommande år den 
25 februari 1686. 
 Vid samma datum förhörs fyra pigor i ”Lieutnanten Nils Martinssons huus”. Att 
de är pigor anges i förkortning på latin efter deras namn (”anc” av ancilla, piga). 
Alla får godkänt i Enfaldigt och i Uttydningen av Tio Guds Bud, men tre av fyra får
”illa” i Tron, även Elsa Andersdotter som i övrigt har noteringen litterata. Bara den 
äldsta pigan, Britta Joransdotter får ”2” i Tron. Vid förhöret året därpå är det fyra 
flicknamn antecknade och alla klarar sig, men bara Brittas namn är detsamma som 
året innan och denna gång står inte efternamnet angivet, så vi vet inte om det är
samma Britta som denna gång har förbättrat sig från ”2” till ”3”.
 Denna notering av siffror är inte genomgående, det finns sidor där istället 
initialbokstaven till rubriken visar att förhör ägt rum. På dessa blad står ett ”T”
under Tio Guds Bud och under Tron. Ett ”F” står under rubriken Bönen som är
initialen till Fader Vår, ett ”D” markerar Dopet. Sist står ”AS” om Altarets 
sakrament. 

98 Se Jensen 1994 s 39. 
99 Tyvärr vet vi inte hur gamla de var 1685, men det är alltid det äldre syskonet som skrivs in först. 
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 Inga speciella markeringar om begrepp och förstånd förekommer under den 
aktuella tiden, varken i St.Nikolaj församling eller i Bygdeå förhörslängder från
samma tid.100 Ändå framgår det unika drag som utmärker nordiska husförhörs-
längder, här uttryckt som Uttydningen. Vad man kan utläsa av längden görs inga 
skillnader i förhöret mellan pigor och husets barn. Kunskapskravet och förhörs-
tekniken är densamma. 

3.2.2 Likheter med svenska husförhörslängder i den evangalisk-lutherska kyrkan i 
Ungern
Med hjälp av husförhörslängderna kan Svenska kyrkans roll spåras i folkunder-
visningen på ett tydligt sätt. Men kan det finnas likartade kyrkoarkivkällor i 
Ungern? Finns det över huvud taget något dokument som visar hur kunskapsnivån
prövades före utdelningen av nattvard?  
 För att få reda på hur de lutherska kyrkoherdarna gick tillväga med registrering 
av utdelade sakrament sökte jag upp olika församlingar i Ungern. Under mina resor 
på den västungerska landsbygden då jag letade efter kvarlämnade kyrkböcker i 
församlingsarkiv, uppsökte jag sådana byar som hade flera olika samfund. På den 
evangelisk-lutherska prästgården i Kötcse101, Veszprém stift, där också den 
reformerta och den katolska kyrkan är verksamma, fanns två gamla skåp fyllda med 
kyrkböcker. Den äldsta boken var från och med 1807 och framåt. Den är tryckt på
ungerska och har följande rubriker i översättning till svenska: 
Den översta rubriken: Själarnas Confessio, alltså samfundstillhörigheten.
I underrubriken ska samfundets geografiska befintlighet fyllas i. 
Därunder följer husnumret och det anges i vilken ordning det ska redogöras för
familjen. Först husfadern, sedan modern och därefter barnen. Sedan följer en 
uppställning som rymmer de viktigaste händelserna i livet som man ska ange med 
ett årtal: födseln, första skolåret, vigseln, döden, eventuell inflyttning eller utflyttning.
 Dessutom finns den för denna studie så viktiga rubriken: den första bikten. Den 
första biktens år anges bara för barnen. Prästen förde alltså in tidpunkten före första 
nattvarden, då barnen var mogna att förstå förlåtelsens ord, precis som det framgår
ur svenska husförhörslängder.102 Luthers Lilla katekes behandlar Skriftemålet och hur 
man ska lära barn att göra sin syndabekännelse i ett eget kapitel som följs av Altarets 
Sakrament. Prästen noterade i den ungerska evangelisk-lutherska kyrkan också
kunskaper som föregick den första nattvardsgången. Familjen Bukkosti, där fadern 
Filip år 1807 var 54 år och hans hustru Elisabetha, född Kichler var 36 år hade fått 

100 Jfr Johansson 1972, s 98. 
101 Kötcse (med ursprunglig ortografi Köttse) ingår i Karád distrikt i länet Somogy. Visitationsprotokollen 
1700-1828 återfinns i MOL X-4439, 10498, 21078.d. 
102 Se t.ex. ”Första gången” i Johansson 1993, s 104.  
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fem barn1790–1802. De två yngsta är födda 1802 och 1806. Efter bådas namn står
datumet för Första bikten när de når 10 års ålder. För Andreas (född 02) står 1812 
och för Andrea (född 06) står 1816. Vare sig för föräldrarna, för de redan gifta 
barnen eller för det vuxna barnet Johannes (född 1790) antecknas den första 
bikten. För dem är det datumet för vigsel resp. dödsfall som ska införas. Det är bara 
barn som för första gången får gå till Herrens bord som antecknas under denna 
rubrik. Första skolåret är inte noterat alls i boken men detta utesluter inte att barn 
gick i skola, men skolundervisningen ingick inte i den lutherska prästens uppgifter. 
Han, med ansvar för det andliga livet, noterade när barnen nådde anni dicretionis
och prövade dem i katekeskunskaper. 

Figur 2. Själaregister från Kötcse 1807-1814 (Veszpém stift)(fotograferat av mig på ort
och ställe103).

103 Jag fick arbeta fritt med kyrkböckerna på prästgården men jag fick inte ta med böckerna för kopiering 
och någon kopiator fanns inte på gården. 
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Den första visitation som det finns belägg för i den ungerska evangelisk-lutherska 
kyrkan anordnades 1613 i det transsylvanska kyrkodistriktet. Från 1700-talet finns 
det flera protokoll bevarade från denna landsdel, de ger dock inte någon utförlig 
information utan håller sig till räkenskaperna. Mer detaljerade dokument finns först
från 1800-talet.104

 Under den katolska tiden var bikten en nödvändighet för nattvarden även i 
Sverige. Efter reformationen fick bikten en alltmer kateketisk prägel. Ju mer 
Svenska kyrkan lade vikten vid lärandet under 1600-talet, desto mindre av den 
själavårdande funktionen blev kvar i bikten. Bekännelse av synd och erhållande av 
avlösning var en del av den allmänna gudstjänstakten i form av allmänt skriftemål.
Bikten var varken påbjuden eller förbjuden inom Svenska kyrkan. Lärandet fick allt 
större vikt i form av kommunionförhör och skedde som förberedelse inför
nattvardsgången. Den övergick till en obligatorisk kunskapskontroll, till ett katekes-
förhör som också kallades för skrifteförhör. Då prästen gjorde sin skrifteresa kallades 
förhöret också för skriftehåll. Från 1700-talet blev benämningen allmänt 
husförhör.105 Det är de oftast fylliga rapporterna från dessa husförhör som finns 
bevarade i husförhörslängderna. I den ungerska lutherska kyrkan kan man inte spåra 
liknande ändringar på själva benämningen, men även om själva uttrycket stod kvar 
fick det en helt annan innebörd som framgår av denna längd. Första bikten stod för
genomgången förberedelse till första nattvardsgången med kunskaper i Lilla 
katekesen. 

3.3 Liber status animarum 
Liber status animarum var alltsedan de första längderna ett instrument för prästerna 
vid utdelandet av nattvarden vid påsken. Det var en skyldighet i den katolska 
världen att minst en gång om året gå till nattvard. Många tog del av nattvard 
regelbundet, men de som annars inte gjorde det, skulle uppfylla nattvardsplikten 
under påsktiden. Nattvarden föregicks av bikt. Anteckning av "c" som motsvarar 
communion var den mest utbredda men betydelsen kunde variera. I Italien år 1614 
identifierades t. ex. de personer i de bolognesiska församlingarna som var skyldiga 
att gå till nattvarden genom bokstaven "c"106, medan bokstaven "c" efter namnet i 
ungerska Liber status animarum betydde att man tagit nattvard.107 Det beror på att 
”c” kan stå både för Communio och för Confessio, alltså för bikten, som skulle föregå
kommunionen och för själva kommunionen. Bikten är ett sakrament i den katolska 

104 Dóka  2003, s 85. 
105 Johansson 1988c, s 5 
106 Belletini 1971. 
107 Längdernas funktion i Ungern var redovisande som underlag för visitationsprotokoll. Det utesluter inte 
att prästerna förde egna anteckningar men dokument därom finns inte registrerade i kyrkoarkiven. 
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kyrkan, den enskildes avlösning har varit en nödvändighet för kommunionen. 
Därför kan ”c” i de italienska längderna avläsas som ett steg som föregår
kommunionen. Frågan är också för vilket ändamål själaregistren sammanställdes. 
När det gäller de ungerska längderna, fördes dessa i syfte att redogöra för
biskopsämbetet om ”nådens tillstånd genom sakramenten” bland invånarna. Ur
dessa själaregister utvecklades alltmer kompletta listor över de familjer som tillhörde 
församlingen. Man börjar med att anteckna husfadern på en egen rad, varje individ 
får sin egen rad och man avslutar med det yngsta barnet. I kolumnerna kan man 
sedan avläsa ålder, yrke, civilstånd, noteringar om bikt, kommunion. Även annan 
information såsom mognad för giftermål, handikapp m.m. infördes ibland av 
prästen. Själaregistren är de mest informationsrika katolska dokumenten som ger 
upplysningar om sakramenten. I den katolska kyrkan finns det sedan medeltiden 
sju sakrament, varav dopet och kommunionen även är sakrament i den lutherska 
kyrkan. I Liber status animarum märks dop, kommunion och konfirmation och 
man kan dessutom utläsa två andra sakrament: vigsel, genom att i längden anges 
civilstånd samt bikt, genom att den föregår kommunionen.108

 Att gå till den första kommunionen är en speciell högtid i den katolska 
traditionen men det bokfördes inte i någon separat längd utan Liber status 
animarum gav information om att ett barn hade tagit emot eukaristins sakrament 
för första gången. Detta mottagande varierade i åldrarna beroende av vad man 
ansåg vara anni discretiones, ”urskillingens år”, för varje enskilt barn. 

3.3.1 Analys av Liber status animarum-böcker från 1700-talets Kóka
Det ungerska stift som valts till undersökningsobjekt i denna avhandling, Vác, hade 
efter den turkiska ockupationen en lång rekonstruktionsperiod med stor prästbrist 
fram till 1740-talet, då omfattande visitationer kunde komma i gång. Den dåvar-
ande energiske biskopen Pongrácz såg till att stiftet fick tillåtelse att betala mindre 
av stiftets inkomster till den centrala kyrkliga myndigheten Cassa Parochorum, så att 
det kunde återställa förfallna kyrkor. Till den östra delen av stiftet, där den för
undersökningen valda orten Kóka ligger, kom biskopen för att visitera först 1761. 
En ny omfattande visitation ägde rum 1794. Församlingens Liber status animarum
från dessa år finns idag kvar på församlingsgården. Det är endast 1794 års längd 
som antagligen är hel, d.v.s. upptar hela populationen på orten. Därför föll valet av 
analysen just på denna längd. Uppteckningen av Liber status animarum görs
familjevis, börjar med familjeöverhuvudet och hans hustru och fortsätter med 
barnen. Sedan följer bröder eller systrar med barn samt mor- och farföräldrar. 

108 Andra källor ger uppgifter om de två sista katolska sakramenten. De sjukas smörjelse märks i dödböcker 
(se 3.7) och prästvigning märks i stiftsdokument. 
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Avslutningsvis skrivs drängar och pigor med familjer in. Bredvid varje namn 
antecknas vilka sakrament som den enskilda tagit emot. Ett ”C” betyder 
kommunion och ”CC” betyder här kommunion och konfirmation. Bredvid de 
yngsta barnens namn finns ett korstecken som symboliserar att de är döpta. 
Överstrukna namn betyder antagligen utflyttning.109

 I Tabell 2 återges de första sidorna i Liber status animarum från Kóka 1794. På
omslagsbilden till denna avhandling syns den inledande texten till uppteckningen. 
En översättning av texten återges här:  

Boken i vilken Status Animarum i Kókas ägo framställs, upprättad år 1794, av den 

vördnadsvärde pastorn, herr Paulus Thuri som där var behörig själasörjare. Den tar sin 

början på följande blad.110

Den handskrivna längden skrev jag in i dator och gjorde en rubricering efter de 
noteringar som förekom i texten för att kunna kategorisera noteringarna och 
bearbeta informationen. Så det jag återger i Tabell 2 är min bearbetning. Materialet 
gick jag igenom på ort och ställe. Den sista spalten (M/K= man/kvinna) är tillagd 
av mig.111

Rubricering:
Conf i första rubriken betyder konfirmation. I kolumnen i min tabell före namnen 
anges det med ett x. 
C/+ i andra rubriken betyder kommunion. + under detta C betecknar de barn som 
inte har nått åldern för kommunion. Detta korstecken i min bearbetade tabell 
betyder att de är döpta men inte har gått till sin första kommunion. 
Nomina Hospitum et familia. Betyder husfaderns namn och familj. Först skrivs 
husfaderns namn, sedan hans hustrus. Hennes namn är alltid angivet med både 
förnamn och det ursprungliga efternamnet (flicknamnet). Därefter följer barn med 
eventuella familjer. Sist kommer tjänstefolket. 
Males/Femina skrevs in i slutet av varje hushåll och angav antalet av respektive kön
i hushållet och antalet äkta par anges inom samma hushåll med ”par” plus en siffra. 
Annos anger åldern. Spädbarns ålder anges i dagar eller månader (mensis). Åldern 
för vuxna personer tycks anges mer inexakt än barnens och spädbarnens. För vuxna 
anges påfallande ofta jämna tiotal.
S:a står för Summa d.v.s. antal personer i hushållet

109 Ungern hade inte speciella flyttningslängder. Vid flyttningen fick vederbörande på begäran ta med sig 
ett dopbevis. 
110 Liber in Quo Status Animarum Possessionis Kóka Per Adm Rdum Dominum Paulum Thuri Anno 
Milesimo Septingentesimo Nona Qesimo Qarto Eo tum Legitimum Animarum Conscriptus Exhibetur, 
uti an folio Sequenti incipit. 
111 Katalogisering av materialet är på gång för det ungerska Riksarkivets räkning. 
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Hus= hushåll
M/K står inte i längden. Det är min uppgift om man eller kvinna eftersom 
latiniseringen av namn och titlar eventuellt kan vålla problem.  

Tabell 2. De första raderna i Liber status animarum från Kóka 1794. 

Conf C/+ Nomina Hospitum et familia Males Femina Annos S:a Hus M/K 

    D Alexander Tott Confes. Augustinus     62   1 m 

x c  Uxor ejudem Maria Bathori par 1   38   1 k 

  + Filius ejudem Alexander     4   1 m 

  c Ancilla Emeritus Helena Hollo 2 2 9 4 1 k 

x c Augustinus  Bordás     44   2 m 

x c Catharina Tselka uxor ejudem     28   2 k 

  + Filiobus Ignatius   1 9   2 m 

    Filiobus ejudem Augustinus     3   2 m 

  + Fiiobus Franciscus 4 Mens 4 0 5 2 m 

x c Josephus Nagy viduus     64   3 m 

x c Catharina par 1   52   3 k 

  c Filius exum Joannes uxor Catharina     18   3 m 

x c Filia exum Catharina     32   3 k 

x c Stephanus Nagy     19   3 m 

  c filiola exum Barbara 2 4 14 6 3 k 

x c Stephanus varro     40   4 m 

  c uxor ejudem Catharina Varga     30   4 k 

  + Filiola Barbara     9   4 k 

  + Filiobus Stephanus para 2   6   4 m 

  + Filiola Anna     5   4 k 

  + Filiobus Ladislaus     3   4 m 

x c Paulus Csatlós   4 33   4 m 

x c Uxor ejudem Anna Szenphel     22   4 k 

  + Filius Andreas 5 Mens 10 0 9 4 m 

För att bearbeta och kunna analysera längden som fanns kvar i originalform på den 
katolska församlingsgården i Kóka112 tog jag först en fotokopia av kyrkboken som 
hade ett hårt omslag och var ungefär i A3-format. Boken var handskriven på latin 

112 Om ortens historia och ytterligare material se 5.2. 
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med varierande handstilar, delvis svårlästa. Efter att ha förstått uppställningen och 
kunnat identifiera handstilen renskrev jag hela längden innehållande Kókas 
population på 970 personer.113

 Målet med bearbetningen var att få centrala aspekter av det kristna livets 
utformning i en hel by under konsoliderade förhållanden under 1700-talets andra 
hälft och därigenom förstå den rådande kyrkans insatser i den kristna 
folkbildningen. Undersökningen gäller längden från 1794 och återger endast 
situationen just det året. Det finns ingen möjlighet att följa upp resultatet och 
undersöka de påföljande årens population eftersom sådana längder inte finns vad 
man känner till idag. Kyrkoherden kunde ha gjort Liber status animarum även de år
inga visitationer ägde rum och då kan dessa längder ha följt med nästa 
visitationsprotokoll till stiftet eller blivit förstörda. De bevarade visitations-
protokollen innehåller endast summerade siffror om hela ortsbefolkningen utan 
hänvisning till de enskilda deluppgifterna hos församlingarna, såsom ålder, kön eller 
familjsammansättning. Jag ville ändå försöka få en bild av prästerskapets och 
skolmästarens roll i folkundervisningen genom den befintliga dokumentationen i 
källorna. Det är utdelning av sakrament som hänger ihop med kunskapsinhämtning
i kristendom. Jag följer det mönster som framläggs i längden. Sakramentens kate-
ketiska funktion bygger på varandra. De yngsta har notering om dop så länge de 
inte har gått till sin första kommunion. Då märks inte längre dopet utan noteringen 
för kommunion antecknas. Denna notering består under hela livet eftersom 
kommunionen upprepas under hela det kristna livet och tillsammans med bikten 
utgör den därför inte en engångshandling. Det sista steget in i ett kristet vuxet liv är
konfirmationen och noteringen därom märks i längderna. Dop är det första 
sakramentet och vid dopet deltar faddrar och föräldrar aktivt. Prästen får anledning 
till dopförberedande undervisning och förhör av föräldrar och faddrar. 
 Frågeställningen var för det första: Är alla döpta? Av byns 174 småbarn i 
åldersgruppen 0-5 år är 145 döpta och om 29 barn finns inte någon uppgift. Det 
betyder att på basis av längdens uppgifter är 84,4 procent ”döpta”. Enligt det 
rådande samhällsmönstret döptes alla barn till kristna föräldrar men det kunde ske 
på en annan ort eller i en protestantisk kyrka.114 Bland dem som synbarligen inte är
döpta enligt noteringarna finns ett barn inskrivet med annat familjenamn som kan 
betyda ett tidigare äktenskap eller ett omhändertagande inom en storfamilj och där
kan uppgiften om dop saknas om barnet nyligen flyttat in hos de nya föräldrarna. 
Dessutom finns det två barn i byn som har fått ta emot kommunion i för tidig 

113 Två sidor av originalet. Se bilaga 2a-b. 
114 Dessutom var migrationen stor från 1770-talet. Andelen vandrande arbetskraft, som t.ex. 
säsongsarbetare samt annan tillfällig arbetskraft, blev allt större. Dessa personer är inte synliga i längderna. 
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ålder. Ett av dessa är ett spädbarn, Elisabeth Georgia, den andra är en fyraårig 
flicka, Barbara, i hus nr 42. Den sistnämnda fick ta emot både kommunionens och 
konfirmationens sakrament. Orsaken är inte angiven men enligt traditionen var 
svag hälsa i späd åldern eller svår sjukdom under tidiga barnaår tillräckliga skäl för
sakramentsutdelningen om föräldrarna begärde det. Dessa två barn framgår inte 
som ”döpta” i längden eftersom längden hänvisar till den kateketiska under-
visningen som föregick sakramentens utövning och de redan har fått andra 
sakrament och då noteras detta och inte längre dopet.115

 Sakramentsförberedande undervisning av barnen kan följas på noteringarnas väg
tillbaka i tiden genom åldersnoteringar i en omvänd ordning. Markering för dopet 
består tills den ersätts av den efterföljande sakramentsutdelningens markering. I 
vilken åldern tar de flesta första kommunion? Hur gammal är den som är yngst 
bland de barn som redan har tagit första kommunion? De som inte har annan 
notering än döpt i 6–14 års ålder har räknats fram och visas i Tabell 3.

Tabell 3. Barn i 6-14 års ålder som inte har annan markering än ”döpt” år 1794 i Kóka.

Ålder 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år
Döpta flickor 15 7 1 5 2 0 0 0 0 
Döpta pojkar 6 7 9 3 2 1 0 0 1 
Döpta totalt 21 14 10 8 4 1 0 0 1 
Alla i åldersgruppen 24 20 19 26 27 10 22 25 40 
Döpta i procent 88 70 53 31 15 10 0 0 3

Resultatet ger ledtråd till nästa fråga, nämligen i vilken ålder de är mogna för den 
första kommunionen? Ju högre ålder desto större krav från prästens sida på kun-
skap. Jag kan inte tolka kommunionsålder på annat sätt än på basis av det aktuella 
året. Vi vet hur gamla dessa barn var år 1794 och av längden framgår om de redan 
hade tagit kommunion eller inte. Vi vet inte, om noteringen ”C” står för första 
gången i längden just år 1794, men om man utgår från det aktuella året syns det i 
vilken ålder de barn är som inte har markering om kommunion. Därför går jag 
tillväga så att vid sidan av markeringen ”C” tar jag även hänsyn till markeringen 
”endast döpta” i samma ålder. Figur 3 visar i vilken utsträckning barnen i 7-14 års
ålder fick noteringen ”C”.

115 Men de är med i min uträkning av döpta barn 0-5 år.
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Figur 3.  Andel barn i 7-14 års ålder som hade noteringen om Första kommunion 
 i Kóka år 1794. 

Kartläggningen visar att från och med tolv års ålder förekommer knappt ”endast 
döpta” och detta överensstämmer med markeringen om kommunion i Figur 3.
Samma gäller för elvaåringarna, 90 procent fick noteringen ”C” (Figur 3 ) och om 
10 procent står det att de är endast döpta (Tabell 3). 70 procent av tioåringarna har 
tagit kommunion (Figur 3) och 15 procent av dessa har noteringen ”döpt” (Tabell 
3). Då kan man se att de har någon notering om sakrament och det är inte 
kommunion, alltså kan man anta att åtminstone dessa 15 procent i tioårsåldern går
på förberedande undervisning. Vid nio års ålder är det 58 procent av barnen, alltså
en majoritet som fick gå till första kommunion och därmed har avklarat sin 
förberedande undervisning. Om resterande 42 procent finns noteringen ”döpt” i en 
utsträckning av 31 procent och vi kan anta att åtminstone de deltar i kyrkans 
förberedande undervisning. Vid åtta års ålder är det mindre än hälften av barnen 
(42 %) som fick ta kommunion och de övriga 58 procent har noteringen ”döpt”.
15 procent av sjuåringarna fick ta kommunion och 70 procent hade noteringen 
”döpt”, om de övriga finns inga uppgifter. 
 Den förberedande undervisningen började i ung ålder för barnen, antagligen i 
sexårsåldern och berörde barn upp till högst 10-11 års ålder men avslutades för
omkring hälften av barnen redan vid 8-9 års ålder. Målet med undervisningen var 
en införing i katolsk tro och trosliv. Utantillkunskap av Pater Noster, Credo, Ave 
Maria och Salve Regina samt några andra böner var det som lärdes ut i allmänhet. 
Något officiellt förhör ägde inte rum i den katolska kyrkan inför första 
kommunionen. Det var under den första bikten före den första kommunionen som 
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prästen hade till uppgift att avgöra om barnet har nått ”anno discretiones” och var 
mogen för kommunion.  
 Den kyrkliga undervisningens nästa steg var förberedelse för konfirmationen. 
Vid undersökningen av en Conscriptio animarum (se 3.1.1.) framgick att under det 
sista kvartalet av 1700-talet konfirmerades ungdomarna på katolskt område senast i 
15 års ålder, innan de ansågs vara vuxna. Kan man utläsa samma trend av denna 
Liber status animarum-längd? Det vi kan fastslå genom bearbetning av uppgifterna 
om konfirmationen i längden är i vilken ålder ungdomar redan var konfirmerade. 
Det vi inte vet är om denna notering om konfirmation tillkom året innan eller 
några år tidigare. Det vi vet är att uppgiften ska undersökas bara hos dem som 
redan haft noteringen ”C”.
 En genomgång av materialet visar att konfirmationsåldern börjar vid 13 års ålder
enligt längden med undantag för två tioåriga flickor i hus nr. 112 och nr. 105 som 
antagligen hade speciell anledning att ta emot detta sakrament. De kan ha drabbats 
av någon sjukdom eller skulle kanske lämna byn för att bli pigor någon annanstans, 
där beviset på mognad var just konfirmation. Det går inte att fastställa orsaken. 

Figur 4. Andel ungdomar från 13 års ålder som hade noteringen om konfirmation upp till 
ung vuxen ålder i Kóka år 1794. 

Bland trettonåringarna är det 32 procent och bland fjortonåringarna 20 procent 
som är konfirmerade. Nära hälften av femtonåringarna (44 %) är konfirmerade. Av 
Figur 4 framgår att i de åldersgrupper som är 16-18 år är konfirmationsandelen till 
och med lägre än bland femtonåringarna och ligger på 24-39 procent. Även om
andelen konfirmerade är allt högre bland unga vuxna från och med 19 års ålder, vet 
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vi inte när de konfirmerades. Den höga andelen just i 21-22 års ålder kan också
hänga samman med ett biskopsbesök. Det var ju biskopen som ombesörjde 
konfirmationen. Före 1794, under den tid byns och kyrkans liv konsoliderades, kan 
det ha varit svårt att få biskopen att komma.116 Det vi kan avläsa av längden är att 
konfirmationsförberedande undervisning inte har tilltalat ungdomar speciellt. 
Prästen hade inte många möjligheter att utöva press för att få ungdomar till 
konfirmationsundervisning. Det räckte med första kommunionen för att kunna 
leva ett fullständigt andligt liv och delta i kyrkans alla verksamheter. Däremot fick 
prästen återigen tillfälle till undervisning i samband med förlovning eller giftermål.
De som kom till honom för lysning, skulle fördjupa kunskaperna under samtalen 
med prästen. Fördjupade kunskaper kan ha lett till viljan att bekräfta sin tro genom 
konfirmationen inför det gifta livet. 
 Sammanfattningsvis kan man konstatera att längdens markering för ”döpta” upp 
till 10 års ålder visar när åldern för ”anno discretiones” träder in och markeringen 
för första kommunionen blir allt fler för barnen från 8 års ålder och uppåt. Alla 
tolvåringar i byn som fick någon uppgift införd i längden har tagit sin första
kommunion. Bland trettonåringar finns det redan markering om konfirmationen 
och man kan avläsa konfirmationsandelen för hela populationen. Andelen 
konfirmerade förblir dock färre än den andel som tagit kommunion som är det 
vanliga i katolsk tradition, så även på denna ort. Räknad på hela populationen på
basis av längden från 1794 så är det 48 procent som är konfirmerade, 52 procent är
inte det.
 Hela populationen visar en jämn fördelning på kön, nämligen 496 män och 474 
kvinnor. Om 6 procent av populationen finns inga uppgifter. Om man jämför
kvinnor och män på basis av denna Liber status animarum så är det 51 procent av 
kvinnorna och 45 procent av männen som är konfirmerade. Av en inbördes 
jämförelse bland kvinnor som konfirmerats framgår att just 1794 är det kvinnor 
mellan 21-40 år som har den högsta andelen konfirmerade (29 %) följda av 
åldersgruppen 11-20 år (17 %) (Se Figur 5). Kvinnor från och med fyrtioårs ålder 
har allt färre konfirmerade ju äldre generationer vi undersöker.

116 Jfr 3.7 Biskopsvisitationer. 
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Figur 5.  Andel konfirmerade bland kvinnor år 1794 i Kóka.

Andelen konfirmerade män i 11-20 års ålder är lägre, 10 procent jämfört med 
kvinnors 17 procent. Bland den vuxna generationen mellan 21-40 år är skillnaden 
minimal mellan mäns och kvinnors konfirmationsandel. Andelen konfirmerade 
män minskar från och med 40 års ålder, trots detta förblir andelen högre i varje 
åldersgrupp över 40 år än motsvarande andelar för kvinnor. 

Figur 6. Andel konfirmerade bland män år 1794 i Kóka.
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3.4 Dopböcker 
Doplängder ingår tillsammans med vigsel- och begravningslängder bland de äldsta 
kända kyrkböckerna i Europa.117 De äldsta kända kyrkböckerna i Ungern 
härstammar från de norra landsdelarna som inte drabbats av den osmanska 
ockupationen.118

 I Sverige saknas kyrkböcker från den katolska tiden trots att det var föreskrivet 
för flertalet kyrkoprovinser i Europa att föra dopregister med tanke på giftermål
senare i livet, eftersom faddrar inte fick ingå äktenskap med sina gudbarn. 
 I Europa gick den dittills enhetliga kyrkliga administrationen i och med 
reformationen olika vägar. När reformationen spred sig, blev varje trosinriktning 
mån om att ha egna register med sina anhängare införda. Anledningarna kunde 
vara av skilda slag. I t.ex. Schweiz ville de protestantiska församlingarna skydda sina 
medlemmar mot sekter som på 1500-talet utövade vuxendop. Dessa sekter 
hänvisade till att det inte fanns något belägg för att personer redan var döpta och 
ville därför utöva vuxendop.119 På det reformerta området, både i Schweiz och i 
Tyskland, började man först föra kyrkböcker i de fria städerna, där den världsliga 
och kyrkliga myndigheten samordnade sin verksamhet.120

 De första protestantiska dopböckerna i Europa fanns på de reformerta områdena 
i Schweiz på 1520-talet. I dem angavs bara det döpta barnets namn, inte 
födelsedatum och i början angavs endast faderns namn, först senare även moderns. 
Det äldsta kända registret från en luthersk församling härstammar från Zwickau i 
Sachsen från 1522.  
 Det tidigaste beslut om dopregistrering som vi känner till i de nordiska länderna
kommer från Danmark och finns i kyrkomöteshandlingar från Fyens stift 1607.
Där föreskrevs att böcker skulle föras och vad som skulle antecknas, nämligen namn 
och datum på alla som döps, ingår äktenskap och begravs.121 Kyrkomötesakten är
bevarad från detta år men inga böcker har återfunnits. Den äldsta bevarade 
dopanteckningen är från 1611.
 Den första lutherska kyrkoordningen i Sverige är från 1571 och den innehåller 
inga bestämmelser om kyrkobokföring. Det betyder inte att det inte fanns 
dopböcker utan att det inte fanns något centralt beslut därom. Det blev biskoparnas 
sak att föreskriva hållandet av olika böcker. År 1608 föreskrevs hållande av dopbok, 

117 Avsnittets faktauppgifter bygger på Lext 1984, om inget annat anges. 
118 Fr.o.m. 1584 i Kassa (Kosice), både katolska och lutherska dopböcker. Dóka 1997.  
119 Denna anabaptiströrelse spred sig från Schweiz till Tyskland och Österrike och fick fotfäste även i östra 
Ungern från och med 1500-talet. Tóth 1994, s 75. 
120 Så var fallet i Ungern också. Jfr 3.1.  
121 Uppgift från Lext 1984, s 25, som hänvisar till P.H.Boye, ”Nogre bidrag till Naksovs statistik  i 
begynnelsen av den 17:de aarhundrede og till denne stads prästehistorie” i Dansk Historisk Tidskrift, 2. 
Raekke, band V.
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men än så länge bara i ärkestiftets stiftstadga. I denna stiftstadga uppmanades 
prästerna att i en bok registrera alla barn som döptes. Även i kyrkoordningsförslaget 
från samma år föreslogs föreskrifter angående ministerialböcker, men detta förslag 
blev bara ett av dem som bordlades. 
 Det är anmärkningsvärt att i detta kyrkoordningsförslag från 1608, i vilket 
registrering av dop föreslås, anges vederdöpare som argument. Det fanns inget hot 
från anabaptister eller från andra reformatoriska rörelser i Sverige vid denna tid. Det 
kan ha varit en direkt övertagning från den tyska kyrkoordningen (se ovan) eller 
också var det ett uttryck för viljan att övervaka församlingsmedlemmarnas renhet i 
tron, eftersom Karl IX hade kallat reformerta lärare till landet. Kan det ha varit den 
allt aktivare missionen bland samerna i norr som föranledde Svenska kyrkan att ta 
med argumentet om vederdöpare i förslaget?122

 Men varken 1608 års kyrkoordningsförslag eller 1619 års kyrkoordningsförslag 
förverkligades. Däremot infördes i Västerås stift redan år 1622 under biskop 
Johannes Rudbeckius föreskrifter om att hålla vissa böcker.123  I § 9 i prästmötets 
beslut från 1622 står det, att en bok ska hållas i vilken dop, död och vigsel ska 
införas. Det skulle inte dröja länge innan denna enda ministerialbok skulle bytas ut 
mot ett omfattande registreringssystem som utvecklades vid visitationerna. 
Prästerna föreskrevs att i dopböckerna anteckna barnets och faderns namn, byn där
de hörde hemma, vittnens namn och dopdatum. Dessutom skulle det antecknas att 
det nydöpta barnet var oäkta om så var fallet. Detta visar kyrkodisciplinens växande 
betydelse men också rättssamhällets krav på att kunna fastställa arvsrätten m.m. Att 
det bara är faderns namn som anges som obligatoriskt att anteckna, betyder inte att 
moderns namn inte fick antecknas. I Skultuna i Västerås stift fanns en föreskrift
från denna tid, i vilken det anges att båda föräldrarnas namn skulle antecknas.124

Bland Rudbeckius föreskrifter från 1622 står det att prästen ska skriva in vittnenas 
namn.125 Benämningen vittnen ändras först 1634 till faddrar och det sker i 
föreskrifter om hur kyrkböckerna bör tecknas i Linköpings stift. Det står att det 
döpta barnets namn samt föräldrarnas och faddrarnas ska antecknas. I denna, av 
biskop Johannes Botvidi utfärdade föreskrift, står det också att båda föräldrarnas 
namn ska skrivas in i dopboken.  
 Den första kyrkoordningen år 1571 efter reformationen i Sverige innehåller alltså
inga föreskrifter angående ministerialböcker. I förberedelsearbetet för den nya 

122 Anderzén 2002, s 76. 
123 Jfr 4.1.
124 Meddelande av K Hult i Kyrkohistorisk Årsskrift 1901, s 223, citerat efter Lext 1984, s 84. 
125 Faddrarnas roll var alltså vid denna tid först och främst att  vittna om att barnet är rätt döpt, till skillnad 
från den samtida katolska seden där faddrarna får sin roll senare i livet, nämligen i barnets andliga 
uppfostran. 
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kyrkoordningen ingick den kyrkobokföring som fanns till hands genom de 
ovannämnda stadgorna. Dessa var, utöver Rudbeckius och Botvidis föreskrifter, 
ärkestiftets stadga från 1608 och det bordlagda kyrkoordningsförslaget från 1619, 
men inga av dem godkändes. Under tiden var det allt fler stift som stadgade om 
hållande av ministerialböcker. Till dessa hörde bl.a. Åbo stift, vars biskop Johannes 
Gezelius kände till Västerås stifts kyrkobokföring och Skara stift, vars biskopsstadga 
var från 1647. Även i Linköpings stift gällde nya biskopsföreskrifter om ministerial-
längder från och med 1633. 
 Från och med 1700-talet utvidgades dopböckerna till att också vara 
födelseböcker. Utöver dopdatum skrevs födelsedatum in. Av de första dopböckerna 
framgår ändå det ungefärliga födelsedatumet eftersom dop skulle ske inom en vecka 
efter födelsen. 
 Dopet som en handling, under vilken individen får en speciell kristen identitet 
genom dopnamnet, kom i bruk ganska sent i Ungern. Från och med 1200-talet 
blev det först allmänt bland de välbärgade att ge barnen kristna namn, sedan även 
hos tjänstefolket. Men under 1000- och 1100-talet var det vanligt att människor 
hade gamla icke-kristna namn, som använts före kristendomens spridning.126 Då
hade folk för det mesta karakteriserande namn t.ex. Lögnare (Hazug), Röd (Vörös). 
Denna sed återupplivades senare när det bodde för många invånare med likadana 
namn inom ett och samma område och ett karakteriserande namn blev nödvändigt. 
Detta namn levde kvar hos de efterföljande generationerna. Till slut räckte ändå
inte de kristna namnen till som identifikation åt alla enskilda individer. Detta ledde 
till skapandet av ett nytt namn, det som senare blev familjenamnet. Detta 
familjenamn visade ofta den geografiska eller den etniska tillhörigheten eller också
bildades familjenamnet av faderns namn. Även yrkesbeteckningar blev vanliga som 
familjenamn hos först och främst bönder och borgare. Kvinnor fick familjenamn 
först senare, fr.o.m. 1400-talet, och bara tills de gifte sig.127 I dopboken antecknades 
namnet alltid i sin latinska form, så blev till exempel János inskriven som Johannes 
och Erzsébet som Elisabetha.128

 Ett dop i sig innebar kateketiskt arbete för den katolska kyrkan. Prästen skulle 
utfråga föräldrarna och faddrarna om deras tro och förklara vilka plikter som 
hängde samman med dopet. Ofta övades själva dopakten, då faddrarna skulle 
kunna agera under bl.a. trosbekännelsen i det döpande barnets ställe. Namnvalet 

126 Den förste kristne kungen Stefan hade först ett hedniskt namn, Vajk, som trängdes ut av István (Stefan) 
efter dopet. Andra hövdingar under denna tid behöll sina hedniska namn efter dopet och tillsammans med 
det kristna dopnamnet bildade dessa ett dubbelnamn (t.ex. Aba Samuel). 
127 Jászó 1994, s 495-96. 
128 Se Zipernovszky 2002, s 216-228.  
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var också en fråga för prästen att diskutera, då det kristna namn som barnet skulle 
få var förenat med en förebild.  
 Den osmanska ockupationen av landet omöjliggjorde kyrkolivet i vissa delar av 
landet men det finns uppgifter om att det fördes kyrkböcker i de norra lands-
delarna.129 De äldsta, handskrivna dopböcker som har en löpande uppläggning, 
hittade jag från detta område.130 Första delen omfattar åren 1598–1612. I den första 
längden är titeln handskriven och den kallas för ”Keresztelési és házassági könyv”
vilket betyder Dop- och vigsellängd och den är i blandad uppställning.  Indelningen
på dopbladen är följande: moders namn, faderns samt barnets namn, men faddrars 
namn saknas. Det var tiden före bestämmelserna om ett obligatoriskt förande av 
dopbok. I senare böcker finns det tryckta titlar och rubriker. Jag har till och med 
hittat en längd från år 1599 och en från år 1600 från samma dekanat, där titeln på
latin (Secuntur infantes baptisti) är tryckt.131

 Dopböcker i Ungern kunde föras på ungerska eller på ett annat inhemskt språk
eller också på latin som inte bara var kyrkans språk utan även ämbetsspråk ända till 
1844.  
 Nedan återger jag ett exempel på dopboksrubricering på latin (med min 
översättning under). Dopboken ur vilken rubrikerna hämtats är från västra Ungern, 
från Veszprém stift.132 Längderna är inte indelade i kategorier, såsom dop, vigsel, 
o.s.v.133

Infantes Locus Parentes Patrini Anno Baptici 

Barnets namn Ort Föräldrar Gudföräldrar Dopets år

Under den habsburgska tiden från 1700-talets början blev det vanligt att anteck-
ningarna skrevs på tyska. 
 Nedanstående rubriker är översatta från en dopbok 1746 i Veszprém stift och 
den ingår bland de äldsta bevarade kyrkböckerna från detta stift.134 Av dessa rubriker 
framgår landets mångreligiösa ansikte.135  I dopboken skulle nämligen föräldrarnas 
konfession också antecknas. Så kallade blandäktenskap, vigsel mellan människor 

129 Dóka 1997. 
130 Under registreringsnumret C-1168 i ungerska Riksarkivet. (MOL) Dessa böcker mikrofilmades år
1968.
131 MOL C-891. 
132 MOL C-891. 
133 Jfr 1.1. 
134 Ungerska Riksarkivet, MOL C- 891. Originalet är en blandning av ungerska och latin. Ungerskan har 
jag översatt till svenska. 
135 Västra Ungern var ett mångspråkligt och mångreligiöst område. Det fanns tysk-, slovensk- och 
kroatisktalande byar med lutherska, reformerta och katolska invånare. Tóth 1993. 
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med olika konfessionstillhörighet, hörde till vardagen. Därför reglerades barnens 
kyrkotillhörighet genom avtal mellan de olika kyrkorna på regional nivå. Man 
skulle även ange dopförrättaren. Det fick vara barnmorskan om det nyfödda barnets 
liv var i fara. 

År
Månad 
Dag

Döptas 
namn 

Föräldrar Religion Stånd Bostad Dopför-
rättare 

    Nobilis 
Innobilis 

 Barnmorska 
Präst 

Ministeriallängder i den evangelisk-lutherska kyrkan och i reformerta kyrkan hade 
samma upptällning som de katolska, båda kyrkorna följde samma mönster. 

3.5 Lysningslängder och vigselböcker, dödböcker 
Den äldsta kända kyrkboken är en begravningslängd från Givry i Östfrankrike från
1334.136 För Sveriges del är den äldsta bevarade kyrkboken också en dödbok. Den 
utfärdades 1608 för Heliga Trefaldighets församling i Uppsala. Från året därpå
finns en vigsellängd för S:t Nikolai församling i Stockholm bevarad.137

 Under medeltiden i Sverige hade prästerskapet behov av anteckningar över 
sockenborna i samband med avgifter av olika slag. Det var föreskrivet för vilka 
tjänster ”utförda i prästerlig dräkt” som prästen hade rätt till avgift. Dit räknades 
dop, vigsel och begravning. Reformationen förändrade inte prästernas rätt till dessa 
avgifter, därom vittnar Västerås ordinantia stadgar från 1527 samt Gustav Vasas 
bestämmelser från 1556.138

 Stiftordningen från 1608 för ärkestiftet föreskriver registrering av vigslar och 
trolovningar, för att ingen ska kunna påstå sig vara gift utan bevis på det. Om en 
ogift kvinna fick barn skulle inte fadern undgå sina förpliktelser genom att hävda 
att han redan var gift.  
 Johannes Rudbeckius införde för Västerås stift detaljerade föreskrifter om vigsel- 
och begravningsböcker. Prästen skulle anteckna det vigda parets namn och vigselns 
datum samt parets hemort. Likadana föreskrifter gällde för begravningsböckerna. 
Den avlidnes namn och hemort skulle införas i boken samt var den avlidna 
begravdes och dödsorsaken. Rudbeckius var den förste som föreskrev förandet av 
begravningsbok i Sverige. 

136 Börsting 1959, s 69. 
137 Lext 1984, s 75.  
138 Lundkvist 1990, s 5. 
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 Kyrkobokföringen blev allmän i hela landet genom 1686 års kyrkoordning. 
Denna föreskriver i § 8, som behandlar biskopsvisitationerna, att för biskopen ska 
bl.a. de böcker uppvisas i vilka vigsel, dop och död antecknats. 
 I Ungern räknades de protestantiska kyrkornas böcker inte till offentliga 
handlingar förrän 1785, utan alla invånare på en ort skulle antecknas i de katolska 
böckerna som var de officiella dokumenten. Detta uteslöt inte att det fördes egna 
böcker på de protestantiska prästgårdarna. Enligt det ungerska Riksarkivets 
dokumentation fördes det redan böcker i de lutherska församlingarna i nordöstra 
landsdelen från 1500-talets slut.139

 Bland de reformerta böcker som finns bevarade idag är den äldsta från den norra 
landsdelen (Komárom) från 1624, från den östra landsdelen (Nagykörös) från 1681 
och från den västra (Györ) från 1682. Språket är varierande latin och ungerska. 
Först från 1820-talet fann jag längderna helt på ungerska.
 I bilden nedanför syns rubriceringen på en död- och begravningsbok från Lápafö
1833.  

I de ”avlidnas matrikel” (A Megholtak Matriculája) från 1833 anges utöver 
dödsdatum (Megholt) och begravningsdatum (Eltemetödött) även namn (Meghalt 
Neve) och familjetillhörighet. Den avlidnes ålder (Élet Ideje) återfinns samt 
dödsdatum. Dessutom kan utläsas vilken sjukdom (Betegsége) den avlidne hade och 
vem som intygat detta (Kivisitálta), samt på vilket sätt begravningen förrättades 
(Temetés módja), t. ex. om det var med ”sång” eller med ”predikan”.
 Det som utmärker bevarade ministeriallängder i Ungern från den första tiden är
att de fördes i en och samma bok i form av årsböcker. Titeln kunde vara på latin 
eller på det språk som var majoritetens modersmål inom området. Det finns 
katolska längder från åren 1598-1612 från de norra landsdelarna som är dop- och 
vigselböcker. I västra Ungern förekommer dop-, vigsel- och konfirmationslängder i 
samma bok.
 Rubrikerna i en begravningsbok från stiftet Veszprém 1647, återgivna nedan, 
visar att alla skulle skrivas in i dödboken.140 Utöver namn, ålder och bostadsort 

139 Från 1594 i Bártfa och Selmecbánya och från 1601 i Kesmark och Pozsony.(idag alla tillhörande 
Slovakien) och böckerna finns sedan 1968 mikrofilmade på ungerska Riksarkivet (MOL filmarkiv C-
serien). 
140 Ungerska Riksarkivet, MOL C- 891. Översättningen är från ungerska och gjord av mig.



64

skulle man ange konfessionstillhörighet. Gällde det en katolsk avliden skulle man 
också skriva in mottagandet av sakramenten. 

Familjenamn 
Förnamn 

Ålder Religion Bostadsort Var och av 
vem begravd 

Fick sakra-
menten? 

      
Dödböcker i vissa regioner var noggrant förda. Jag tog bl.a. del av den evangelisk-
lutherska kyrkans dödböcker i samma stift som ovan (Veszprém). Det är det 
kyrkodistrikt dit även Kötcse hör (Jfr 3.2.2. och Figur 7). Dessa dödböcker från
1804 anger den dödes namn, ålder, social tillhörighet och yrke. Det är antecknat 
när vederbörande dog och begravdes, vem som följde den bortgångne till grav-
platsen, var det en predikant eller en skolmästare, och vilken sjukdom som orsakade 
döden.141 Det sistnämnda är en intressant läsning innehållande information om ofta 
förekommande åkommor och sjukdomar på orten.

3.6 Konfirmationslängder
Efter reformationen fanns det i Sverige inga föreskrifter på 1500- och 1600-talet 
om speciella konfirmationslängder eller längder för den första nattvarden. Uppgifter 
om kunskapsredovisning och den därefter följande nattvardsgången omfattades av 
husförhörslängden. 
 I den katolska kyrkan får endast biskopen utdela konfirmationens sakrament. 
Enligt katolsk tradition anordnas första kommunionen i påsktid och konfirmation i 
pingsttid. Det var inte varje år som biskopen besökte samma ort, kanske bara vart 
tredje eller vart femte år. Detta faktum är en av orsakerna till den stora ålders-
skillnaden när det gäller konfirmation som förefaller genomgående i de katolska 
källorna. Stormiga tider med tvångsförflyttningar, ingen tillgång till undervisning 
var andra orsaker. Prästens arbete underlättades av föreskrifterna i Rituale Romanum
om att föra konfirmationslängder. 
 Konfirmationslängden skulle föras i form av löpande text, vilket innebar att inga 
egentliga rubriker förekom. På titelbladet skrevs datumet för konfirmationen och 
ofta förrättande biskops namn. Efter konfirmandens namn följde konfirmandens 
ålder. I noggrant förda längder skrevs även föräldrarnas namn och bostadsort in.  
 Allt från tidig barndom till vuxen ålder kunde vara konfirmationsålder. Liber 
status animarum från Kóka från 1794 visar exempel på i vilken utsträckning 
invånarna hade konfirmerats och i vilken ålder de ungdomar som ännu inte tagit 
emot konfirmation befann sig.142

141 MOL A-2050-2051, Band 8, s 356-364 (Nr 23 363). 
142 Andelen konfirmerade ungdomar presenteras i Figur 4. Andelen konfirmerade kvinnor se Figur 5. 
Andelen konfirmerade män se Figur 6. 
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 De evangelisk-lutherska konfirmationslängdernas uppställning ger oftast inte 
heller mer information än den katolska enligt min undersökning. I konfirmations-
längder från det utvalda stiftet Veszprém som jag undersökt saknas födelsedatum 
för de konfirmerade ända till 1850. I längden införs de konfirmerades namn i en 
sifferordning som börjar med Nr. 1 och följs av ett tjugotal namn på varje sida.  
 En intressant not om den mångreligiösa vardagen i västra Ungern har jag funnit 
bland dessa längder. En flicka i ett blandäktenskap mellan en reformert far och en 
katolsk mor blev döpt i katolsk tro. Vid två års ålder dog hennes mor och hon togs 
omhand av en släkting som var praktiserande lutheran. Hon sattes så småningom i 
luthersk skola och deltog i konfirmandundervisning men fick inte konfirmeras 
enligt luthersk liturgi förrän hon blev myndig och själv fick välja vilken kyrka hon 
ville tillhöra.
 I längden finns en asterisk vid flickans namn. Denna leder till en lång not som 
lyder som följer:

Angående Juliana Rabenstein införd som Nr.3. i konfirmationslängden från 1867: 

Född: den 6 oktober 1850 i Sz.György. 

Föräldrar: András Bogáncs, av kalvinistisk tro, invånare i Sz.György och avlidna Katalin 

Lehoczki, romersk katolik. 

Döpt: den 6 oktober i Fadd av den romersk katolska prästen och fick namnet Juliana. 

Efternamnet Rabenstein fick hon av sin fosterfar. 

Konfirmerad i Kölesd av den evangelisk-lutherska prästen på fjärde söndagen i advent år

1867 och gick till nattvard för första gången juldagen samma år enligt den evangelisk-

lutherska kyrkans liturgi. 

Eftersom modern var katolik skulle dottern enligt den än idag gällande lagen blivit romersk 

katolik. Då hon blev moderlös vid två års ålder adopterades hon av en släktfamilj, medlem i 

vår församling, nämligen János Rabenstein och hans hustru Erzsébet Kéfáber, som inte 

kunde få barn själva. Juliana gick i den lutherska skolan på orten och vid 12 års ålder deltog 

hon med de övriga konfirmanderna i undervisningen om den lutherska konfessionen. Som 

minderårig fick hon inte konfirmeras i luthersk tro utan först nu efter det att hon nått 

myndighetsåldern tillåter lagen att detta barn som fostrades i luthersk tro även i 

fortsättningen ska följa denna tro och anses vara likställd med dem som föddes av lutherska 

fädrer och mödrar. Noten inskriven i längden av György Ságler, luthersk pastor143

3.7 Biskopsvisitationer 
Biskopsbesök i stiftet, Canonica visitatio, var den äldsta formen av kyrklig kontroll. 
I samband med reformationen i Sverige bidrog visitationerna i början till att ”skapa 

143 MOL A-12345 s 141. 
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kristen bygd, tro och gemenskap”.144 I norra Sverige fördes det visitationsprotokoll i 
samband med ärkebiskopsbesöken. Från den katolska tiden finns det inga bevarade 
visitationsprotokoll, men den kateketiska andan om att lära församlingarna kunskap 
om den kristna tron och fostra dem till fromma seder, andakts- och gudstjänstliv 
framhävs redan under katolsk tid. Efter reformationen framhölls den nya kyrkans 
undervisande roll i ännu högre grad. Redan i den svenska kyrkoordningen 1571 
stod det att en biskop skulle kontrollera prästerna. I visitationsordningen ingick 
bl.a. att biskopen skulle ge en katekesförklaring i kyrkan, d.v.s. analysera de fem 
huvudstyckena, förhöra församlingen på Lilla katekesen före utfrågningen om 
prästernas och åhörarnas liv och seder, samt göra en inventering av kyrkans 
materiella tillgångar. Att visitationer var av stor betydelse för den kristna folkunder-
visningens utveckling visas här två exempel:  
 1585 gjorde ärkebiskop Andreas Laurentii Björnram (1583-1591) – förut 
kyrkoherde i Umeå – en visitationsresa till Norrland. Inför distributionen av 
nattvarden, vid skriftegång krävdes av nattvardsgästerna kunskap i katekesen för att 
få absolution. De som inte kunde katekesen – inte bara själva orden utan meningen 
– skulle bortvisas tills de lärt sig. 145

 I Johannes Rudbeckius organisatoriska arbete i Västerås stift ingick årliga 
biskops- och prostvisitationer. Prästernas lärdom och framsteg prövades förutom 
vid visitationerna även på årsvis andordnade kyrkomöten för kyrkoherdar. Vid 
visitationerna främjades folkets kristendomskunskap. Förutom prästernas och 
församlingsbornas kunskaper inspekterades även klockarnas kunskaper beträffande
utlärning av kristendom, läsning och skrivning. Var inte klockarens kunskaper 
tillräckliga skulle denne ersättas av en kaplan.146

 De första omnämnda canonica visitatio ägde rum så tidigt som på 1100-talet i 
Ungern.147 Genom att antalet församlingar snabbt ökade kunde inte biskoparna 
själva längre besöka dem tillräckligt ofta utan överlät på sina dekaner att göra det. 
Biskopsstiften i katolska kyrkan indelades i mindre enheter, dekanat, som leddes av 
en dekan. Ett dekanat i Ungern omfattade som mest tio församlingar. Dekanerna 
besökte sina församlingar årligen, deltog i stiftets styre och var det övriga 
prästerskapets ledare. Dessutom hade dekanen till uppgift att sköta fattigvård och 
undervisningsärenden samt att ansvara för och förvara de skrifter som innehöll alla 
kyrkliga bestämmelser.
 Dekanatets gränser sammanföll ofta med länsgränserna, eftersom regenterna 
strävade efter ett nära samband mellan den kyrkliga och den världsliga 

144 Perman 1953, s 133. 
145 Nordberg 1953. 
146 Nordisk familjebok. Band 23 red Westrin. Stockholm 1916. 
147 Inga visitationsprotokoll har påträffats från de första århundradena efter landets kristnande. 
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förvaltningen. Före reformationen var visitationerna ofta en börda för
församlingarna och de försökte komma undan besök av dekanerna. Allt fler 
församlingar som låg på kunglig mark ansökte om att få höra direkt till biskopen. 
Då genomförde biskopen själv ett visitatio generalis, en allmän visitation, på
kungens order. De självständiga munk- och nunneordnarna som inte hörde till den 
lokala kyrkliga förvaltningen var redan från början befriade från dekanbesök.
 Under 1400-talet fick dekanatet allt mindre betydelse och återupplivades som 
institution för visitationer först under den turkiska ockupationen och sedan i 
återuppbyggnadssyfte i början av 1700-talet.  
 Under 1500-talet skedde mycket få Canonica visitationes på grund av 
reformationens spridning och ockupationen av landet. I t.ex. Veszprém stift finns 
det anteckningar om en visitation 1554 och om en annan 1674. Under tiden 
förekom dekanvisitationer inom dekanatets område, några av dem från 1640-talet 
återfinns i protokoll.
 Det stift som ingår i denna studie, Vác, dit Kóka hör, är grundat av den förste
kristne kungen István under 1000-talets första hälft och bestod mer eller mindre 
under den osmanska ockupationen. Den första undersökningen om stiftets 
situation efter landsdelens befrielse gjordes 1675 av biskopen som sammankallade 
prästerna för en lägesrapport. Det konstaterades att bristen på präster, på själavård 
och kyrkoliv var stor. Till protokollet bilades en karta med de orter där det hade 
funnits en kyrka. Biskopen beslöt att använda sig av licentiatsystemet. Detta var en 
nödåtgärd som ett ungerskt kyrkomöte tog till 1629 och innebar att vissa lekmän
fick rätt att utföra de flesta prästerliga tjänsterna. Biskopsvisitationen i stiftets olika 
delar 1715 redovisar sju större orter, där det inte ens fanns ditresande präst. 
Licentiatsystemet upprätthölls ända till 1744. 
 De första omfattande visitationerna som återges i källorna gjordes under 1700-
talet. Enligt visitationsordern skulle böcker för dop, vigsel, konfirmation och 
begravning granskas samt Liber status animarum kontrolleras. Böckerna var inte 
fullständiga. Flyttningar anmäldes inte i allmänhet, vilket innebar att de flesta med 
tillfälliga anställningar hos storbönderna eller godsherrarna inte fanns i själa-
registret. Inte heller högadliga födslar och vigslar m.m. kunde antecknas, eftersom 
adelskapet hade egna kapell och egna präster och dessa stod utanför den vanlige 
församlingsprästens kontroll.  
 Flera biskopar ombesörjde egna frågeformulär för att få in all nödvändig 
information. I det andra stiftet som ingår i denna studie, Veszprém, var det Mihály 
Padányi Biró som 1744 började med att skicka ut frågor som skulle besvaras före 
hans besök.148

148 Dóka 1997, s 13. 
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 Första delen i detta frågeformulär behandlade kyrkobyggnaden på församlings-
orten och i annexförsamlingarna. Till de frågor som ställdes hörde följande: hörde 
det klocktorn till kyrkan, hade den något torn och en sakristia, vad heter kyrkan, 
när hålls kyrkans högtider, anordnades det processioner, hur bevarades eukaristin, 
hade kyrkan orgel och kör, hur var belysningen, fanns det biktstol eller biktade man 
i sakristian, fanns det reliker, hörde någon stiftelse till kyrkan, hurdan var 
kyrkogården, fanns det religiösa föreningar. Därefter följde mer ingående frågor om 
altaret, tornet, sakristian, dukar, mässkläder, böcker, flaggor, kalker. 
 I andra delen av formuläret ställdes frågor om den person (oftast en lekman) som 
ansvarade för den löpande ekonomin, om kyrkoherden, kom han från någon 
munkorden, hur gammal var han, vilken utbildning hade han, vilka tjänster hade 
han innehaft tidigare. Frågorna rörde prästens vardagsliv också: bodde han på
prästgården, hur levde han, förde han kyrkböckerna regelmässigt, vilka var det som 
stödde kyrkoherden ekonomiskt. Samma frågor ställdes om skolan och om 
skolmästaren samt om barnmorskan. 
 I den tredje delen berörde frågorna församlingen: respekterade församlingsborna 
kyrkoherden, var de reguljära kyrkobesökare, fullföljde de sin förpliktelse om bikt 
före påsk, vilka språk talades bland församlingsborna, vilka religioner tillhörde de, 
betalade de kyrkoskatt, fanns det blandäktenskap, d.v.s. äktenskap mellan personer 
från olika kyrkor.
 Biskopen avslutade fram till 1785 med att begära att få en förteckning över alla 
boende oavsett om de var katoliker eller inte. Trots lagändringen149 återfinner vi i 
Liber status animarum från Kóka 1794 (Tabell 2.) som första namn husfadern 
Alexander Tott som inte har några noteringar om sakramentsutdelning själv men 
har fått tillägget ”Confes. Augusti” som visar att han tillhörde den evangelisk-
lutherska kyrkan men hans hustru och barn tillhörde den katolska kyrkan.150

 Det var inte utan skäl som biskop Padányi Bíró begärde dessa frågeformulär. 
Enligt hans biografi besökte han alla de församlingar som hörde till hans stift utom 
dem som hade en överväldigande protestantisk befolkning. Dessa församlingar
försågs med ditresande munkar eller präster.

Även om inte alla biskopar ställde lika omfattande frågor, var visitationsfrågorna 
detaljerade även framöver. Vid den sammanräkning jag gjorde av de följande 
frågeformulären i Veszprém stift under 1700-talets andra hälft blev resultatet att det 
ställdes i genomsnitt 23 frågor om kyrkan och dess tillhörigheter, 26 frågor om 
församlingen, 7 frågor om kyrkoherden, 5 frågor om skolmästaren respektive 
invånarna, deras religionstillhörighet och om andra kyrkoherdar än den katolske. 

149 Jfr 3.1.1. 
150 Jfr Tabell 2 i 3.3.1. 
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Allt oftare behandlade ett speciellt frågekapitel vilka språk som fanns i församlingen 
samt hur undervisningen och skolan var organiserad. 
 1733 utgav kung Karl III en förordning för att höja betydelsen av visitationerna. 
I förordningen föreskrevs att utöver biskopen och hans följe även länets och stadens 
ämbetsmän skulle delta vid visitationerna.151 Kungens dotter, Maria Theresia (regent 
1740–1780) kompletterade förordningen med att även godsherren eller hans 
företrädare skulle närvara och att uppförande och större reparationer av kyrkliga 
byggnader ingick i godsherrarnas plikter. Kyrkoherdar och skolmästarna fick jord 
av den gemensamma marken som församlingsborna brukade åt dem. På det sättet 
blev principerna för Canonica visitatio utkristalliserade under 1700-talets sista 
period och ytterligare en längd lades till visitationsprotokollen. 
 Denna nya längd innehöll sammanfattande statistik om alla invånares 
religionstillhörighet församling för församling med tillhörande annexförsamlingar
inom samma stift. Alla längder var utformade på samma sätt och bildade underlag 
till det av stiftet utgivna s.k. Schematismus. 
 Längden kallades så eftersom sammanställningen gjordes enligt ett och samma 
schema. Den är sammanställd av den romersk-katolska kyrkan men innehåller alla 
förekommande religioner i stiftet och dessutom uppräknas de språk som finns inom 
varje distrikt. Det står noterat om varje församling när kyrkböcker började föras,152

vad församlingens kyrka heter, när den byggdes samt hur långt den ligger från
stiftstaden, angivet i tid. Som exempel på information om kyrkotillhörighet i en 
Schematismus gjorde jag en grafisk framställning om religionsfördelning enligt en 
Schematismus från Veszprém stift som är ett mångreligiöst stift. 

Figur 7. Religionsfördelning enligt Schematismus för Veszprém stift år 1829.153

151 Habsburgaren Karl VI (som ungersk kung Karl III 1711-1740) utfärdade denna förordning och enligt 
den skulle även kyrkoherdeinkomsten regleras. Därav förordningens titel ”Cassa parochorum". 
152 Alltid den äldsta kyrkboken även om senare årgångar saknades. 
153 Dioecesis Weszprimiensis 1829 
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Den första visitation som det finns belägg för i den evangelisk-lutherska kyrkan i 
Ungern anordnades 1613 i det transsylvanska kyrkodistriktet Nagybánya. Från
1700-talet finns det flera protokoll bevarade från denna landsdel, de ger dock inte 
någon utförlig information utan håller sig till räkenskaperna. Mer detaljerade 
beskrivningar om församlingarnas inventarier finns först från 1800-talet.  
 I den reformerta kyrkan ansågs visitationerna betydelsefulla och anordnades 
flitigt. Den reformerta kyrkans visitationsprotokoll är dokumentation av det 
kyrkliga styre och den kontroll som har utvecklats ur den katolska biskops-
visitationen. Den reformerta kyrkan bildades officiellt i Debrecen på kyrkomötet 
1567, men redan år 1555 hölls ett kyrkomöte där man bestämde visitations-
ordningen för det östungerska reformerta kyrkodistriktet, där den reformerta 
kyrkan blev störst. Denna innefattade 763 församlingar till 1711, då en 
sammanslagning minskade antalet församlingar till 536 i östra Ungern. Alla 
församlingar ingick i samma kyrkodistrikt ledd av en biskop. Kyrkodistriktet 
indelades i 13-14 stift med en senior (dekan) som kyrklig ledare och en världslig 
direktör. Stiften var autonoma, deras kyrkomöte beslutade i organisatoriska och 
disciplinära ärenden och i tjänsteärenden. Hälften av Ungerns reformerta 
befolkning levde i detta kyrkodistrikt.  
 Visitationens syfte var att kontrollera pastorernas livsföring i moraliskt hänseende 
och om deras ”vetenskap” (lära) var ren, så att inga okunniga eller 
dryckeslagspastorer skulle inneha en pastorspost. I visitationsordningen ingick att 
församlingen skulle kontrolleras i ”vetenskap”, tro och religion samt om deras liv 
var rent och oskyldigt. Pastorernas inkomster skulle kontrolleras, såväl deras 
penningersättning som den ersättning de fick i form av förnödenheter. Även 
kyrkans fasta och rörliga tillgångar kontrollerades. Om visitationen utfördes av 
superintendent kallades det för visitatio generalis om visitationen gjordes av dekaner, 
som ofta var fallet, kallades den för visitation particularis. I städerna genomfördes 
visitationerna av råddomare, visitationsordningen byggde på kyrkomötenas beslut. 
Man kontrollerade lärarnas löner och att fattiga och föräldralösa barn försörjdes väl.
Från 1700-talets slutskede skickades formulär ut gällande pastorns bildningsnivå
och hans familj, lekmännens roll och sammansättning och det liturgiska livet. Dessa 
skulle besvaras inför visitationen. Jag studerade 140 visitationsprotokoll från åren 
1808–09 och det var bara i två fall det stod någonting om skolans elever, nämligen 
deras antal trots att redan det första kyrkomötet 1567 beslöt att visitera även de 
reformerta skolorna. I varje protokoll ingår en exakt beskrivning av skolmästarens 
eller rektors tillgångar och av skolbyggnaden. Eftersom varje församling hade en 
rektor eller en skolmästare, kan man anta att undervisning också anordnades. Men 
därom finns ingenting i protokollen. 
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4. KYRKOR OCH UNDERVISNING UNDER TIDIGMODERN TID 
Eftersom kyrkorna hade en ledande roll i det tidigmoderna Ungern och Sverige 
måste utbildningen och skolväsendets utformning och innehåll beaktas och 
beskrivas för att förstå kyrkans roll i folkbildningen. 1600-talet var ur pedagogikens 
synvinkel en övergångstid med förankring i humanismens lärdom och fördjupning i 
reformationen resp. i katolsk förnyelse på väg mot upplysningen. 1700-talets 
utveckling i Ungern brukar karakteriseras som ”pedagogikens århundrade”, medan 
den svenska allmänna skolutvecklingen stannade av. 
 

4.1 Skolväsendet i Ungern med utblick mot Sverige efter reformationen  
Reformationen spelade en oerhört viktig roll för läskunnigheten i Sverige.154 I 
Ungern sammanföll det andliga uppvaknandet med att landet tredelades och 
förlorade sin självständighet. Reformatorerna predikade omvändelse och att alla 
skulle studera Bibeln. Följden blev inte bara en utvidgning av undervisningen för de 
lägre samhällsklasserna utan även en medvetenhet från de olika kristna kyrkornas 
sida om att vilja styra undervisningen.155

 En mera allmän undervisning för allmogen började i Ungern 1560, då ett dekret 
utfärdades av den katolska kyrkan om att varje församling skall ha en "världslig" 
skolmästare vid sidan av en präst.156 Församlingens barn skulle regelbundet 

154 Se t.ex. Johansson 1982, 1983, 1988. 
155 Nemeskürty 1994, s 62. 
156 Pukànszky-Németh 1996, s 175. 

I Ungern fick reformationen allt större genomslagskraft, majoriteten av 
invånarna var protestantiska till 1650-talet. I de protestantiska skolorna skulle 
den reformerta och den lutherska identiteten formas. Katolska kyrkan tog nya 
krafttag med hjälp av jesuiterna för att bygga upp ett konkurrenskraftigt skolsystem 
och åter bli den största kyrkan i landet. Andelen protestanter under 1700-talet 
minskar successivt och värderas – i brist på statistik – till en fjärdedel av Ungerns 
population vid seklets slut. I stormaktstidens Sverige kom en ny kulturprocess igång
som resulterade i tre skolordningar för att säkra en välutbildad ämbetsmannakår. 
Den traditionella utbildningen stagnerade under 1700-talet och utvecklingen 
skedde först och främst genom tillkomsten av fackskolor. Svenska kyrkan var den 
drivande kraften för en allmän folkundervisning i form av katekesundervisning och 
innanläsning. Ståndssamhällena bestod i båda länderna och detta gjorde att även 
om upplysningens framsteg märktes i skolväsendet, nådde de inte majoriteten av 
populationen som levde kvar i gamla förhållanden.  
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undervisas i moral och i rätt beteende samt i räkning.157 Det föreskrevs, att dekretet 
gällde såväl pojkar som flickor och att undervisningen skulle ske på barnens 
modersmål. Att undervisa på modersmålet betydde inte alltid undervisning på
ungerska utan beroende av region kunde det också ske på tyska, slovakiska, 
rutenska, rumänska, serbiska eller kroatiska. Latinets starka ställning som den högre
undervisningens språk bröts slutgiltigt 1844.158 I dekretet stod också att barnen 
borde lära sig psalmer och körsång. De som ansågs vara lämpade skulle också
undervisas i läsning och skrivning och de som sedan ville gå i klosterskolor skulle 
också lära sig grunderna i latin – om skolmästaren kunde lära ut det.159

 Tack vare boktryckarkonstens utbredning utgavs flera skolböcker på latin 1507–
1523. År 1553 utkom den första, protestantiska ABC-boken på ungerska, 
innehållande katekesen samt läseböcker med bibliska berättelser för folkunder-
visningen.160

 Med de första tryckta katekesböckerna, såväl lutherska som katolska, kunde en 
metodiskt upplagd trosundervisning komma i gång. I 1560 års dekret ingick också
instruktioner för att organisera skolöversynen. Katolska skolor styrdes av stiftets 
biskop, som utsåg dekaner att visitera de lokala skolorna och deras lärare. Emellanåt
gjorde biskopen själv besök.161 Högre läroanstalter, kallade gymnasier, upprätthölls 
av olika ordnar, främst av jesuiterna. Översynen av dessa gymnasier utövades av 
respektive ordens högste ledare i landet.162

 De första läroplanerna, som skulle bestämma lärostoffet, infördes också under 
1500-talet i Ungern. I de katolska skolorna gav jesuiternas Ratio Studiorum
riktlinjerna, i de protestantiska skolorna infördes Evangelische Schulordnungen.
 I Sverige kom den första skolplanen med argument för skolbildningens nytta och 
nödvändighet i 1571 års kyrkoordning.163 Skolplanen innehöll också detaljföre-
skrifter om ordning ”huru läsas skall” i skolorna. Skolan skulle omfatta tre till fyra 
klasser och man skulle undervisa huvudsakligen i kristendom, sång och latin. Första 
klassen var tänkt som ett slags småskola för att lära sig alfabetet, stavning, 
innantillläsning och katekes. Lilla katekesens textord var den första övningsboken. 
Latinundervisningen pågick från klass 2 till klass 4 med syfte att ge en gedigen 

157 Om man granskar ämnets instruktion kan man också kalla det för medborgarkunskap eftersom där står
att rätt beteende skall läras ut genom att lära barnen förstå de rådande samhällsförhållandena. Denna 
undervisning påminner om hustavlans värld sådan den utvecklades i Sverige. Johansson 1977. 
158 Lindberg 1994, s 105-106. 
159 Mészáros 1997, s 21. 
160 Nemeskürty 1994, s 63. 
161 Mészáros 1997, s 21. 
162 Punkánszky-Németh 1996, s 176. 
163 Kyrkoordningen utarbetades av ärkebiskop Laurentius Petri och var färdig redan 1561 men antogs först 
1571. Arfvidsson 1985, s.3. 
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behärskning av latinet.164 Sockenprästen fick i uppgift att hålla upprepade 
katekespredikningar och sedan förhöra alla församlingsbor så att de skulle kunna 
huvudmomenten i lilla katekesen. Biskopen skulle kontrollera kunskaperna på
visitationer.165 Kravet på en allmän folkundervisning med prästerskapets direkta 
medverkan är karakteristiskt för Sverige efter reformationen men inte för Ungern. 
Trots att majoriteten av befolkningen i Ungern är protestantisk till 1600-talets 
mitt, omfattar den regelmässiga undervisningen bara barn. Skolmästaren anställs av 
församlingen. Figur 8 på nästa sida ger möjlighet till en översiktlig jämförelse 
mellan det svenska och det ungerska skolväsendet under 1500-talet andra hälft.

164 Sandström 1978, s 72. 
165 Se 3.7. 
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Sverige Ungern

 Skolplan

Metod

Satsning

Kontroll

Kyrkoordningens skolplan 
1571.
Första skolplan inbyggd i 
kyrkoordningen om att varje 
församlingsbo ska kunna lilla 
katekesen. Att anskaffa lärare 
är frivilligt. 

Sockenskola/predikan/förhör.

Vuxna och barn. 

Biskopsvisitation. 

Katolska kyrkans dekret om 
skolan 1560. 
Kyrkligt dekret om att varje 
församling ska ha en skolmästare 
vid sidan av kyrkoherden. 

Sockenskola/söndagsskola. 

Barn. 

Biskopsvisitation. 

Läroämnen

Tonvikt

Undervisningsspråk

Läsning + latin, skrivning, 
övningsbok lilla katekesen. 
Psalmer och sång.

Katekeskunskap  

Modersmål och latin.  
Frivilligt: grekiska, hebreiska. 

Läsning +latin, skrivning för "de 
lämpade", räkning och praktiska 
kunskaper. Katekes, psalmer och 
körsång utplacerade i söndags-
skolan. 

Moralfrågor och rätt beteende. 

Modersmål. För blivande 
klosterskolelever: latin ett krav. 

 Skolböcker Luthers lilla katekes med 
alfabet, textböcker. 

ABC-böcker, katekes, läsböcker
med bibliska berättelser. 

 Skolöversyn Biskopsvisitationer. Biskopsvisitationer. 

 Skoltider Från 5 till 17 med rast 8–9
och 10–12. I allmänhet 4 
dagar/vecka. 

Fritt indelad skoldag från
gryningen till mörkrets fall 
under vinterhalvåret. 

Figur 8.  En parallell uppställning av det svenska och det ungerska skolväsendet under  
1500-talets andra hälft. 
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 Under 1600-talet i Ungern hade hemmet en kultur- och modersmålsbärande 
roll. Kyrkorna som var huvudman för skolan bedrev en alltmer utvidgad 
utbildning. Pedagogiska strävanden för och mot reformationen bestämmer de olika 
kristna kyrkornas skolpolitik i landet, vinnare i denna situation blev den 
uppväxande generationen som fick allt bättre skolutbildning. De olika kristna 
kyrkorna var starkt sammanflätade med de skolor som var knutna till deras 
verksamhet.166

 Den första skolreform i Ungern som innebar en ny skolstruktur med olika 
skoltyper och en ny läroplan utarbetades och prövades av jesuiterna. Det var 1599 
års skolreform.167 Reformen innebar att skolor på olika nivåer skulle bygga på
varandra och tillgodose olika behov från grundutbildning till högre utbildning. 
 Småskola, ett slags elementär utbildning i folkundervisningssyfte, ingick i 
reformen som grundnivå. Den hade en läroplan för de elementära kunskaperna på
modersmålet. Dessa småskolor fungerade på landet – där inga andra skolor fanns –
från 1560-talet ända till folkskolans tillkomst 1868. I småskolan undervisade 
skolmästaren allt fler av församlingens barn i läsning,168 räkning och vissa praktiska 
kunskaper. Katekesundervisning bedrevs dessutom separat utanför skolans ram i 
söndagsskolan, ledd av prästen på söndagsmorgnar eller söndagseftermiddagar. Till 
söndagsskolan kom också barn och ungdomar som inte gick i småskolan. Först 
upprätthölls småskolorna av den katolska kyrkan, men från och med 1660-talet 
drev också den lutherska och den reformerta kyrkan småskolor som motsvarade 
grundnivån inom det katolska skolväsendet.  
 De barn från landet som utvaldes av prästen för vidare skolning och barn till 
välbärgade familjer från landet fortsatte i stadskolorna. Dessa mellanskolor hade två
linjer. Den första kallades för gymnasial linje och var ämnad för pojkar mellan 10 
och 16 år. Huvudämnena var grammatik på latin, poesi, retorik, klassiska författare 
och matematik. Den andra kallades för akademisk linje och byggde på den 
gymnasiala linjen. Den var tänkt för pojkar mellan 16 och 18 år. Ämnena var 
historia, geografi, matematik och naturvetenskap, det sistnämnda ämnet kallades 
för "fysik". Den akademiska linjens övre klasser kallades för högsta nivå och gav en 
fördjupning inom ett särskilt område, i allmänhet först i filosofi och sedan i teologi.  

År 1635 hade landet fått ett universitet vid ärkebiskopssätet Nagyszombat.169 En 
tvåårig utbildning på den filosofiska fakulteten avslutad med en baccalaureus-

166 Mészáros 1997, s 23. 
167 Pukánszky-Németh 1996, s 171. Alla uppgifter i detta avsnitt om de två ungerska skolreformerna 
återgår på Pukánszky-Németh 1996 om annat inte anges. 
168 Om läsinlärning se 5.1. 
169 Staden Esztergom, 4 mil norr om Buda, hade sedan gammalt varit ärkebiskopssäte, men sätet hade på
grund av den turkiska invasionen flyttats till Nagyszombat.  
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examen motsvarade i allmänhet adelns och den övre borgerlighetens krav på
universitetsutbildning.170 Ett tredje år på den filosofiska fakulteten avslutades med 
en examen kallad magister artium varefter man kunde börja studera på den 
teologiska fakulteten.171

Även i Sverige stärks den latinbaserade kulturen och i de nya skolordningarna 
syns samma tendens som i den ungerska skolreformen. Man vill skilja de olika 
nivåerna och de olika skoltyperna åt samt ge var och en av skoltyperna en egen 
prägel och säkra övergången från den ena till den andra skoltypen.172

 1611 års skolordning utarbetades först och främst av Johannes Rudbeckius.173

Den nya skolordningen stipulerade att katedralskolor skulle upprättas i stift-
städerna. Skolan skulle bestå av sex klasser, där varje klass skulle ta två år. Det andra 
året i varje klass skulle i första hand ägnas åt repetition. I större städer skulle 
provinsialskolor med fyra klasser upprättas. Även i dessa skolor skulle varje klass 
vara tvåårig. Varje klass skulle ha en egen lärare och för de tre översta klasserna 
skulle en lektor utses. Skolan skulle styras av en rektor och en konrektor. Efter 
genomgång av provinsialskolans sista klass var eleven berättigad till inträde i 
katedralskolans femte klass.  
 Nästa skolordning från 1649 visar en strävan efter klara skiljelinjer.174

Katedralskolornas tvååriga klasser slopades. Trivialskolorna fick fyra ettåriga klasser, 
man kunde välja lägre, högre eller fullständig utbildning i trivialskolan, med skriv- 
och räkneklasser för dem som senare ville utöva ett praktiskt arbete. Gymnasierna 
hade fyra ettåriga klasser och förberedde för akademiska studier. Med 1649 års 
skolordning genomfördes den reformverksamhet för ett reglerat och enhetligt 
undervisningssystem som i Sverige påbörjats med 1611 års skolordning.  
 I 1600-talets Ungern uppstod genom samhällsutvecklingen frågan om nationens 
sammanhållning genom modersmålet och denna fråga blev vid sidan av 
konfessionstillhörigheten allt viktigare på grund av landets situation som besegrat 

170 Vid de inledande studierna på universiteten från och med 1400-talet läste alla tillsammans på facultet 
artium. För att studera vidare på den juridiska, medicinska eller teologiska fakulteten krävdes avlagd 
examen. Baccalaureusexamen var den lägsta graden och berättigade till undervisning i triviums ämnen samt 
till vidare studium. Myhre 1967 s 80. 
171  Den som hade magister artium fick undervisa på universitet eller fortsätta studierna och till slut bli 
doktor i juridik.. Myhre 1967 s 50. 
172  Sandström 1975, s 76. 
173 Rudbeckius var den drivande kraften i den kommission som tillsattes av riksdagen för att se över 
skolorganisationen. Richardson 1990, s 22. Rudbeckius (1581–1646) var professor i Uppsala och blev 
1619 biskop i Västerås stift. Han grundade där det första svenska gymnasiet 1623.  
174 Denna skolordning visar en humanistisk anda och påverkan från Comenius. Se till exempel Sandström
1975, s 81-82. Se även 4.4.2. 
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och ockuperat.175 Pedagogiken fick en allt större nationell karaktär, modersmålet 
skulle berikas och visdom från förfäderna läras ut. Det är dock först på 1730-talet 
som nationell historia och geografi kommer att ingå officiellt i läroplanen. 
 Kanske är det samma slag av nationella tendenser som kommer till uttryck i den 
svenska skolordningen 1649, då den föreskriver att ren och prydlig svenska ska 
användas vid översättningen av latinska texter. Förespråkare var Rudbeckius som 
ivrigt främjade det vetenskapliga intresset i landet.  
 Trots att Ungern var tredelat till 1700-talet grundades det allt fler gymnasier 
under 1600-talet i landet. Goda utbildningsmöjligheter ingick i alla kyrkors strategi 
och de såg till att ge en bra utbildning och uppfostran i kyrkans anda.  
 De katolska gymnasierna som i de flesta fall upprätthölls av jesuiterna grundade 
sig på latinet och den klassiska kulturen och de var moderna i den tidens Europa. 
Dessa gymnasier hade en gemensam läroplan. Till en början var det katedral-
skolorna i sex städer som omorganiserades till gymnasier och senare följde samma 
utveckling i andra städer. En stor del av katedralskolorna fanns i städer med 
protestantisk majoritet, varvid dessa katedralskolor blev protestantiska 
utbildningsinstitutioner. 
 Det protestantiska skolväsendet behöll sedan det traditionella, medeltida 
katedralskolsystemet ända till 1800-talets mitt. Det betydde att en enda institution 
tog hand om grundnivå (motsvarande småskolan och trivialskolan), mellannivå
(motsvarande katolska gymnasier) och högre utbildning (motsvarande akademiska 
linjer eller akademier) från 5-6 års ålder upp till över 20 års ålder.
 Det fanns några mycket väl ansedda och väl utvecklade lutherska gymnasier i 
några storstäder, främst i landets norra delar.176 Utöver dessa gymnasier var den 
lutherska kyrkan inte så noga med att dra en klar skiljelinje för just gymnasier. Där
det fanns kapacitet i de lutherska skolorna, hade man gymnasial utbildning och 
mot slutet av 1600-talet även utbildning med akademisk linje.  
 Hela utbildningsväsendet under 1600-talet byggde på pojkars kunskapsinhämt-
ning. I den tidens Ungern omfattade man allmänt föreställningen, att det kunde 
vara skadligt för flickor att få någon boklig lärdom utöver själva läskunnigheten. 
Det skulle kunna "vrida huvudet på dem" i fel riktning.177 Det var dock viktigt att 
flickorna lärde sig läsa för att de därmed skulle kunna inhämta god moral ur 
lämpliga böcker. I övrigt gällde det att lära sig sy och brodera. Det var vanligt ända 
mot slutet av 1600-talet att till och med högadliga kvinnor inte kunde skriva utan 

175 Den turkiska ockupationen varade i 150 år. Åkermark, skog och byar brändes under striderna. 
Ekonomiskt, kulturellt och befolkningsmässigt innebar den turkiska ockupationen en stor tillbakagång för
landet. 
176 Sammanlagt fanns det tjugofyra lutherska gymnasier i landet under 1600-talet  
177 Balogh 1996. 
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bara läsa. Då vände trenden, flickskolor öppnades i städerna och allt fler nunne-
ordnar öppnade skolor på högre nivå även för flickor.178

 Också i Sverige uppstod behov av att etablera gymnasier på 1600-talet. Det 
första tillkom i Skara och sedan i Västerås, det sistnämnda tack vare biskop 
Johannes Rudbeckius.179 Biskoparna var över huvud taget energiska när det gällde 
att inrätta gymnasier på grund av att prästutbildningen skulle bedrivas i dessa 
skolor.180 De svenska domkapitlen blev också lektorskapitel och från domkapitlen 
ombesörjdes både de kyrkliga och de gymnasiala angelägenheterna. Gymnasierna 
blev allt flera: Strängnäs, Linköping, Åbo, Reval och Riga. Därtill kom sex nya 
gymnasier på 1640-talet, bl.a. fick Stockholm gymnasium.181

 Det fanns ett universitet i Uppsala, som genom sin nya konstitution år 1626 
hade fyra fakulteter och arton professurer, men inte hade tillräckligt bra 
rekrytering.182 Dessutom fanns det fler universitet i stormakten Sverige. I Dorpat 
grundades ett 1630, Åbo akademi tillkom 1640, Greifswalds universitet blev 
svenskt 1631och Lunds universitet upprättades 1668. Dessa universitet innebar att 
studenterna inte behövde ta sig till utlandet för akademiska studier. Den svenska 
universitetsutbildningen kunde dock inte alltid bedrivas på tillräckligt hög nivå,
vilket berodde på studenternas bristfälliga förberedelse på den föregående nivån.
Katedralskolan räckte inte till.183

 Det var bara en del av barnen på den ungerska landsbygden som gick 
regelmässigt i skola på 1600-talet.184 Offentliga handlingar från denna tid visar att 
bönderna ofta satte ett kryss som namnteckning, vilket tyder på att de inte var 
skrivkunniga.  Den första statistiken från ett västungerskt län härrör från 1700-talet 
och visar att bara mellan vart femte och vart tionde barn gick i skola under sin 
uppväxttid. Många byar hade inte alls någon skola eller skolmästare. Där byn 
anställde någon skolmästare, var skollokalen oftast liten, i allmänhet bestående av 
ett rum i anslutning till skolmästarens egen bostad som inte heller var större än ett 
rum. I brist på skollokal kunde skolmästaren undervisa barnen i ombyggda 
verkstäder som ställts till förfogande eller ambulera hos olika familjer varje vecka. 
Undervisningen pågick ändå bara vintertid, eftersom barnen redan från första 

178 Ref. till hela avsnittet, om inte annat anges, är en konferens vid Ungerska vetenskapsakademin den 12. 
11. 1996. Se Balogh 1996. 
179

180 ”Gustav II Adolf försökte begränsa antalet gymnasier och ge dem karaktär av akademier, medan 
biskoparna i allmänhet var angelägna om att tillförsäkra sina respektive stiftstäder ett eget gymnasium.”
Richardson 1990, s 27.  
181 Sandström 1975, Arfvidsson 1985, Richardson 1990. 
182 Det 1477 grundade universitetet skulle redan ha återupprättats 1593, därom beslutades det på Uppsala 
möte. Men brist på resurser från Gustav Vasas son Karl IX förhindrade det då. Sandström 1975, s 76. 
183 Sandström 1975, s 80. 
184 Uppgifterna i detta stycke är hämtade från Tóth 1993. 

 Jfr 3.2.  
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vårdagen behövdes i jordbruket och i boskapsskötseln. Barnen gick i skola under 
två-tre år, i praktiken alltså under två-tre vintrar. De lärde sig läsa, men sällan
skriva. Var skolmästaren skrivkunnig skulle föräldrarna betala extra för att deras 
barn skulle få lära sig skriva. Utöver de elementära kunskaperna och kristendomen 
skulle barnen lära sig artigt uppträdande både i Ungern och i Sverige. 
 Kravet att förbättra läskunnigheten och kristendomskunskapen fanns redan från
1600-talets början i Sverige, men möjligheterna att genomföra reformer var inte 
gynnsamma. Liksom i Ungern var den svenske sockenskolans klockare själv bonde 
och han hade bara elementära kunskaper. 1620 års riksdag tog upp frågan om 
upprättandet av lägre trivialskolor eller barnaskolor där inga skolor fanns. 
Trivialskolans utbud motsvarade inte de behov landsbygdsborna hade. Därför var 
det av stor principiell vikt, när kungen 1625 beordrade att barnen i Jönköping
skulle lära sig räkning och bokhållning samt något hantverk eller ett yrke efter att 
de lärt sig läsa och skriva. Detta gällde ju bara jönköpingsborna men även andra 
initiativ togs. Sålunda grundade Johan Skytte185 1629 en pedagogi, en ny typ av 
landsortsskola i Sörmland. Ytterligare några skolformer av ny typ uppstod och hade 
varierande varaktighet.186 Johannes Rudbeckius etablerade den första allmogeskola 
för ”pigebarn” 1632.187 Läget för landsortsskolorna förbättrades avsevärt efter 1649 
års skolordning som införde enhetliga timplaner och en läsordning samt stipulerade 
att varje klass skulle ha eget rum.  

185 Johan Skytte (1577-1645) Gustav II:s Adolfs lärare, hade studerat utomlands och avancerade till många
ämbeten, han blev bl.a. universitetskansler. 
186 T.ex. grundades den första lappskolan, den Skytteanska skolan, i Lycksele 1632. Den finansierades av 
Johan Skytte. Forsgren 1988, s 1. 
187

bredare folkundervisningen skulle lyckas. Om lärarens och elevens plikter skrev han följande:
”- Först må det alltså ligga läraren om hjärtat att giva ungdomen nyttiga och nödvändiga kunskaper, på det 
ej de unga en gång skola behöva säga: Vi äro okunniga om det nödvändiga, emedan vi fått lära det, som 
var onödigt. 
 - Det andra är, att lärarna skola föregå sina lärjungar med ett klanderfritt liv och rena seder samt erbjuda 
dem ett föredöme för deras levnad.  
- Lärjunge bör framför allt älska sina lärare och med kärlek följa dem, såsom även dessa å sin sida äro
pålitliga att göra med eleverna. Ty varhelst denna ömsesidiga kärlek icke finnes, varest ingen frivilligt utför
det honom ålagda arbetet, varest allt sker trögt och av fruktan för straff, där är det otroligt hur obetydligt 
resultatet blir." Citerat efter Arfvidsson 1985, s 4. 

 Johannes Rudbeckius  kämpade ivrigt för att i kyrkoordningen angivna riktlinjer för en 
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SVERIGE UNGERN 
Allmänt Stormaktstid. Positiv självkänsla. 

Det trettioåriga kriget fördes 
utomlands. Efter 1648 är landet en 
stormakt. 

Tredelat land under ockupation.  
Lokala strider inom landet. 
Efter 1686 successivt habsburgstyre. 

 Idéströmningar Ortodoxi – nytänkande. Reformation och katolsk förnyelse, 
nationstanken. 

 Trender i bildning Anvisning via kyrkolagar, "starka 
biskopar", allmänt utbredd 
läskunnighet tack vare katekesförhör
och husförhör (=satsning även på
vuxenutbildning). 

Pedagogiska strävanden för och mot 
reformationen genom ett bättre 
skolsystem från alla kristna kyrkors sida. 

 Skolväsendet Uppsala universitet från 1626: 
filosofi, teologi, juridik och medicin. 
Åbo akademi 1640, Greifswald 1631, 
Lund 1668.
Gymnasiers framväxt för bättre 
underlag till prästrekrytering:1623 
Västerås, sedan Strängnäs, Linköping, 
Åbo, Reval och Riga. På 1640-talet 
sex nya gymnasier, vilkas utbildning 
bygger på katedralskolornas sista, 
teologiska klass. 
Trivial- och katedralskolor 
1611 provinsialskolor med 4 tvååriga 
klasser och katedralskolor med 6 
tvååriga klasser. 
1646 trivialskolan får 4 ettåriga 
klasser. 

1623 Universitet i Nagyszombat: 
teologi och humaniora och 1660 
juridik. Akademisk linje för 16-18-åriga 
pojkar, historia, geografi, matematik 
och naturvetenskap. 
Gymnasier: 
Katolska för 10-16-åriga hade enhetlig 
läroplan: latin, poesi, retorik, klassiska 
författare (latinsk kultur) och 
matematik. Några berömda 
jesuitgymnasier.  
Lutherska fanns några ansedda, i övrigt 
en enhetlig institution från småskola till 
högre utbildning 6-20 år.
Reformerta kollegier i städerna, ibland 
med akademiska klasser. 
Trivialskola var förberedande till 
gymnasier eller kollegier.  

 Adelns utbildning Adelns barn går inte i de allmänna
skolorna, privat undervisning för
speciella ämbeten, akademisk 
utbildning i utlandet. 

Före1650-talet undervisning i hemmet 
med väl utbildad privatlärare. Efter 
1650 studier vid gymnasier och 
akademier. 

 Folkundervisningen Förbättrad folkundervisning 
(Rudbeckius och andra biskopar). 
Försök att vidga läs- och 
skrivkunnigheten med mindre 
framgång för skrivkunnigheten. 
Klockare, som undervisar, är oftast 
bara läskunnig. 

Skolmästare, ofta bara läskunnig. 
Vacker sångröst är viktigare än kunskap. 
2-3-årig skola med läsning, katekes och 
sång.

 Krav: Utbildning för
 köpmän/hantverkare

I några stadsskolor möjlighet till 
räkning, bokföring, hantverk. 

Småskola med läsning, skrivning, 
räkning, sedan fackutbildning inom 
skråväsendet. 

Figur 9. Översiktlig framställning av 1600-talets skolpolitik. 
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4.2 Katolska kyrkans förnyelsesträvanden inom skolväsendet i Ungern 
De skolor som genom reformationens framgångar blivit protestantiska i Ungern 
utvecklades i snabb takt i början av 1600-talet. Detta föranledde den katolska 
kyrkan att sträva efter en höjning av bildningsnivån i hela landet. En ny ärkebiskop 
med speciellt intresse för utbildningspolitik, Péter Pázmány, blev ledare för den 
katolska förnyelsen.188

 Det första steget innebar en modernisering av prästutbildningen. Vid 
universitetet i Wien grundades år 1624 ett prästseminarium som kallades 
Pazmaneum och dit sändes begåvade prästkandidater från Ungern. Var de fattiga, 
fick de stipendium av ärkebiskopen. De återkom efter några år välutbildade till 
Ungern för att undervisa i de katolska skolorna. Nästa steg blev att grunda ett 
universitet. Det skedde i den tillfälliga ärkebiskopsstaden i Nagyszombat år 1635.189

Universitetet hade en teologisk och en filosofisk fakultet, den senare var 
förberedande för den teologiska fakulteten. År 1667 tillkom en juridisk fakultet och 
en medicinsk fakultet bildades hundra år senare.190

 Prästernas utbildningsnivå var dock inte hög och det gällde först och främst på
de områden där turkarna regerade. Dit vågade sig bara några få modiga präster och 
de kristna präster som flydde undan islamiseringen i Bosnien. Ibland var dessa 
präster läskunniga och det var allt. Så var ofta också fallet med skolmästarna. Enligt 
en undersökning utförd under 1633 i skolorna i det västungerska stiftet Györ
kunde var sjätte skolmästare inte skriva.191 Skolmästarna kunde alltså ofta bara 
undervisa i läsning men inte i skrivning.192. Det fanns inte ett enda lärarseminarium. 
Det var oftast f.d. soldater, yrkeslärlingar och hjälplärare som blev skolmästare och 
dessa fick sin "utbildning" av en äldre läskunnig person (en skolmästare eller en 
yrkesmästare). Skolmästarens yrkesroll var egentligen kopplad till uppgiften som 
klockare eller kantor. När en by eller ort på landet skulle utse en ny skolmästare 
berodde uttagningen på vederbörandes vackra röst och inte på andra kunskaper och 
färdigheter.193

188 Péter Pázmány (1570–1637), ursprungligen jesuitmunk, blev ärkebiskop 1617. Utöver hans stora insats 
vid grundandet av universitetet, flera gymnasier och nya trivialskolor, var han en betydelsefull pedagogisk 
författare. Hans rika författarskap omfattar läroböcker för barn, skrifter – för såväl lärare som föräldrar –
om fostran och bildning, allt i den nya tidens anda på ungerska och inte på latin. Mészáros 1997, s 215. 
189 Universitetet skulle etableras vid ärkebiskopssätet. Sätet hade under det 150-åriga turkiska väldet flyttats 
till Nagyszombat (i dag Tirnava i Slovakien). 
190 Hela detta stycke bygger på Kardos-Kelemen-Szögi 2001, om inte annat anges.  
191 Tóth 1993, s 179. 
192 Jfr 5.1. 
193 Toth 2000, s 6. 
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4.3 Evangelisk-lutherska skolor i översiktlig jämförelse med den katolska 
undervisningen 
Det evangelisk-lutherska skolväsendet dokumenterades i sin helhet först i början av 
1800-talet. Efter en tvåhundrafemtioårig tradition av undervisning utgavs år 1806 
ett sammanfattande verk om det lutherska skolväsendet i Ungern.194  I detta 
understryks att undervisningen har dubbel målsättning: allmänbildning och 
specialutbildning i Luthers lära.195 Här beskriver jag den lutherska grundutbild-
ningen i småskolor som jag på svenska kallar för byskolor efter original-
benämningen Land-Schulen.
 I byskolans skolordning står det att både flickor och pojkar från sex eller sju års 
ålder är välkomna i byskolan för att sedan, beroende på hur snabbt de lär sig, före 
elva eller tolv års ålder kunna genomgå de tre klasser som skolan består av. Innan de 
lämnar skolan, skall de vara lämpligt förberedda till den första nattvardsgången. 
Inplacering i byskolans tre klasser sker efter förmåga. Klassernas benämningar är 
nybörjare, läsare och mogna. Det främsta målet för undervisningen är att dessa 
unga barn är uppmärksamma och utvecklar förståelse och omdömesförmåga.196

Byskolan har i allmänhet en lärare – fler kunde knappt bekostas av församlingen – 
som har till uppgift att lära ut följande: 

Rättskrivning och välskrivning 

De räkneprinciper som behövs för livet på landet 

Modersmålets grammatik för att kunna formulera sig väl i tal och skrift. Om ungerska eller 

tyska inte är barnets modersmål, skall det även lära sig sitt eget modersmåls grammatik. 

Språkövningar på ungerska och på tyska ingår i alla klassers undervisning. 

Läsning av katekes, bibliska berättelser och den Heliga Skrift. 

Inhämtning av innehållet i läseböcker som sammanställts för landsbygdsbornas behov.197

Pojkar skall lära sig formen för kvitton, brev, räkenskaper och andra skrifter, som kan 

förekomma i bylivet. 

Sångundervisning i de första två klasserna. 

Pojkar skall lära sig bruka jorden samt naturkunskap och gymnastisera kroppen varje gång 

tiden tillåter. 

De som uteblir från byskolans undervisning ska besöka söndagsskolan. Söndagsskolan leds 

av byskolläraren eller av kyrkoherden i samband med gudstjänster vid helg- och söndagar. 

194 Systema Rei Scholasticae Evangelicorum Aug. Conf. In Hungaria. Se Barkó 1992. 
195 Under 1700-talet utvecklades fyra olika skoltyper av den evangelisk-lutherska kyrkan i Ungern utan 
några strikta övergångslinjer. Dessa var utöver byskolan som presenteras här, borgarskolor  (Bürger-
Schulen) latinskolor (Gelehrten-Schulen) och flickskolor (Mädchen-Schulen).
196 Jfr med ”bikt” i 3.2.2. och med anni discretionis, ’urskillingens år’ i  3.3.  
197 Dessa läseböcker använde metoden med frågor och svar.  

Bra artikulation, läskunnighet av tryckt text
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 Det första lutherska gymnasiet med sammanlagt tio klasser inklusive en 
akademisk linje grundades i Eperjes under andra hälften av 1600-talet.198

År 1714 kom den katolska förnyelsens motdrag199 sedan Ungern blivit en del av 
det habsburgska riket. Karl III begränsade de protestantiska skolorna genom att 
förbjuda dem att erbjuda en akademisk linje, om de inte hade egen ekonomi för
det.200 De lutherska gymnasierna tänkte inte lägga ner sin akademiska utbildning 
utan valde att i praktiken ge akademisk utbildning på samma höga nivå som 
tidigare men använda sig av en annan klassindelning.201 Etik, politik, juridik, 
ekonomi och teologi lärdes ut, trots att de behöll sitt ansikte som gymnasieskola. I 
mitten av 1700-talet hade lutheranerna 35 gymnasier, officiellt 22 lägre latinskolor, 
8 högre latinskolor och 5 gymnasieskolor med hel utbildning. Alla skolor hade flera 
hundra studerande varje år.
 Det mest berömda blev läroverket i Pozsony där Franckes lärjunge, Mátyás Bél
var rektor.202 Han genomförde ett stort reformarbete i läroverket som hade sex 
klasser203. Han föreskrev exakta kursplaner, protokollförde det utlärda lärostoffet, 
kontrollerade lärarnas arbete och införde sammanträden för lärarna. Under-
visningen på modersmålet utvidgades och moderna språk togs upp i läroplanen.
Landets geografi, historia och etnografi blev ett självständigt ämne under namnet 
statskunskap. Snart tog det lutherska gymnasiet i Sopron upp reformerna och sedan 
spreds de vidare inom det lutherska skolväsendet. 
 Vid 1700-talets början fanns det flera välkända lutherska gymnasier i städerna.204

Den lutherska skolan kännetecknades av att det undervisades på flera språk på
grundnivån. Det kunde utöver latin vara tyska, slovakiska och ungerska i västra och 
norra Ungern.205 Efter en noggrann grundutbildning tog gymnasieutbildningen i 

198 Planeringen av den akademiska linjen – Akademin – utarbetades av Comenius (se 4 4.2). lärjunge, 
János Bayer. Den första offentliga examen där avlades 1668. 
199 Se 2.2.1. 
200 Karl III, habsburgare, som kröntes till ungersk kung 1711 och regerade till 1740. För att stärka sin 
makt mot nationella rörelser, som motarbetade dynastin, försökte han genom privilegier få högadeln och 
det katolska klerus på sin sida. Rockberger 1994, s 50. 
201 Man följde mönstret i August Herman Franckes skola i Halle som gjorde intryck i Ungern. Flera av 
hans verk om undervisning av barn översattes och modifierades sedan för ungerska förhållanden av bl.a. 
György Bárány. Keken 1937. 
202 Mathias Bél (1684-1745) var A H Franckes lärjunge och skolans rektor från 1734. Béls stora verk var 
Notitia Hungaria (Ungerns beskrivning), den första ungerska boken om landets geografi, historia och 
etnografi. Hanák 1991, s 90. 
203 1734 hade skolans lägsta klass 131 elever, de högre klasserna mellan 68 och 36 elever. Ju högre klasser 
desto mindre antal elever. 
204 Totalt fanns det tio lutherska gymnasier med akademisk linje vid denna tid. Katolikerna hade mer är
dubbelt så många gymnasier och dessutom sex akademier. 
205 Som lärobok i latin användes Comenius Vestibulum (se 4.3.2.). Luthers katekes användes både på latin 
och på tyska.
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allmänhet fem år.206 Utmärkande för de lutherska skolorna var att eleverna avlade 
prov tre gånger under den femåriga utbildningen.207 En annan sed, som präglade de 
lutherska skolorna, var att varje klass sjöng före och efter föreläsningarna. De 
lutherska gymnasierna höll kontakt med tyska skolor. Pietismen fick fäste i landet 
trots att flera lutherska skolor tog avstånd från den. Pietismen spreds även genom 
ungerska och slovakiska skrifter och satte sina spår i en mer känslomässig under-
visning i religion och en inriktning mot de praktiska kunskaperna. I den lutherska 
utbildningen deltog för det mesta stadsborgarnas barn och de hade ofta olika etnisk 
tillhörighet. Detta resulterade i att antalet välutbildade med en viss praktisk 
inriktning ökade i städerna och allmänbildningsnivån i de lutherska städerna höjdes 
avsevärt.

206 Studietiden i de katolska gymnasierna var i allmänhet 5 år. Om de reformerta kollegierna se 4.4.3. 
207 Jfr med uppgifterna om kollegiet i Sárospatak i avsnitt 4.4.3. 
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Skolpolitik 

LUTHERSK UNDERVISNING 

En enda institution för utveckling  
av den protestantiska andan. 

KATOLSK UNDERVISNING 

Jesuiternas skolreform 1599 etablerar 
skoltyper som bygger på varandra i 
tre olika nivåer.

Grundnivå Under seklets första hälft finns inga 
småskolor, i stället undervisas barn  
i gymnasiets första klasser av äldre
studenter i alfabet och latin. 
Från och med 1660-talet byskolor,
uppdelning i tre klasser, noggrann 
grundutbildning för både pojkar  
och flickor. 

Småskola: 3 till 4 klasser,  
Elementära kunskaper på modersmål
samt praktiska kunskaper. 

Mellannivå Gymnasier: För pojkar. 6-8 klasser: 
grammatik, poesi och retorik.  
Från klass 2 allt på latin. 

Gymnasial linje: 10-16 år bara för
pojkar. Ämnen: grammatik, poesi, 
retorik, klassiska författare, 
matematik.

 Tyngdpunkten i undervisningen 
ligger på teologi och på en 
humanistisk bildning, latin,  
grekiska och hebreiska.  

Akademisk linje: historia, geografi, 
matematik, ”fysik”.

 Ansedda gymnasiers sista årskurser
utvecklas till protestantiska 
akademiska linjer och ger likadan 
utbildning som motsvarande katolska 
akademier (med en skild teologi). 

Hög nivå

Akademier: teologi, grekiska, 
hebreiska, retorik, metafysik, fysik, 
filosofi, logik. 

Akademier: fördjupning i filosofi och 
teologi. 2 klasser.

1635: Universitet i Nagyszombat
eller Wien: baccalaureus-examen på
filosofiska fakulteten efter två år.
Efter 3:e året magister artium

Figur 10.  En översiktlig jämförelse av det lutherska och det katolska skolväsendet i 
Ungern under 1600-talet.
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4.4 Den reformerta pedagogiken  
4.4.1 Reformert skolliv 
Efter ett decennium av diskussioner inom och med den lutherska kyrkan tog den 
reformerta kyrkan form i början av 1560-talet.208  Den fick sin största spridning i 
nordöstra Ungern och det var där den reformerta skolutbildningen först kom igång.
Det reformerta (kalvinistiska) kyrkomötet i Debrecen antog år 1562 Calvins 
katekes och den andra Heidelbergkatekesen.209

 Kyrkomötet 1567 delade in östra Ungerns kyrkor i stift och utsåg biskopar som 
stiftledande ordförande jämte en lekmannaordförande. Den förste som valdes till 
biskop i Debrecen var Peter Melius Juhász (1536-1572), en ledande gestalt inom 
den kalvinistiska reformationen i Ungern. Han uppmuntrade lekmannakåren att 
undervisa om Bibeln och ta aktiv del i samhällslivet, då det gällde skola, 
rättsväsende och allmän ordning.  
 Den reformerta utbildningens centrum blev under 1600- och 1700-talet de s.k. 
kollegierna.210

 För att åskådliggöra den reformerta utbildningens struktur väljer jag att beskriva 
ett kollegium från 1600-talet, kollegiet i Gyulafehérvár211 som grundades av den 
transsylvanske fursten Gábor Bethlen212 år 1622. Bethlen nöjde sig inte med att 
grunda skolan utan skänkte även stora summor och skapade fonder för att så många 
som möjligt skulle kunna få utbildning där och sedan fortsätta med studierna i 
utlandet.213 Det var furstens sätt att hålla kontakt med världens protestantiska 
strömningar.
 Kollegiet i Gyulafehérvár byggde på grund- och mellannivåerna. På grundnivån
undervisade en lärare utöver preceptorerna. Läsning, skrivning och grunderna i 
latin skulle inhämtas på grundnivån. På mellannivån var latin det viktigaste ämnet
och undervisning gavs dessutom i grekiska, lyrik, retorik, logik, filosofi, matematik, 
troslära och sång. Hebreiska och teologi studerades först i den akademiska klassen 
som var avgångsklassen.  

208 Om annat ej anges är sakuppgifter i detta avsnitt hämtade ur Szabó 1996. 
209 McNeill 1967, s 287. 
210 Betydelsefulla kollegier grundades i Debrecen, i Sárospatak (se 3.7) och i Kolozsvár (idag Cluj i 
Rumänien).  Det sistnämnda flyttades först till Gyulafehérvár (idag Alba Iulia i Rumänien) och sedan till 
Nagyenyed (idag Aiud i Rumänien).  
211 Idag Alba Iulia i Rumänien. 
212 Hans regenttid (1613-1629) kallas för den transsylvanska gyllene epoken. Själv reformert, utökade han 
den redan existerande religionsfriheten mellan de olika protestantiska trossamfunden i Transsylvanien 
genom att befria de rumänska ortodoxa från livegenskap och återkalla jesuiterna som tidigare drivits ut ur 
Transsylvanien. Som Transsylvaniens regent anslöt han sig till det protestantiska Västeuropa mot 
habsburgarna. Han påbjöd att livegna barn inte fick hindras från att gå i skola och grundade ett tryckeri 
och ett bibliotek. Köpeczi 1994, s 287-293. 
213 För landsbygdsbarnens skull inrättades vid detta kollegium redan från början en elementär nivå.
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 I en akademisk avhandling i kulturhistoria från 1907 återges stadgarna och 
reglerna för kollegiet i Gyulafehérvár.214  Genom denna bevarade skolstadga från
1657 kan förändringar och utvecklingen på den akademiska linjen vid kollegierna 
kartläggas med ett århundrades intervall eftersom Debrecenkollegiets arkivkällor215

också är bevarade. Kollegiets stadgar beskriver skolans mål, studenternas och 
lärarnas plikter, den fostran och pedagogik som lärarna skulle använda sig av samt 
läroämnena.
 Skolans mål är att ge studenterna allmänna kunskaper. Att kunna detaljerna är
inte vetenskap, studenterna ska inte slösa tid på detaljerna utan ska få omfattande 
och sammanfattande kunskap.216 Lärarnas plikt är att ge god undervisning. En bra 
lärare ska bara föreläsa om saker som är till nytta för studenterna. 
 Dessa nya instruktioner från 1657 visar att utvecklingen gått bakåt i vissa 
avseenden sedan den tidigare instruktionen. De studerande hade tydligen fått
kämpa för att professorerna inte skulle fördjupa sig i detaljer och för att 
undervisningen i olika ämnen inte skulle ta så många år i anspråk. 
 I den pedagogiska instruktionen var stadgan för Gyulafehérvár från 1657 inte 
entydig eftersom det fanns olika uppfattningar om kombinationen av läroämnen.
Vissa lärare ville undervisa i metafysik och i logik ena dagen, i fysik och i matematik 
den andra dagen, praktisk filosofi och moral den tredje. Andra tyckte att skolan gav 
bättre resultat, om det undervisades i endast ett ämne en och samma dag för att 
både läraren och eleverna skulle kunna fördjupa sig bättre. Man ansåg det vara 
mindre ansträngande för de studerande. Man valde slutligen att ge till exempel 
undervisning i grekiska eller i hebreiska hela dagen. Ett föreläsningsämne om dagen 
var också den transsylvanske furstens önskan. Men eleverna bad envist om den 
andra varianten: undervisning i flera läroämnen samma dag. I detta avseende gick 
också utvecklingen åt rätt håll ur de studerandes synvinkel.  
 Av kursplanen för teologiklassen framgår det dels att latinet inte längre finns 
bland ämnena, dels att det är grekiska som står i centrum av schemat med lektioner 
varje dag. Nya Testamentets språk var en nödvändighet för att fördjupa sig i teologi 
och i filosofi.  
 Teologin ansågs vara utbildningens höjdpunkt. Ett viktigt moment i 
undervisningen av den protestantiska teologin har varit att lära sig argumentera 
med bekännare av annan tro. Speciell hänsyn togs till förberedelse för diskussion 
med katoliker, anabaptister och ortodoxa men studenterna skulle även öva på

214 Vargha 1907.
215  Källorna från kollegiet i Debrecen är publicerade i Szabó 1996. 
216 Vargha 1907, s 23. 
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debatt med judar, muslimer, hedningar och ateister.217  I debatter mellan katoliker 
och protestanter var bibelförklaring ett viktigt redskap för övertygelse. Därav följde 
att även hebreiskan togs in i kursplanen som ett viktigt ämne. Dessutom gavs det 
lektioner i metafysik, i fysik och i retorik. Det sistnämnda ansågs vara en förbe-
redande kurs för homiletik.  
 Ett veckoschema från 1657 visar vilken enorm utveckling mot en 
högskoleliknande reformert utbildning som pågick under århundradet mellan 
1600- och 1700-talets mitt. I Gyulafehérvár år 1657 fanns ju inte någon 
filosofiklass med de tiotals ämnen som upptas i Debrecen under 1700-talets andra 
hälft.218 Fram till 1700-talets mitt ingick i teologiklassen undervisning i metafysik, 
fysik och logik.  Dessutom lästes det hundra år senare i teologiklassen utöver de i 
tabellen nedan angivna ämnena även dogmatik, etik och kyrkohistoria som 
självständiga ämnen. Grekiska ges i anslutning till varje föreläsning och därför står
det inte speciellt angivet. 

DAG FÖRMIDDAG EFTERMIDDAG 

Söndag Kl.5.00: psalmsång, bön och 
bibelläsning.
Kl.12.00: gudstjänst för
hela klassen. 

Kl.20.00: gemensam bön.

Måndag Hebreiska Utfrågning av varandra. 
Tisdag Teologi Repetition 
Onsdag Retorik i form av 

studentföredrag för en större
åhörarskara.

F.m.: diskussion inom 
teologin. 
E.m.: studentteater med deltagare 
från de lägre klasserna.  

Torsdag Metafysik. Fysik. 
Fredag Argumentation i teologi 

eller filosofi.  
Argumentation i teologi eller 
filosofi.  

Lördag Logik. Studentföredrag i teologi. 

Figur 11.  Veckoschema för teologiklassen i Gyulafehérvár 1657.219

Till studenterna förpliktelser hör att de är kallade att lära sig vetenskapen om Gud, 
om konsterna220 och om språken som används i kyrkan och i samhället. De får inte 

217 ”The 1568 Diet announced general freedom of religion, saying that ‘faith is a gift of God’ Only two 
years later, however, a law had to be passed to curb theological excesses. By this time, though, four 
denominations existed side be side and more or less harmoniously (Calvinist, Lutheran, Unitarian, 
Catholic). Transylvania’s fifth denomination, Greek Orthodoxy was tolerated although it was not 
considered as being on an equal footing with the others.” Köpeczi 1994, s 290. 
218 Se 4.4.3. 
219 Sammanställningen är gjord av mig och bygger på Vargha 1907 (kursplan och schemabeskrivning). 
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vara lata, de bör respektera sanning och fred221 enligt Guds vilja. Studenterna ska 
lära sig det som är av nytta för dem i livet och de ska vara tacksamma att de inte 
behöver bli jordbrukare eller soldater utan får syssla med vetenskap.222

 Ett viktigt avsnitt av elevernas stadgar behandlar umgänget och visar vilken anda 
som rådde i Transsylvanien. Det fastslås att eleverna är lika inom skolans portar. De 
må vara av olika etnicitet, de må vara ungrare, sachsare eller rumäner, men inför
Jesus Kristus är de lika. Skolan tar inte hänsyn till adlig börd men honorerar 
ädelmod. 
 Till skillnad från hundra år senare behöver inte fattiga barn i Gyulafehérvár
under 1600-talet tjänstgöra hos de rikare, äldre studerande – fursten finansierar 
deras utbildning – och klasserna är ännu inte så stora att alla äldre måste ge enskild 
undervisning eller klassundervisning för de yngre.  
 Som avslutning i skolans regelverk uppmanas studerande att inte genast ta tjänst 
när de blir färdigutbildade lärare eller präster, utan i stället se till att få mer 
erfarenhet innan de börjar själva som andras ledare. Detta överensstämmer med vad 
som ansågs vara önskvärt hundra år senare. Även de studenter i Debrecen som var 
eftertraktade lärare i by- eller småstadsskolor i anslutning till sina studier i kollegiet, 
skulle utomlands först och skaffa mer erfarenhet och kunskap, innan de fick fast 
anställning.

4.4.2 Den reformerta pedagogikens utformning  
Den mest grundläggande kunskap inom folkundervisningen var läsning. Två
förelöpare till upplysningstiden, Comenius och Apáczai som verkade under 1600-
talets mitt inom det reformerta skolväsendet, skapade en bättre barnanpassad 
läsinlärning genom nya läroböcker och en ny kunskapssyn under 1650-talet. 
 János Apáczai Csere (1625-1659), som fick sin utbildning i Holland och 
återvände till kollegiet i Gyulafehérvár som lärare, författade den första ungerska 
encyklopedin. Hans pedagogiska koncept byggde å ena sidan på en religiös grund, å
andra sidan på ”världsliga” kunskaper som leder till framgångar i det civila livet och 
till viljan att bekämpa social orättvisa. I Magyar Enciklopedia (’Ungersk 
Encyklopedi’) hävdar han på tal om småskolan att den som inte går i högre skola 
skall inte behöva lära sig latin. Barnen ska lära sig läsa och skriva på modersmålet 

220 Jfr Septem artes liberales i 2.1. 
221 Om man beaktar den aktuella epoken, då strider – med och utan transsylvansk inblandning – oavbrutet 
pågår i regionen förstår man att stadgan antagligen är mån om den inre freden, om den religionsfrihet som 
proklamerades så tidigt som 1568 i Transsylvanien. 
222 Det är många som eleverna ska visa tacksamhet mot: föräldrarna som låter dem gå i skola, lärarna som 
är generösa mot dem, skolans grundare, fursten som offrar så mycket för skolans existens och ser till att 
furstendömet blir kulturellt upphöjt. Men först och främst ska de tacka Gud, som sett till att de hamnat i 
den gynnsamma situation som utbildningen ger dem.  
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för att lära sig bönerna. De ska kunna skriva för att dagligen kopiera ur Bibeln och 
därmed lära sig mer av Guds ord. 
 Comenius läroböcker och undervisningsmetoder med tid för lek och mycket 
övning i stället för reglernas rabblande användes flitigt i de reformerta skolorna. 
Den första metodiskt genomtänkta läseboken var Orbis Pictus av Comenius från
1658. 
 Johan Comenius, på tjeckiska Jan Amos Komensky (1592–1670), pedagogikens 
gigantiska gestalt, var också biskop för den av katolska kyrkan sektförklarade
protestantiska kyrkan de husitiska Böhmiska bröderna, också kallad Mehriska 
brödraskapet, som kämpade för den tjeckiska nationella självständigheten. Det var 
de Böhmiska bröderna som tog hand om Comenius och stod för hans utbildning, 
när han hade blivit föräldralös. Comenius levde 1650–1654 i östra Ungern, i den 
protestantiskt sinnade staden Sárospatak. På inbjudan av furstinnan Susanna 
Lórántffy och hennes söner Sigismund och Georg Rákóczi kom han till Sárospatak 
från Leszno (Lissa) i Polen, där han hade vistats sedan westfaliska freden 1648 och 
där han hade skrivit ett av sina viktigaste verk, Didactica magna (’Stora 
undervisningsläran’), samt läroböckerna Vestibulum och Ianua. Dessa tillsammans 
med Atrium var tillägnade de tre första klasserna – de tre initialerna ger ordet 
VIA=vägen – i den pansofistiska skola som Comenius drömde om. Inbjudan till 
Comenius gick ut på att ge honom möjlighet att i praktiken omsätta idén om den 
pansofistiska skolan och därmed höja statusen på stadens skola från läroverk till ett 
protestantiskt prästseminarium på hög nivå. 1652 trycktes de tre ovannämnda 
läroböckerna i Sárospatak. Den pansofistiska skolan planerades som en sjuårig 
skola. De tre första klasserna, varefter språkundervisningen skulle vara avslutad, 
skulle följas av en filosofisk klass (för undervisning om inre sammanhang), en logisk 
klass (i syfte att lära ut förnuftets lagar), en politisk klass (för undervisning om 
samhällets inre ordning) och en teologisk klass (för undervisning om religionen). 
Skolan förverkligades dock bara delvis. När Comenius insåg att furstefamiljen inte 
var villig att ge honom stöd för ett krig mot habsburgarna återvände han till Leszno. 
Han hade räknat med furstefamiljens hjälp då den religionsfrihet som habsburgarna 
utlyste för protestanterna inte omfattade de Böhmiska bröderna. Han sökte hjälp
mot habsburgarna även i Sverige som han på inbjudan av rikskanslern Axel 
Oxenstierna (1583-1654) hade besökt 1642 efter en vistelse i London 1641.223 I 
Sverige diskuterades en ny skolordning och man var intresserad av Comenius 
pedagogiska metoder. Han fick gehör för sina pedagogiska strävanden – i Sverige 
skrev han Atrium – men stöd för det tjeckiska folket mot habsburgarna fick han 

223 Den svenska kontakten med Comenius förmedlades av Louis De Geer (1587–1652), stormaktstidens 
störste industriman, som hade sitt huvudkontor i Amsterdam. NE 1997-2000: De Geer, Louis.  
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inte heller i Sverige, som han därför lämnade. 1649 fick Sverige en ny och mycket 
framsynt skolordning.224 Den humanistiska inställningen till lärarrollen som 1649 
års skolordning förespråkar, ett vänligt umgängessätt med eleverna och påpekandet 
av ett nödvändigt hänsynsstagande till elevernas ålder och utvecklingsnivå i 
samband med straff och belöning, visar inflytandet från Comenius.225

4.4.3 Reformerta kollegier på 1700-talet 
Under 1700-talet gav de reformerta kollegierna fullständig gymnasieutbildning och 
hade dessutom en högre påbyggnadsutbildning i form av en filosofisk-teologisk 
akademisk linje. Här ges en närmare presentation av verksamheten vid två mycket 
ansedda kollegier under 1700-talet, nämligen det i Debrecen respektive 
Sárospatak.226

 Kollegierna förväntades verka under det klassiska mottot Sapiens Atque Eloquens 
Pietas.227 Sapiens stod för ämneskunskap, pietas för den reformerta fromheten och 
eloquens stod för latinsk retorik. Kollegierna hade en hierarkiskt uppbyggd lärarkår.
I Debrecen fanns det tre professorer fram till 1740, av vilka en verkade som rektor 
och de två andra inspekterade de övriga lärarna.  
 I början av 1700-talet läste 1400 elever i Debrecen. Ytterligare 360 studerade på
den akademiska linjen där utbildningstiden var tre år i filosofi och ytterligare tre år i 
teologi. Sammanlagt hade skolan fjorton årskurser. I Sárospatak hade kollegiet 870 
elever under 1700-talet första hälft samt 400 studerande på den akademiska 
linjen.228

 I Sárospatak verkade Comenius 1650-1654.229 Kollegiets struktur behöll
Comenius organisation. Eleverna delades in i klasser och inhämtandet av lärostoffet 
i den klass man befann sig i var obligatoriskt för att få flyttas upp till nästa klass.  
Detta var inte vanligt vid de andra kollegierna i århundradets början. I Debrecen 
infördes uppflyttningsprov först på 1740-talet, trots att den fullständiga 
gymnasiestadgan som angav den krävda kunskapsnivån för varje klass utkom redan 
1704.  
 I kollegiet i Sárospatak var det ämnena fysik, retorik och logik, för vilka det 
anställdes professorer, s.k. mästarlärare, som i regel stannade kvar under lång tid 
och styrde de övriga lärarna. Inom varje kollegium var lärarna till större delen själva

224 Jfr 4.1. 
225 Mészáros-Földes (eds) 1973 samt Sandström 1975. 
226 Om annat inte anges är uppgifterna i detta avsnitt hämtade ur Szabó 1996. 
227 Vetande och vältalig fromhet. Jfr vältalighetskravet i svenska skolordningar 100 år tidigare i 4.1. 
228 Siffrorna för såväl Debrecen som Sárospatak från Horváth 1988, s 91-97. 
229 Kollegiet i Sárospatak stängdes 1671 av furstinnan Sofie Báthory som konverterade till den katolska 
tron men det öppnades åter 1703. 
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studerande på den akademiska linjen. De valdes ut som lovande studenter i filosofi 
eller i teologi och blev preceptorer, hjälplärare, i olika ämnen för de yngre. Deras 
undervisning inspekterades löpande av professorerna. Preceptorerna undervisade 
med hjälp av en instruktionsbok, kallad Methodus, som utkom i kollegiets regi. 
Denna bok innehöll allt undervisningsstoff med förslag till strukturering av 
innehållet från ABC-böckerna till sång, grekiska och retorik. En schemalagd 
uppdelning av lärostoffet fanns med samt grundprinciperna för fostran och moral. 
Enligt en nutida analys av Methodus fanns det inte någon större skillnad mellan 
utgåvan från 1700-talets mitt och den som kom vid århundradets slut.230 Utilitarism 
var den ledande principen. Praktiska kunskaper i matematik för affärslivet och 
handeln, såsom räntesats och procenträkning, var viktiga element. Grundprincipen 
för utbildningen och fostran var att skapa troende och nyttiga medborgare som 
tänkte själva. Stor vikt lades vid det praktiska religiösa livet. Som allmänt råd vid 
tillämpningen av metodiken rekommenderades att visa gott humör, uppmuntra 
diskussioner samt att ställa frågor för att vidmakthålla uppmärksamheten. 
 Bland de studerande härskade en stark hierarkisk ordning, de äldre var 
preceptorer. Preceptorerna – de mest lovande studenterna – undervisade hela 
klasser, men alla äldre studerande tog hand om de yngre och gav enskilda lektioner. 
Detta är förståeligt med tanke på att antalet elever i varje klass var mycket högt. 
Gemensamma och enskilda lektioner ingick i planeringen och de enskilda 
lektionerna och klasspreceptorernas arbete harmoniserades för att man skulle kunna 
ha en jämn nivå i klassundervisningen. 
 Samhällsstrukturen var väl representerad inom kollegierna. Man kan konstatera 
att såväl adliga barn som borgar- och bondebarn studerade där. Vilken 
samhällsklass man tillhörde spelade en mindre roll än att man hade en välbärgad 
bakgrund för att bekosta studierna. Fattiga barn – frälse som ofrälse – var mycket 
välkomna inom kollegiets murar, eftersom de mindre bemedlade fungerade som 
tjänare åt de äldre, rika studenterna. Kollegiet i Debrecen tog till exempel inte 
hänsyn till föräldrarnas vilja att låta eleverna vara lediga för arbete i jordbruket 
under plöjnings- och skördetid. Kollegiet hade som princip att det inte skulle 
uppstå någon skillnad mellan stadsbarn och landsbygdsbarn i utbildningen.231

 Kollegiernas professorer lydde både under städernas råd och under den 
reformerta kyrkans ledning. Stadens råd och den kyrkliga ledningen bildade 
respektive stads konsistorium, ett slags skolutskott, vars uppgift det var att bevaka 
och utveckla all utbildning i staden. Det var konsistoriet som anställde lärarna i 
stadens skolor och betalade professorernas lön på kollegiet. Professorerna fick 

230 Szabó 1996, s 69. 
231 Jfr Ratio Educationis i 4.5. 
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redogöra för sin undervisning och rapportera om hur den fördelades på olika 
ämnen på för- respektive eftermiddag.  
 Under 1730-talets slut ägnade sig konsistoriet i Debrecen allt mer åt kollegiets 
modernisering. Huvudsyftet var att komma fram till och välja den optimala 
perioden i barnets utveckling för kunskapsinhämtning och att i första hand utveckla 
barnets förmåga att tänka och inte att memorera. Resultatet blev en reform på
1740-talet. I den lades det större vikt vid moraluppfattningen än vid de religiösa 
dogmerna. Hela utbildningen skulle utgöra ett logiskt system med välstrukturerad 
organisation och kontroll. 
 På grund- och mellannivån användes ABC-böcker, katekeser, böcker i morallära,
bibelkunskap, grammatik, logik, retorik och poesi. Man studerade också klassiska 
författare samt använde sång och psalmböcker. De reformerta skolorna valde 
samma författare till undervisningen i latin som de lutherska skolorna. Påverkan 
från de ungerska och tyska lutherska skolorna och universiteten genomsyrar 1700-
talets reformerta skolliv, när det gäller bl.a. val av författare.232 Ungerska lutherska 
och reformerta teologer och lärare samarbetade med samma tyska bokförlag i Halle, 
Leipzig och Bremen och till exempel med universitetet i Halle. Flera betydande 
lärare vid de reformerta kollegierna kom också från lutherska familjer eller hade 
goda kontakter till dessa.233 Den första lärobok i latin som trycktes i Debrecen var 
Janua av Comenius år 1700. Den följdes av de övriga läroböckerna av Comenius234

och dessa var i bruk till 1740.235

 Efter reformen på 1740-talet omfattade grundnivån i kollegiet i Debrecen sju 
år.236 Det betydde att barn kunde börja sin skolgång vid ett kollegium med den 
elementära kunskapsinhämtningen, men det var inte obligatoriskt.  Man kunde 
även börja studierna vid kollegiet direkt på mellannivån.237 På grundnivån
utvidgades undervisningen i modersmålet jämfört med tidigare förhållanden. 
Preceptorerna undervisade i modersmålet. I grammatik och i morallära fick bara 
ungerskspråkiga läroböcker användas. Comenius latinska läroböcker ersattes med 
modernare författare. I varje klass blev undervisningen i aritmetik obligatorisk. Helt 
i linje med reformen upphävdes memoreringens dominans. Studier av klassiska 

232 Fináczy 1907, s 218. 
233 Szabó 1996, s 62-68. 
234 Jfr 4.4.2. 
235 Därefter omarbetades t.ex. Comenius lärobok om god moral ’praecepta morum’ till versform av en 
ungersk författare. 
236 Det varierade i de andra kollegierna mellan 5 och 7 år.
237 Att erbjuda grundutbildning vid kollegierna var något nytt i de reformerta städerna. Traditionellt var 
det bara det lutherska skolsystemet som erbjöd utbildning på alla nivåer inom ramen för en och samma 
institution.  



94

författare och musik utökades, läroböcker i världshistoria, geografi och astronomi 
förnyades.  
 På mellannivån infördes prestationsmätning och de begåvade tilldelades mer 
timmar av enskild undervisning. Latin, grekiska och hebreiska stod i utbildningens 
centrum. Påbudet att tala latin inom kollegiets murar upphävdes dock för de yngre 
så länge de inte uppvisade bra resultat i ungersk retorik. Därefter var latin som 
umgängesspråk obligatoriskt. Till de övre klasserna infördes omfattande antagnings-
prov. Fördjupning i form av enskilda självstudier efter universitets-mönster blev allt 
vanligare. Den gamla disputationsformen vid avläggandet av prov upphävdes och 
examen med frågeställningar infördes.
 På den akademiska linjen – som invigdes 1743 – tog studier i filosofi tre år och 
därefter lästes teologi i ytterligare tre år. På denna nivå undervisade bara professorer. 
I samband med reformen utökades antal professorer till fem. I den högre kursen 
undervisade de äldre professorerna, i den lägre klassen de yngre. Professorerna hade 
stor frihet att välja ämne. Filosofi betydde fram till 1700-talets slut främst 
naturvetenskaplig utbildning. Vid mitten av sjuttonhundratalet fick kollegiets mest 
betydelsefulla professor238 föreslå nio olika ämnen inom ramen för den treåriga 
filosofiska utbildningen, såsom etik, logik, botanik, experimentell fysik, hydrostatik, 
kemi, fysiologi, geografi, kosmologi. I kursplanen ingick också fördjupning i form 
av fritt valda enskilda lektioner och ett avslutande prov inför hela lärarkåren –
rigorosum – för inträde till den högre kursen i teologi. Den teologiska linjen 
omfattade hebreiska, dogmatik, etik, praktisk teologi, kyrkohistoria samt Gamla 
och Nya Testamentet. Vid den här tiden fick endast de 80 bästa studenterna i 
filosofi undervisa på grundnivån eller som privatlärare. När de studerande började 
på den akademiska linjen var de mellan 15 och 17 år gamla. Prästkandidaterna 
skulle sedan vid 21-23 års ålder fortsätta studera vid ett utländskt universitet.  
 Alla klarade inte ekonomiskt en så lång studietid och allt fler gäststudenter från
utlandet var också missnöjda med utbildningens långsamma takt. Den akademiska 
linjens uppläggning reviderades 1778, så att man kunde läsa större delen av den 
filosofiska och den teologiska klassen parallellt.239 Efter detta experiment reglerades 
undervisningen år 1781 genom en enklare uppläggning av föreläsningarna och en 
speciell examinationstid vid terminens slut. Ett ytterligare hjälpmedel fick de som 
bara ville läsa filosofi genom att en föreläsning i teologi fr.o.m. 1795 hölls varje 

238 Det var Lajos Hatvani, som införde en rad ämnesreformer. Han hade doktorerat i teologi och i medicin 
i Basel och sedan återvänt till kollegiet i Debrecen. Szabó 1996, s 40. 
239 I det ena auditoriet föreläste två professorer om den grekisk-romerska epoken, i geografi, i teoretisk och 
tillämpad matematik och i filosofi. I den andra stora hörsalen föreläste två andra professorer efter varandra 
i världshistoria, i fysik, i etik och i teologi. På det sättet kunde studenterna i princip läsa klart de 
obligatoriska ämnena på tre år. För studerande betydde det sex föreläsningar varje dag och de måste 
dessutom undervisa de yngre eleverna två timmar varje dag. Ofta medverkade de även på begravningar. 
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lördag för att de filosofistuderande inte skulle lämna kollegiet utan högre teologiska 
kunskaper. Lördagsföreläsningar uppskattades även av dem som återvände till 
kollegiet efter några års bortavaro. Dessa kunde på det sättet höja sin kompetens. 
 Skolåret hade två terminer. Den första började den 26 mars och avslutades den 
17 september. Den andra terminen började den 1 november. Varje dag var det två
timmars undervisning på förmiddagen och två på eftermiddagen utom på onsdagar 
och lördagar, då förmiddagen var fri från klasslektioner och skulle ägnas åt
repetition. Under övrig tid hölls de enskilda lektionerna. I samband med de tre 
stora kyrkliga högtiderna hade eleverna lov i två veckor. De var även lediga tre 
veckor under skördetiden och tre dagar i samband med de fyra stora marknaderna. 
Den lokala kyrkan bestämde om de studerandes övriga tid på kollegiet. De 
medverkade i liturgin, sjöng i kyrkan och på begravningar. Till och med lärarkåren 
hade sina förpliktelser gentemot staden. I lärarkårens uppgifter ingick – om stadens 
råd så önskade – att tjänstgöra i kyrkan då den ordinarie predikanten var på
semester.240

 Kollegiet hade eget bibliotek. Böckerna ansågs vara lärarnas hjälpmedel. Vid 
sidan av en bibliothecarius sköttes kollegiets bibliotek av professorerna som turades 
om med denna uppgift. Biblioteket användes fritt av både lärare och elever. Tack 
vare en stiftelse utökades biblioteket varje år. Under 1700-talet var i genomsnitt 24 
% av böckerna från Tyskland, 7-12 % från Schweiz, 23-29 % från Nederländerna. 
Det lokala tryckeriet gav ofta ett gratis exemplar till varje student, men ofta var det 
ändå diktamen som gällde för att kunna lära känna utländska författare. Annars 
beställdes böckerna i hundratals exemplar från Wien för kollegiets elever och 
studenter.241 Detta förbjöds av ekonomiska skäl i 1792 års studieordning, då det 
också föreskrevs att varje student måste kunna uppvisa sitt eget exemplar av vissa 
böcker, som beställdes från utlandet och var kostsamma.242

 För de studerande som avslutade sin utbildning på något utländskt universitet, 
oftast i Schweiz, var det lätt att hos de större församlingarna få en välbetald 
anställning som predikantlärare efter återkomsten.243 Om man jämför de reformerta 
regionerna med andra, kan man förstå den höga prestige som dessa skolor åtnjöt.

240 Denna förpliktelse upphävdes 1752 efter en kunglig reglering som förbjöd städerna att betala lön för
professorernas extra tjänster ur stadskassan. Det ingick i motreformationens anda från den habsburgska 

241 Szabó citerar en sammanställning från 1792 då kollegiet köpte 100 biblar på hebreiska, 300 läroböcker i 
geografi, 200 i matematik m.m. Szabó 1996, s 66. 
242 Priset på böckerna drogs från studenternas stipendier. Szabó 1996, s 81. 
243 Eftersom de reformerta kollegierna inte fick universitetsrättigheter och privilegier hur lång, bred och 
hög utbildning de än gav, krävdes det av de studerande att de fullföljde sin utbildning vid ett universitet i 
utlandet. Fináczy 1907, s 200. 

kungamaktens sida att begränsa de reformertas självständiga verksamhet. Kosáry 1997.
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 Vid seklets slut utökades den treåriga akademiska linjen i filosofi till fyra år,
eftersom en stor del av studenterna inte längre tänkte fortsätta i ytterligare tre år
med teologi. Vid sidan av filosofi, historia, latin och grekisk litteratur undervisades 
studenterna i juridik och i naturvetenskaperna. 
 Den sista betydande regleringen av undervisningen under 1700-talet skedde 
1795 då Konsistoriet beslutade om att undervisningsspråket i skolorna helt och 
hållet skulle vara modersmålet. Eleverna skulle tala latin med varandra i skolan även 
i fortsättningen men undervisningsspråket skulle vara ungerska. Det vållade stora 
svårigheter – bl.a. var inte läromedlen anpassade – och även motstånd från olika 
konservativa håll märktes. Konsistoriet fick backa efter några år och beordrade 
professorerna i Kollegiet att varva undervisningens språk så att man undervisade i 
ett ämne på ungerska och i ett annat på latin. Den stora debatten om språkan-
vändningen mellan den humanistiska och den naturvetenskapliga linjens 
sympatisörer pågick under de första decennierna på 1800-talet och avslutades så
småningom genom att latinet förlorade sitt internationella användningsområde.244

4.5 Kyrkornas och statens skolpolitik i Ungern på 1700-talet och i 1800-talets 
början
Under de sista decennierna på 1600-talet befriades Ungern från det osmanska rikets 
ockupation av en västerländsk armé ledd av habsburgarna. Kriget var slutgiltigt över 
1697 efter sexton år av stridigheter, som för Ungern innebar stor förödelse.245 Den 
ungerska befolkningen såg habsburgarna som befriare. Den ungerska riksdagen i 
Pozsony tillerkände habsburgarna den ungerska kronan.246 Habsburgarna hade dock 
som mål att införliva Ungern i det habsburgska riket. År 1703 kom ett kungligt 
dekret om att grunda tyskspråkiga elementärskolor inom landets östra 
gränsvaktområde. Därefter skulle allt fler tyskspråkiga skolor inrättas både på landet 
och i städerna.  
 Protestanternas rätt att driva egna skolor begränsades. Det nationella motståndet 
lät inte vänta på sig. Den transsylvanske fursten Ferenc Rákóczi II startade ett krig 
för nationellt oberoende i norra och östra Ungern.247 Rákóczi hade ett eget koncept 
om religions- och utbildningspolitik. Hans dekret från 1704 föreskriver 

244 I Ungern levde latinet kvar som administrationens språk, bl.a. i parlamentet ända till 1844. 
245 Freden slöts 1699 i Karlowitz mellan sultanen och den habsburgske kejsaren, som erkändes som 
överhöghet i Ungern inklusive Transsylvanien med undantag för den södra regionen Banat, som befriades 
först 1718. Rockberger 1994, s 49. 
246 Rockberger 1996, s 80. 
247 Ferenc Rákóczi II, Transsylvaniens furste 1704-1711, själv uppfostrad hos jesuiterna i Prag, ledde 
striderna. Efter de första segrarna blev nederlagen alltmer omfattande. Fredsförhandlingarna pågick i flera 
år och kriget avslutades 1711, varefter Rákóczi gick i landsflykt år 1713, eftersom han vägrade erkänna
kompromissfreden. Rockberger 1996, s 83. 
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trossamfundens fredliga samlevnad. Han såg till att både protestanter och katoliker 
hade sina kyrkor och skolor. Där majoriteten var protestanter, fick de ta hand om 
kyrkan och skolan och han lät bygga en annan för katolikerna och tvärtom. 
Däremot förbjöd han jesuiternas verksamhet. Han hänvisar till den föråldrade 
skolastik, som dominerade jesuiternas undervisning och menade att de försummade 
naturvetenskaperna och medicinen, som var viktiga att lära ut. Han anklagade 
habsburgarna och den ungerska adeln för att negligera nästa generation genom att 
inte etablera och bidra till skolor, kollegier och akademier i Ungern. Han föregick 
upplysningstiden med sina uttalanden och skrifter om ungdomens fostran och 
bildning. Han fortsatte sin kamp för utbildningsreformer under sin vistelse i exil 
(1713-1735).248

 En av de största protestantiska skolorna med akademisk linje, vars upptagnings-
område sträckte sig över hela landet, fanns i den reformerta trons högkvarter, staden 
Debrecen. Myndighet för det reformerta kollegiet och all utbildning var stadens 
råd.249 Dess nämnd för kyrkliga ärenden behandlade alla skolfrågor från de 
elementära skolorna till kollegiets angelägenheter, från studenters och föräldralösa
barns utbildningsstöd till flickskolornas verksamhet. Rådsmedlemmar tog bevak-
ningen av skolornas ärenden på största allvar. De visiterade skolorna minst en gång
i månaden. Stadens råd tog ställning till nya läroböcker, urval av lärare, disciplinära 
ärenden m.m. Lärarnas prestationer belönades vid slutet av läsåret. Var ledamöterna 
av stadens råd nöjda, ombads lärarna stanna kvar för nästa läsår, annars fick de gå.
 Hela Debrecen-regionen hörde till stadens ansvarsområde i skolfrågor. Stadens 
råd bildade tillsammans med den reformerta kyrkans ledning ett utskott, det s.k. 
konsistoriet för gemensam bevakning och utveckling av regionens skolväsende. 
Konsistoriet tog sina förpliktelser på allvar, något som framgår av deras 
beslutsprotokoll.250 I ett av konsistoriets protokoll från 1745 står det att föräldrarna, 
även de fattigaste, ska låta sina barn gå i skola tills de blir läskunniga, känner till 
trosartiklarna och bönerna.251 De föräldrar som inte följer denna regel kan inte 
begära begravning för sina avlidna av skolanställda präster eller studerande. Det fick 
alltså allvarliga konsekvenser för invånarna i regionen, om de inte följde stadens och 
kyrkans regler, det var nämligen kollegiet som hade som uppgift att anordna 
begravningsceremonierna. 
 Detta ovanligt hårda beslut i en tid före införandet av allmän skolplikt i landet 
hänger antagligen samman med den rådande moraluppfattningen påverkad av bl.a. 

248 Rákóczis reflektioner i exil skrevs ner i brevform av hans följeslagare livet ut, Kelemen Mikes. Hanák
1991, s 85. 
249 Referens till upplysningar om de reformerta i detta avsnitt är Szabó 1996, s 18-40, om annat inte anges. 
250 Återges i Szabó 1996, del 2, Källtexter. 
251 Szabó 1996, s 44. 
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John Locke. Konsistoriet i Debrecen gav samma år, alltså 1745, ut en bok med 
reflektioner kring de kristnas fördärv.252 Budskapet i boken är att det är en felaktig 
uppfostran av barnet som leder till den kristnes fördärv i vuxen ålder. Själavårdare 
och lärare bär ett stort ansvar. Därav följde att rekryteringen till stadens lärarkår var 
väl genomtänkt av konsistoriet. Ur stadskassan gick det stora summor för att 
finansiera de bästa studenternas studier i utlandet. Man förväntade sig att de efter 
några år skulle återvända med en avlagd universitetsexamen och börja undervisa i 
stadens upptagningsområde. Konsistoriet talade till och med om vilka ämnen som 
var de viktigaste för den blivande läraren att fördjupa sig i. 
 Konsistoriet tog även hand om flickornas skolgång. Det fanns några flickskolor 
redan under 1600-talet i Debrecen för att ”även flickungar ska ha möjlighet till 
skolutbildning i den gudomliga vetenskapen och i god moral.”253 Under 1600-talet 
var det inte mer än läskunnighet som var önskvärt för flickor oavsett vilken 
religionstillhörighet de hade.254 I de reformerta visitationsprotokollen från östra 
Ungern fann jag inte heller några speciella anteckningar om flickornas undervisning 
utom i ett fall, där lärarens lön anges.255 I lärarens uppgift ingår att undervisa flickor 
växelvis med pojkar. Pojkarna fick undervisning i läsning, skrivning och räkning 
utöver trosläran, medan flickornas undervisning skulle bestå i katekeskunskap, 
böner, sång, hushållslära och endast läsning. Även i de reformerta regionerna kom 
en förändring först vid sekelskiftet. År 1708 grundade man i Debrecen ett 
lärarsällskap för att utöka utbildningen för flickor. Det fanns år 1711 elva flick-
skolor i staden. Dessa visiterades löpande av stadens råd. För att markera 
flickskolornas betydelse var det i början överdomaren själv som besökte flick-
skolorna. Stadens råd var högst angeläget i fråga om ett bra elementärt skolväsende. 
Invånare uppmuntrades att läsa i Bibeln eller i bönböcker varje dag och att se till att 
alla i varje familj fick lära sig läsa. 
 Ett passivt motstånd märktes i hela landet mot förverkligandet av de ovan 
nämnda förtyskningsåtgärderna. Det kom en ny order 1764 enligt vilken alla 
elementärskolor skulle anställa en tyskspråkig skolmästare. Denna order verkställdes 
inte. Skolinspektörerna och regeringsmedlemmarna ansåg att det var prästernas sak 
att se till att besluten gällande skola förverkligades och ville själva inte bli 
inblandade. Och prästerna gick inte emot folkets vilja.256

252 Dålig uppfostran leder till förfall menade Jean-Friedrich Osterwald. Enl. Szabó 1996, s 64. 
253 Citat efter Demjén 2000, s 123. (Min översättning.) 
254 Se 4.1. 
255 Anteckning från 1639 i Visitationsprotokollsamlingen i Sárospatak gällande lärarens lön i orten Lak. 
Sárospataki Tudományos Gyüjtemény Protokollum 1596-tól, s 82. 
256 Horváth 1988, s 84. 
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 I början av 1700-talet lyckades även mindre trossamfund – unitarier, grekisk-
katolska och grekisk-ortodoxa – etablera egen skolverksamhet.  
 Unitarierna257, mestadels bosatta i Transsylvanien, utgav en egen katekes år 1700.  
Denna katekes utkom både på ungerska och på latin för att kunna användas i 
skolundervisningen. Först lärde sig barnen den ungerska och sedan den latinska 
varianten. Unitarierna anställde skolmästare i sina byar, hos dem var det inte 
pastorn som undervisade. I den transsylvansiska staden Torda upprättade 
unitarierna ett eget gymnasium och i Kolozsvár ett eget kollegium med akademisk 
linje. Här pågick undervisningen i sex klasser enligt samma mönster och med 
samma läromaterial som de reformerta hade. Habsburgaren Karl III:s begränsning 
av de protestantiska skolorna år 1713 drabbade det unitariska skolväsendet hårdast.
 Grekisk-katolska barn gick i katolska skolor, eftersom deras tros- och morallära
motsvarade den romersk-katolska.258

 De grekisk-ortodoxa fick undervisning av sina egna präster. Deras 

Prästerna fick undervisning i ortodoxa munkkloster och barnen valde för det mesta 
reformerta kollegier om de ville gå i högre skola.259

Under 1700-talets andra hälft kom nya ekonomiska, politiska och ideella 
utmaningar. Det nationella språket och kulturen fick allt större vikt. I både 
protestantiska och katolska skolor användes allt fler ungerskspråkiga läroböcker.260

Vetenskapsmän engagerade sig alltmer i utbildningen.261 Den habsburgska 
drottningen Maria Theresia kungjorde att omsorg om fostran och bildning ingick 
bland kungens majestätiska rättigheter.262 Skolan behöver ett statligt styre som 
härleds av den kungliga rätten. Därmed påbörjades den upplysta absolutismens 
utbildningsreform, Ratio Educationis.263

 Denna reform förbereddes i Ungern av det ungerska kungliga kansliet och inte 
av hovet i Wien, även om liknande reformer genomfördes också i andra 
habsburgska länder. Som en utgångspunkt för reformen begärde kansliet en samlad 
rapport om alla skolor år 1766. Det fanns 4000 elementära skolor och 100 
gymnasiala skolor i landet. 

257 Unitarierna, även kallade antitrinitarier, fick religionsfrihet i Transsylvanien tillsammans med de andra 
protestantiska trossamfunden 1568 och blev ett erkänt och än idag bestående samfund.  
258 Om den grekisk-katolska kyrkan, även kallad de unierade, se Zipernovszky 1998.  
259 Horváth 1988. 
260 Jfr 5.1. 
261 Bland andra Ferenc Kazinczy, författare och poet, det ungerska språkets förnyare. Han var skolinspektör
för Kassa-regionen i norra Ungern. 
262 Hon regerade som ungersk drottning 1740-80. Dittills var det kyrkorna och de fria kungliga städerna 
som utövade kontroll över skolorna. 
263 Referens till uppgifterna om reformen Ratio Educationis är från en jubileumskonferens 2002 vid 
Nationella Pedagogiska Biblioteket och Museet. Jáki 2002. 

skolundervisning började ta form senare, först under 1700-talets andra hälft. 
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 Reformen började med att universitetet togs över av staten 1769-70 och 
utökades med en fakultet för medicin. Nya tekniska institut bildades och flera 
kungliga akademier tillkom, där man undervisade också i moderna språk, i militär
och civil arkitektur, ridning och dans. Den ungerska reformens mål var att utbilda 
nyttiga medborgare. Enligt förslaget räckte det inte längre att behärska 
latinkulturen, skolans främsta uppgift blev att förbereda för tjänstemannayrkena. På
grund av denna målsättning upplöstes jesuitorden i Ungern år 1773. Detta kom att 
innebära en stor förbättring för folkundervisningen, eftersom regeringen skapade en 
studiefond av ordens förmögenhet.264

 Reformen bar alltså namnet Ratio Educationis och var den första omfattande 
pedagogiska kungörelsen från myndigheternas sida. Landet delades in i nio 
områden med varsin skolstyrelse. Till skolstyrelsernas direktörer utnämndes med ett 
undantag sekulära ämbetsmän och aristokrater. 
 För att understryka folkundervisningens vikt, utsågs även vid sidan av 
skolstyrelsens direktör en inspektör som bevakare av folkundervisningen. 
Skolöverstyrelsen lydde under Consilium, ett slags statlig skolmyndighet. 
 Skolplikt nämns inte i Ratio Educationis. I stället står det att det nya skolväsendet 
gäller för alla medborgare i alla samhällsklasser. Barn ska lära sig det som kan bli 
nyttigt för dem. Det är den lokala skolstyrelsens direktör som sedan har ansvaret för
att alla barn mellan sex och tio år går i skola. 
 I fråga om religionen visar Ratio förnuft. Alla medborgare skulle behandlas lika 
oavsett religion, eftersom de är medborgare i samma land. Man skulle lära barnen 
ömsesidig förståelse och att leva i harmoni. Läroböckerna skulle även undvika 
aggression och anklagelser mot religioner och kyrkor, som man själv inte tillhörde. 
Skolan skulle verka för den gemensamma kulturen och det gemensamma 
fosterlandet. 
 Ratio ger klara skiljelinjer mellan folkskola, mellanskola och högre utbildning. 
Första steget är de ”nationella” folkskolorna i byar, i landsorten och i städerna.265

Det fastslås, att ”tyska språket är speciellt nyttigt”. Tyskkunnighet anges inte såsom 
ett obligatoriskt mål, men det föreslås att man lär ut tyska i varje skola, helst redan 
inom den elementära folkundervisningen. Här skulle läroböckerna vara tvåspråkiga, 
de skulle vara skrivna dels på det egna modersmålet, som ju i Ungern varierade, dels 
på tyska. 
 Mellanskolorna byggde på folkskolorna. Bara de som hade nått tio års ålder och 
gått ut elementärskolan med läsning, skrivning och räkning fick antas i ett femårigt 
latingymnasium, uppdelat i nedre klasser, bestående av en treårig grammatikskola, 

264 Hanák 1991, s 91. 
265 Dessa var småskolorna i byarna samt de första klasserna i stadsskolorna. 
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följd av två övre klasser. Varje klass i gymnasiet skulle ha en egen lärare. Problemet 
med denna gymnasiala utbildning var att tyska vid sidan av latin skulle vara 
undervisningsspråk. Detta skulle praktiskt taget tränga tillbaka den ungerskspråkiga 
utbildningen. 
 Till högre utbildning räknades den tvååriga akademiska utbildningen med 
filosofi och nu med teologin utbytt mot juridik. Därefter följde universitets-
utbildning. 
 Ratio uppmanar också till rätt utnyttjande av fritiden och rekommenderar 
motion i frisk luft, gymnastik, lek och bra kontakt med föräldrahemmet. 
 Skolåret infaller mellan den 1 november och den 20 september. Ratio föreskrev 
undervisning varje dag utom torsdag och söndag, med sammanlagt fem lektioner 
uppdelade på morgon- och eftermiddagstimmar. 
 På reformert initiativ gick protestanterna mot Ratio. De ville inte ha någon 
statlig inspektion och trodde inte på lika behandling av landets medborgare. De 
tyckte också att ungerskan behövde få en mycket större plats i gymnasie-
utbildningen. Den sistnämnda kritiken överensstämde med den allmänna 
opinionen, som redan i ett halvt sekel hade protesterat mot förtyskningen av 
utbildningsväsendet. 
 För att presentera hur Ratio kunde förverkligas och visa exempel på en statlig 
godkänd norm skulle s.k. mönsterskolor upprättas i alla skoldistrikt. Mönsterskolan 
skulle etableras på den ort där skolstyrelsen hade sitt säte. Lärarkåren i 
mönsterskolan skulle bestå av en rektor, fyra-fem lärare och en kateket. Vid urval 
och rekrytering av lärare skulle hänsyn tas till att det talades olika språk i landet, i 
vissa områden talade befolkningen två eller tre språk. Vidare skulle man 
uppmärksamma att latinet var en nödvändig och tyskan en nyttig kunskap för alla 
invånare och slutligen att det utövades olika religioner i landet. 
 I mönsterskolan skulle alla undervisas i vissa bestämda ämnen.266 Dessa delades in 
i grundläggande kunskaper267, i grammatik på modersmålet, i yrkeskunskaper268 och 
i religion269, vars trosinriktning berodde på vilket biskopssäte skolan tillhörde. De 
elever som tillhörde en annan religion än den i biskopssätet rådande behövde inte 
besöka skolans lektioner i religion utan fick egen trosundervisning.270

266 Latin, hushållslära, naturlära, naturkunskap, konst och industrihistoria, historia och geografi, 
lantmäteri, arkitektur, maskinlära, geometri och teckning utöver de i fortsättningen nämnda ämnena.
267 Läsning, skrivning (skrivstil, rättstavning), räkning och bokföring, god ton och moral. 
268 För sysselsättning i jordbruket, i industrin och inom konsten. 
269 Det var den i skolan anställde kateketen som undervisade i systematisk teologi, kyrkohistoria och 
morallära. 
270 Både den reformerta och den lutherska kyrkans ledare i Ungern bar och bär än idag titeln biskop. 
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 En gemensam metod, klassystemet skulle tillämpas. Det var något nytt för den 
elementära undervisningen och innebar att barn skulle lära sig att lyssna på
klassläraren och läsa halvhögt tillsammans. 
 Förverkligandet tog sin början med stor energi inom de katolska områdena. 
Läroböcker trycktes på latin och på alla språk som talades i landet.271 Alla lärare 
kallades till inskolning i det nya systemet, grupperade enligt modersmålet. De första 
var de tysktalande lärarna, sedan de som hade två- eller trespråkig undervisning 
o.s.v. De skulle alla lära sig den nya metoden och lära känna de nya läroböckerna. 
 Mönsterskolorna blev lärarutbildningens institutioner. Här gavs det utbildning i 
fackämnen för läraryrket, såsom metodik, didaktik, praktik, skoldisciplin, 
katalogföring. Utbildningstiden varierade, ofta handlade det bara om en kurs på
några månader med tillhörande praktik. Alla som hade slutbetyg från gymnasiets 
första klass och uppåt kunde antas till utbildning.  
 Protestanterna förbehöll sig rätten till egen lärarutbildning för sina skolor. De 
byggde inte upp några egna lärarseminarier utan utbildningen skedde som förr på
akademierna. Det innebar att lärarna vid de protestantiska skolorna hade nästan 
lika lång utbildning som prästerna. De av staten reglerade skolorna däremot fick 
lärare på elementär nivå med endast några kurser som utbildning. 
 Genom att jesuitordens förmögenhet togs i anspråk för skolväsendets utveckling 
och tack vare den enväldiga drottningens vilja att styra även skolan rullade ett 
bredare utbildningsväsende än någonsin tidigare igång. Men entusiasmen uteblev. 
Folket var mer mot än för reformen på grund av den starka tyskspråkiga och 
kulturella påverkan den medförde. Frågan om religionsundervisningen var inte 
heller löst. Även om icke-katoliker inte behövde besöka skolans lektioner i religion, 
var inspektörerna för det mesta utsända från hovet och strävade både efter att 
förtyska och efter att återföra så många som möjligt av dem till den katolska kyrkan. 
 Religionsundervisningens problem löstes med nästa monarks tillträde till tronen. 
År 1781 tillförsäkrade den habsburgske Josef II genom toleransediktet total 
religionsfrihet.272 För protestanterna öppnades därmed möjligheten att utveckla sitt 
eget skolsystem med egna läromedel utan inblandning eller kontroll av staten. 
 Vad gällde katolikerna så upplöste Josef II alla katolska ordnar som inte hade 
sjukvård eller undervisning som huvudsysselsättning och gav ordnarnas tillgångar
till skolväsendet. Dessutom begränsade eller upphävde han katolska kyrkans och 

271 Ungerska, rutenska, rumänska, slovakiska, tyska, kroatiska , serbiska samt slovenska. Se Zipernovszky 
2002.
272 Josef II var kung av Ungern 1780-90. Han lät sig inte krönas enligt ungrarnas tradition med den nära 
åttahundra år gamla Stefanskronan utan förde den från det ungerska parlamentets kansli i Pozsony till 
skattkammaren i Wien. Som enväldig regent styrde han landet utan att sammankalla parlamentet och 
införde en rad reformer via förordningar. 
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dess biskopars olika privilegier och rättigheter. Hans främsta mål var dock att skapa 
ett enhetligt tyskspråkigt rike, något som återigen väckte starkt motstånd bland 
ungrarna.
 Upphävandet av tyska i obligatorisk form i den elementära undervisningen kom 
först vid nästa skolreform, kallad för II. Ratio Educationis, som trädde i kraft 1806 
och blev en avslutande fas i reformarbetet. II. Ratio gällde dock inte de 
protestantiska skolorna som nått autonomi i skolfrågor 1781. I praktiken följde de 
protestantiska skolreformerna den utveckling i didaktiska frågor som de två Ratio
förespråkade. När II. Ratio utkom 1806 utgavs också ett protestantisk skoldekret273

som förnyade småskolors klassindelning och föreskrev liknande läromedel för dessa. 

4.6 Sammanfattande synpunkter på kyrkornas skolpolitik  
Det katolska skolväsendet med ett nät av småskolor på landet och ordensgymnasier 
i städerna hade den största geografiska utbredningen. Efter genomgången småskola 
ansågs man utbildad i kristen moral och rätt beteende och den största delen av 
befolkningen gick bara genom småskolan. I katolska gymnasier fick den latinsk-
humanistiska bildningen vid sidan av främmande språkundervisning och ”nyttig”
kunskap en allt större plats. Efter jesuiternas nya skolstadga 1735 bestod det 
katolska gymnasiet av sex klasser. Statskunskap, historia, geografi och konst ingick i 
utbildningen. Borgerskapets barn genomgick de första klasserna, adelns barn 
fortsatte mot högre utbildning. Alla akademier i landet var katolska och så även det 
enda universitetet. Under 1740-talet initierades det habsburgska konceptet om att 
skolan skulle underordnas den centrala statsmakten och på katolskt håll motsatte 
man sig inte detta. 
 Det som utmärkte det reformerta skolväsendet var att det inte tog över 
ståndssamhällets struktur. Skolans princip var att alla skulle vara jämlika inom 
skolans murar och inför dess stadgar och alla kunde få ekonomisk hjälp efter behov 
oavsett samhällsklass.274 Även de professorer som ofta tjänstgjorde i flera årtionden i 
kollegiet var av både adlig och borgerlig börd. 
 Utbildningens innehåll i reformerta skolor skilde sig inte från katolikernas under 
seklets första hälft. Latinkulturen och klassiska författare dominerade, men 
upplysningstidens anda förändrade tonvikten i utbildningen på kollegierna under 
andra hälften av 1700-talet. Läroämnena utvidgades mot naturvetenskaperna och 
moderna språk infördes i läroplanen. I den reformerta miljön, där skolan styrdes av 
staden och kyrkan tillsammans, märktes pietismen och kravet på självständig 

273 Ratio Institutionis: Systema rei scholasticae, författad av Lajos Schedius. Källa: Mészáros 1990 s 62. 
274 Det var i genomsnitt hälften av eleverna som trots att de var adliga barn var tjänstgörande studerande, 
alltså trots adelstitel var så fattiga att de arbetade för de rika studerandena eller tjänstgjorde på annat sätt
inom  kollegiet för att kunna täcka en del av kostnaderna för vistelsen där.
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bibelläsning. Kunskapsspridning på modersmålet förstärktes. Närsamhället, skolan 
och bildningen var ett. Skolans betydelse ökade i takt med antal nyttiga 
stadsborgare. 
 Den lutherska skolan var geografiskt mer spridd än den reformerta. Den fanns i 
städerna i västra och norra Ungern, koncentrerades inte till en region som den 
reformerta. De lutherska städerna präglades av multietnicitet och flerspråkighet och 
hade inte samma möjligheter till permanent stöd som den reformerta kyrkan hade 
genom de transsylvanska furstarna. Det lutherska skolväsendet utmärkte sig genom 
att vara det första med reformer och moderniseringar.  
 Medan det katolska skolväsendet, som ville ha en statsrättslig privilegierad 
ställning, tillät statsmaktens inblandning i skolans ärenden, utvecklade de 
protestantiska städerna sitt skolväsende självständigt, utan hänsyn till kungamakten. 
Städerna såg till att skaffa medel för den egna skolverksamheten, bildade egna 
stiftelser och höll ständig kontakt med det protestantiska Europa. 
 Under 1700-talets sista period kom en omfattande förnyelse av utbildningen som 
förverkligades till större delen i det katolska skolväsendet men väckte protester från
de protestantiska skolornas sida. 
 Ratio Educationis var inte någon skollag utan ett kungligt dekret som fastslog att 
skolans högste styre utgår från statsmakten. Alla nationaliteter,275 alla religioner och 
samhällsklasser räknades upp. Det gavs hänvisningar om vilka kunskaper som var 
nödvändiga för ens nationalitet, religion och civila yrke. Allt underströk statens 
myndighet över medborgaren trots att den inte övertagit skolväsendet. Skolorna 
skulle även i fortsättningen skötas av de olika kyrkorna. Ratio kom ut som dekret 
1777 och det stora reformarbete som påbörjades i de katolska skolorna tog flera år
och i brist på resurser förvekligades det bara delvis. Under tiden fick de 
protestantiska kyrkorna år 1781 autonomi i skolfrågor, så att Ratio i sin helhet 
officiellt blev en katolsk undervisningsreform. Det protestantiska skolväsendet som 
redan förberett reformen, följde en del av dess riktlinjer, bl.a. om kunskapskraven, 
men behöll i övrigt sin egen profil. 
 Kyrkornas roll i småskolorna bestod efter Ratio, eftersom den organisatoriska 
ramen som redan hade en lång tradition inte förändrades av förordningarna. Men 
II. Ratio gav möjlighet att skola torpares barn och det utnyttjade folk på landet allt
mer. 
 I städerna såg situationen helt annorlunda ut, då varje stad kring sekelskiftet hade 
latinskola. Dessa latinskolor hade elementära klasser som stadens barn besökte. De 
elementära klasserna i latinskolan ansågs av II. Ratio vara egna grundskoleformer 

275 Ungrare, tyskar, sydslaver, kroater, rutener, slovener och rumäner. Uppräkningens ordning följer 
storleksordningen. Jfr Zipernovszky 1998. 
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som avslutades med en avgångsklass för dem som inte ville besöka de högre 
klasserna där latin var obligatoriskt. I avgångsklasserna fanns ingen latin-
undervisning. I dessa grundskoletyper hade man två eller tre lärare. Undervis-
ningens språk var modersmålet och i skolor med annat språk än ungerska lärdes 
ungerska som främmande språk. De två första klassernas lärostoff var likadant för
hela landet och kallades för lågstadiet. Mellanstadiet bestod av tre år. De som 
fortsatte i latinskolan bytte skoltyp efter denna klass, de övriga hade ett 
avgångsstadium på två år med naturkunskap, geografi, teckning, kunskaper i 
lantmäteri och i byggkunskap. En ny skolordning som tillägg till Ratio II gjorde 
lågstadiet obligatoriskt för alla från och med 1845, då småskolans undervisning och 
stadsskolornas två första klasser blev obligatoriska för barn mellan 6-12 år.
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5. ANALYS AV KUNSKAPSNOTERINGARNA I EN KATOLSK 
FAMILJELÄNGD FRÅN 1800-TALETS FÖRSTA HÄLFT 
Ända till 1800-talets slut beskriver Svenska kyrkans förhörslängder läskunnighetens
utbredande. Under det första steget av läskampanjen räckte det ofta med en enda 
bedömning av sockenbornas läskunnighet, antingen ”kan” eller” kan icke”. Under 
1700-talet blir betygsgradering alltmer utförlig och kompletteras med ”förstår” efter 
1750.276 Existensen av ungerskt kyrkoarkivmaterial med liknande innehåll som de 
svenska husförhörslängderna har på min förfrågan förnekats av ungersk expertis. Ett 
fynd som det häfte jag funnit i Kóka kan vara unikt men visar att det i Ungern kan 
ha funnits material liknande de svenska husförhörslängderna.277

 I detta kapitel vill jag kort beskriva läskunnighetens utveckling i Ungern och 
därefter göra en analys av kyrkoarkivdokumentet från Kóka och kartlägga läs- och 
skrivkunnighetens nivå i en ungersk by under första hälften av 1800-talet. 
 I Kapitel 2 beskrev jag boktryckarkonstens och reformationens effekt på
användningen av modersmålet. Det lutherska undervisningsprogrammets spridning 
om att alla skulle läsa Bibeln själva och sedan den reformerta trons utbredning i 
Ungern borde ha inneburit en snabb utveckling av läskulturen. Reformationens 
stora insats, en översättning av hela Bibeln till ungerska vid slutet av 1500-talet,278

gjordes av Gáspár Károlyi, själv reformert biskop. I förordet skriver han att enligt 
Guds vilja ska inte bara präster läsa den heliga Skrift medan sockenborna lyssnar 
utan varje människa ska kunna läsa Gamla och Nya Testamentet på sitt språk. Alla, 
fattiga och rika, små och stora, män och kvinnor ska läsa och tillsammans reflektera 
över Bibeln för Gud vill frälsa alla, oavsett stånd.279 Även den lutherske prästen och 
bokförläggaren Gáspár Heltai skriver 1574 i förordet till sin översättning av delar av 
Bibeln, att han vill bringa ordet till enkla människor.280

 I praktiken kom Bibeln inte i händerna på vanligt folk under protestantismens 
första blomstring i landet.281 Den första ungerskspråkiga Bibeln från 1590 bestod av 
två otympliga band, som å ena sidan kostade en förmögenhet, å andra sidan var 
nästan omöjliga att hantera.282 I nästa bibelutgåva (1608) skriver den reformerta 
översättaren, Albert Szenczi Molnár, att han ville åstadkomma ett nytt bibelformat, 
eftersom den första bibeln var för stor att bläddra i och för dyr att köpa. Även 

276 Jfr kap 3.2. 
277 Se 5.2-5.6. 
278 Se 2.2.1. 
279 Jfr Svenska kyrkans 1686 års kyrkolag i 3.2. 
280 Om ej annat anges refereras avsnittets faktauppgifter till Kiss 1881. 
281 Péter 1998. 
282 Jfr ”År 1811 låg den samiska Bibeln, Tat ailes Tjalog (=Den heliga Skrift) färdig från trycket. Den var 
en mycket stor och klumpig bok. Ingenting att släpa med sig i lappmarkerna direkt.” I Forsgren 1988, s 
52.
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denna Bibel passade dock bättre i predikstolen än i hemmen. Bibelläsningen blev 
varken en föreskriven plikt eller en rätt som alla kunde leva upp till. Barn skulle lära 
sig den sanna tron i byskolan, vuxna skulle ta del av psalmböcker och katekes-
utgåvor. Den reformerta kyrkan skiljer i sitt kyrkomötesbeslut 1562283 tydligt på
församlingsmedlemmar och på dem som har rätt att undervisa i den heliga skrift. 
 Protestantismens hade en ledande roll i Ungern under ett drygt århundrade från
1500-talets mitt. De flesta verk som kom av trycket – bl.a. från Gáspár Heltais 
tryckeri i Transsylvanien som utgav mer än 80 verk på tjugo år – var antika och 
ungerska historiska berättelser, hjältesånger, reseskildringar och bibliska 
berättelser.284 Majoriteten av verken kom ut på något annat språk än latin (ungerska, 
rumänska, tyska) och kunde därmed läsas av vanligt folk. Tyvärr finns det inga 
källor för att kunna kartlägga alfabetiseringens utveckling på grundval av denna 
folkkulturs utvidgning för hela landet. Även om det endast var en minoritet som 
kunde ta del av dessa populära skrifter, fick den oskolade befolkningen på landet ett 
brett kulturutbud, som öppnade en ny värld. Detta minskade klyftorna till 
stadskulturen, där det protestantiska skolväsendet stod på en hög nivå285 och 
stadsbiblioteken fungerade. Att ha öppna bibliotek var utmärkande för de lutherska 
städerna, där de före detta klosterbiblioteken placerades i skolorna eller på
prästgårdarna. En ny, lätthanterlig reformert Bibel utkom först 1660. Vid den tiden 
hade protestanternas ledande roll i kulturlivet redan avtagit som en följd av 
motreformationen. Efter rekatoliseringen under 1700-talet tillkom inte något nytt 
protestantiskt tryckeri och det nya kulturella utbudet kom för det mesta från
katolskt håll. Jag har inte funnit källor som kan ge en täckande bild av 
alfabetiseringsnivån, vare sig från reformationstiden eller från motreformations-
tiden. Vid de första folksammanräkningarna (1784-1787, 1802, 1828) deltog 
församlingsprästerna och lämnade uppgifter, men dessa var sammanställda för
försvars- eller för skatteändamål. Inte ens yrke eller religiös tillhörighet togs upp i 
början.286

 Den första folkräkningen i Ungern som enligt facklitteraturen innehöll
uppgifter om folkets läs- och skrivkunnighet påbörjades 1867 då Ungerska 
Statistiska Centralbyrå grundades. Folkräkningen sammanställdes 1870 och 
därefter gjordes en folkräkning vart tionde år. Sammanställningarna har publicerats 
i Time Series of Historical Statistics 1867-1992.287 I denna publicering angående 
1870 års folkräkning saknas uppgifter om läs- och skrivkunnighet, de återfinns vid 

283 Jfr 4.4.1. 
284 Nemeskürty 1994. 
285 Jfr 4.3. och 4.4.3. 
286 Kálniczky 1988. 
287 Hungarian Central Statistical Office 1993. 
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resp län. Därför använder jag Tóths sammanställning om 1870 års statistik som 
återger den procentuella andelen analfabeter för varje län.288 Först från 1910 och 
framåt finns en rubrik med populationens högsta utbildningsnivå räknad från 7 års
ålder. Det sammanlagda värdet för landets analfabeter ligger på 58,16 procent. Hos 
Tóth är analfabeterna uppdelade i två kolumner. Den ena kolumnen upptar hela 
populationen över sex år, den andra endast kvinnor över sex år. Där analfabetismen 
är lägst, ligger den på 16,88 procent för hela populationen och som högst är den 
95,70 procent.  
 Den av mig studerade orten Kóka hör till länet Pest och detta län uppvisar enligt 
Toth en bättre nivå än genomsnittet. Analfabetismen bland populationen i länet
Pest ligger nämligen på 36,71 procent för hela länets population och på 42,21 
procent för länets kvinnor. I hela landet är kvinnors lägsta andel analfabeter 19,16 
procent och den högsta andel analfabeter som något län har ligger på 98,07 
procent.
 I den internationella statistiken återfinns en uppgift, dels i Nordisk familjebok 289

från 1880 om Ungerns (inräknat Transsylvanien) procentandel analfabeter där
48,75 procent anges, dels i alfabetiseringsforskarens Cipollas kartläggning av 
västländernas analfabetsandel kring 1850, där Ungern ingår bland de europeiska 
länder som har en högre analfabetism än 50 procent.290

5.1 ABC-böcker och alfabetisering i Ungern 
Under medeltiden ansågs läsinlärningen vara förberedelse till grammatik som var 
benämningen för rätt tal och skrift. Att lära sig bokstäverna var grunden till att 
kunna läsa grammatik. I början lärde sig eleverna först läsa alfabetet i skrivstil, 
sådant det framställdes i kodexarna, konsonanterna och vokalerna för sig och sedan 
lärde de sig läsa enligt stavelsemetoden.291 Med de tryckta läroböckernas tillkomst 
försvann inlärningen av bokstäverna i skrivstil i de första klasserna.292 Den främsta 
läseboken var Donatus latingrammatik, vida spridd under medeltiden i skolorna i 
Europa, så även i Sverige.293 Att lära sig läsa gick via de kända bönetexterna, en 
metod som användes allmänt i Europa, även i Sverige. De första ABC-böckerna på
ungerska byggde på Donatus och kallades katekes-ABC.294 Genom dessa katekeser 
blev skrivsättet och undervisningens metoder enhetliga. Det var också brukligt att 

288 Tòth 1996. 
289 Suppl. till 1:a uppl. 1896. 
290 Cipolla 1969. 
291 Även kallad ”syllabus”-metoden av det grekiska ordet för stavelse. 
292 Skrivstilsinlärningen återinfördes 1777 i utbildningsreformen Ratio Educationis.
293 Donatus Aelius själv levde under 300-talet f. Kr. och var verksam i Rom som grammatiker. Hans 
grammatik började med alfabetet. 
294 De första utkom 1553, 1544 och 1577. Mészáros 1990. 
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använda s.k. tabula-ABC, en horntavla som man kunde hålla i handen. Dessa 
lätthanterliga alfabetböcker hade större popularitet under 1500-talets andra hälft än
katekes-ABC-böckerna.295 På tabula-ABC fanns bokstavsuppdelningen och de 
viktigaste bönetexterna. Läsinlärningens metod var den i Europa brukliga stavelse-
metoden, då varje vokal ställdes i par med varje konsonant, där konsonanten först 
ställdes efter och sedan framför vokalen. Comenius var den förste som kom på att 
det inte är bokstäverna utan fonemen som skulle läras ut först.296 Att ljudet ska 
ljudas först och sedan få sin bokstavsform blev en vändpunkt i läsinlärningens
historia men tyvärr blev hans metoder allmänt använda i Ungern först hundra år
senare. 
 Det första beslut som över huvud taget nämner läsinlärning i Ungern kom i 
1560 års katolska dekret.297 Att lära sig modersmålsläsning vid sidan av latinet blev 
ett krav först i de växande städernas skolor under 1600-talet.298 1653 skrev János 
Apáczai Csere i Magyar Enciklopedia (’Ungersk Encyklopedi’) att den som inte går i 
latinskola skall inte behöva lära sig latin.299 Tiden i skolan ska ägnas åt att lära sig 
läsa noga på modersmålet. De flesta ABC-böcker var tvåspråkiga, ena delen skrevs 
på latin, andra delen på ungerska. Under denna tid hade dock bara varannan by en 
skola och även om skola fanns var undervisningen oregelbunden.300 I städernas 
katolska och protestantiska skolor lärdes läsning och skrivning ut i de första 
klasserna. Eftersom de flesta ABC-böcker trycktes i dessa städer, tog tryckerier 
hänsyn till stadsskolornas behov. 
 Både den katolska kyrkan och de protestantiska kyrkorna var måna om att varje 
by skulle ha en egen skola, där man lärde ut elementära kunskaper och god moral 
men lyckades knappt förverkliga det. Skolmästaren hade som lön hus att bo i och 
tillgång till jord, som han fick bruka, och byborna betalade honom med förnöden-
heter. Skolmästaren underordnades prästen i byn och han kunde utöver läraryrket 
arbeta antingen som kantor för kyrkan eller som notarie för byn. Visserligen 
besöktes småskolan av både adligas och bönders barn men under hela den feodala 
tiden utgjordes barnaskaran i småskolorna på landet för det mesta av livegna barn. 
Samhället behövde inga lärda livegna.301 Småskolan tjänade till att lära barn anpassa 
sig i samhället och ha ett urval bland bybarn för prästyrket. Men barnen skulle delta 

295 Mészáros 1990, s 35-36. 
296 Jfr 4.3.1.
297 Jfr 4.1. 
298 Jfr 4.4. 
299 Jfr 4.4. 
300

301 Pukánszky-Németh s 361. 
 Fináczy 1907, s 281-282. 
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i olika arbeten på gården och i jordbruket. Därför var det få barn som regelbundet 
fick besöka skolan.
 Av vissa visitationsprotokoll framgår att om en skolmästare skulle lära ut mer än
kristendomskunskap och sång, fick han också mer betalt. En tunna (5,3-22 l) vin 
för barnets undervisning om barnet lär sig läsa, två tunnor vin om barnet lär
deklinationen på latin.302

 Efter förelöparna Comenius och Apáczai kom under upplysningstiden de första 
barnböckerna och läroböckerna ut som var metodiskt genomtänkta efter barnens 
ålder. ABC-böckerna fick även en intresseväckande utformning med bilder. 
Innehållet i dessa läroböcker blev encyklopediskt, syftet var att barnet skulle lära 
känna världen. I Ungern kom en ny lärobok med liknande syften, som innehöll 
landets geografi, samhällskunskap och historia, författad av en reformert lärare.303

Den blev den mest populära läroboken på ungerska och kom ut första gången 1773 
och sedan i 70 upplagor. Men i många småskolor lärde sig barn fortfarande endast 
läsa och om de över huvud taget lärde sig skriva, skedde det inte i de första 
klasserna.304 Under 1700-talet kom de första enspråkiga ABC-böckerna ut för
småskolornas behov. Läsning lärdes fortfarande ut med hjälp av stavelsemetoden, 
men allt fler pedagoger försökte modernisera läsinlärningsmetoden.
 Den stora utbildningsreformen under 1700-talets sista kvartal, Ratio
Educationis305 moderniserade läs- och skrivinlärningen. Angående läsning, föreskrevs 
att införa läseböcker med sådant innehåll att alla barn, oavsett konfession, skulle 
kunna använda dessa i småskolan eller i stadsskolornas första klasser. Därmed
skildes läsinlärningen från katekes-ABC-böckerna. Den katolska katekesen skulle 
vara en egen lärobok endast för katolska elever och på samma sätt skulle de 
protestantiska katekeserna användas. Katekesundervisningen fick bara äga rum 
utanför skolan, på ortens kyrkor eller församlingsgårdar under uppsyn av 
kyrkoherdarna. Småskollärarna uppmanades att ta hänsyn till skolans religiösa och 
etniska mångfald. Läsinlärning skulle ske på två språk, på modersmålet och på latin 
eller tyska med hjälp av tvåspråkiga läroböcker. Dessa hade samma text på det ena 
språket på vänster sida och på det andra språket på höger sida och kallades för
spegelsidiga läseböcker. Didaktiskt betydde de nya tvåspråkiga läroböckerna ett 
framsteg men uppfattades ofta som politisk press för den tyskspråkiga habsburgska 
kulturen och gav inte det förväntade resultatet på landet.  

302 Reformert visitationsprotokoll från 1611 från Olaszliska, återges i Demjén 2000, s 133. 
303 István Losonczi (1709 - 1780) lärare vid det reformerta kollegiet i Nagykörös.
304 Att lära sig läsa och skriva parallellt infördes först i den allmänna folkskolan 1868. 
305 Jfr 4.6. 
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 Angående skrivning infördes skrivinlärning i småskolorna samt i stadsskolornas 
första klasser. Lätt läsbar skrivstil blev kravet, oavsett om bokstäverna var raka eller 
lutade, båda var tillåtna. Därmed återkom också kravet på att kunna läsa skrivstil. 
Utbildningsreformen tog hänsyn till villkoren på landet, där barnen ofta behövdes i 

skolåret för vintertid i småskolor med en indelning på två förmiddags- och två
eftermiddagslektioner. För sommarhalvåret föreskrevs en repetitionslektion varje 
sön- och helgdag som skolmästaren skulle hålla före eller efter katekes-
undervisningen, så att barnen inte glömde vad de hade lärt sig under vintern. 
 Vid 1800-talets början fick delar av bybefolkningen det bättre ställt. De brukade 
jord för eget bruk och blev därigenom intresserade av varuproduktion och handel. 
Till varuproduktionen i jordbruket krävdes vissa kunskaper som gynnade deras 
framtid. Utvidgning av utbildningsreformen år 1806, II. Ratio Educationis306,
välkomnades av dessa bybor, då den underströk att skolplikten gäller alla barn från
6 års ålder tills de har gått ut de två första klasserna i småskolan. Hur lång tid det 
tog tills eleverna gick ut en klass, bestämdes inte centralt. Men fick barnen inte gå i 
skola skulle de som förhindrat skolgången bötfällas. Om läs- och skrivinlärning
föreskrev utbildningsreformen att i första klassen skulle läsinlärning på modersmålet
vara i fokus. Läsning av såväl tryckta som handskrivna texter skulle läras ut. I andra 
klassen skulle barnen lära sig skriva och förbättra läskunnigheten. De barn som gick 
i första klass, besökte skolan på eftermiddagar medan andra klassens elever kom på
förmiddagarna, eftersom det fanns endast en lärare. Kravet var att utöka antalet 
lärare till två men detta kunde inte förverkligas på de flesta ställena. Kyrkornas roll 
som ansvariga för småskolan bestod efter 1806, eftersom den organisatoriska ramen 
som redan hade en lång tradition inte förändrades av förordningarna. De två
skolreformernas föreskrifter om småskolan gällde till 1845 och därmed under den 
tid som läs- och skrivkunnigheten granskas i denna undersökning.

5.2 Den studerade ortens historia och församlingsarkiv  
Den katolska församling som valts som studieobjekt heter Kóka. Alla – utom en 
judisk familj – som bodde i Kóka vid den tidpunkt som här är aktuell tillhörde den 
katolska församling som fanns i byn. Kóka är idag en stor by belägen drygt fyra mil 
sydost om Budapest. Dess katolska församling tillhör Vác stift och har alltid gjort 
det.307 I en kartläggning av ungerska orter från 1877 står det att det är en typisk 
östungersk slättlandsby med breda gator, husen byggda i en rak linje med 

306 Jfr.4.6. 
307 Kéringer 1997. 

hushålls- och jordbruksarbeten redan från 6 – 7 års ålder. Därför bestämdes 
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planterade träd vid fasaderna. Allmogehusen har halm- eller vasstak, dekorationer 
på flera allmogehus visar tecken på välstånd.308

 Det är inte känt när Kóka blev egen församling men så tidigt som vid 1200-talets 
början var orten redan bebodd enligt Vác stifts historiska namnbok.309 I namnboken 
står det att kungen förlänat sina smeder jord där men att dessa varit tvungna att 
lämna orten år 1241 på grund av tatarernas överfall på landet.310 Den övergivna 
jorden skänktes sedan år 1254 av kung Béla IV till en mästersmed vid namn Egyed 
Kókai. Kókai betyder 'från Kóka' och återfinns också  som de Kouka och de Konka i 
källorna. Jorden bytte därefter ägare flera gånger och var ömsom kunglig, ömsom 
adlig mark. Så skänkte t.ex. kung Sigismund311 byn Kóka till drottning Borbála år
1424 och senare blev adelsfamiljen Túróczy ägare. Om kungen, en godsherre eller 
någon munk- eller klosterorden donerade något till församlingen, blev denne 
donator församlingens patron. Patronatsrätten var i alla detaljer reglerad. Till 
patronens skyldigheter hörde att skydda, främja och upprätthålla donationen, som 
kunde vara en kyrka eller en kyrklig gåva. Till patronens rättigheter hörde bl.a. att 
få underhåll av församlingen om han blev medellös och att ställa upp kandidater på
poster inom donationen.312

 Från den turkiska tiden (1526–1699) nämns Kóka i samband med räkenskaper 
från de byar som hör till staden Egers fästning. Byinvånare skulle nämligen vid 
behov få skydd inom den närmaste fästningens murar. Kóka beskrivs år 1553 som 
en ort med 13 gårdar och år 1559 med 48 gårdar, något som visar den stora 
migrationen under den turkiska ockupationen. Från 1573 står det i biskopsarkivet 
att prästgården då totalförstördes. Av samma källa framgår att kyrkan återställdes 
1634 efter turkarnas härjningar och att ett altare med den Helige Franciskus restes 
1651, fastän det redan fanns ett altare till aposteln Matteus ära.
 Sedan 1651 är kyrkoherdarnas namn i Kóka kända. I visitationsprotokollet från
1697 står det att till kyrkan hörde kyrkklockor och tillräckligt med inredning.313

Enligt den ungerska katolska kyrkoorganisationen som fastställdes redan vid 
kyrkans grundande kring år 1000 av kung Stefan, ’István’314, var det byarna själva 

308 Pest 1958, s 464. 
309 Om annat inte anges är uppgifterna i hela avsnittet hämtade ur Chobot 1915, s 253-254. 
310 Invasionen av tatarerna, en del av mongolfolket under kanen Batu, varade i ett år och orsakade stor 
förödelse. Kung Béla IV, bror till heliga Elisabeth von Thüringen (1235-1270) blev statens nygrundare.  
Hanák 1991, s 31. 
311 Konung av Ungern 1387-1437 samt tysk-romersk kejsare 1433-1437. 
312 I slutändan var det dock biskopen som skulle godkänna eller underkänna kandidaten. I sistnämnda fall 
fick patronen föreslå en ny kandidat ända tills biskop och patron var överens. Magyar Müvelödéstörténeti 
Lexikon (’Ungersk kulturhistorisk lexikon’). Érszegi Géza: Kegyúri jog Balassi, Budapest. 2003. 
www.mamul.hu. 
313 Kéringer 1977. 
314 Jfr 2.1. 
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som byggde sina kyrkor. Det skedde antingen med hjälp av egna medel eller med 
donationer från blivande patroner och sedan var det kungens skyldighet att donera 
inredningen.315

 Under Rákóczis frihetskrig i början av 1700-talet tvingades invånarna i Kóka att 
återigen fly undan för strider, varefter bosättare från Schlesien flyttade in. Efter 
några decennier på 1700-talet återkom de ungerska byborna och återtog sina gamla 
hus och ortens idag kända utformning tillkom under denna period.316

 Den ursprungliga medeltida kyrkans ruiner finns idag kvar som minnesmärke 
samt en brunn som enligt byalegenden påstås ha tillhört ett franciskanerkloster. 
Taket och väggarna i medeltidskyrkan var antagligen inte i bästa skick, eftersom 
byggnaden brakade in år 1816 och en ny kyrka började byggas 1819. Den blev 
färdig 1822 och det är den som fortfarande används. Till församlingen hör även en 
kyrkogård med kapell. År 1828 fanns det enligt en schematismus i stiftets 
biskopsarkiv 332 hushåll i Kóka.317

 Kyrkbokföringen infördes successivt i Kóka. Enligt uppgift från katalogen för 
Vác stifts visitationsprotokoll påbörjades dopboken 1695, vigselboken 1790 och 
dödboken 1744. Visitationer ägde rum 1744, 1761 och 1794 på uppdrag av 
biskopen i Vác. 
 Församlingsarkivet finns idag intill expeditionslokalen i prästgården, som ligger 
bakom kyrkobyggnaden. Arkivet består av de kyrkböcker och prästskrifter som gav 
underlag till de frågor (eller snarare frågeformulär) som skickats ut inför Canonica 
visitatio. De ifyllda formulären kontrollerades vid visitationerna och sändes till 
stiftet men originalmaterialet blev kvar på prästgården tillsammans med prästernas 
egna anteckningar. Vid sidan av ett urval kyrkböcker har bland prästanteckningarna 
ett handskrivet häfte återfunnits. Det innehåller noteringar om läs- och skriv-
kunnighet bland ortsborna. 

5.3 Källorna i församlingsarkiv 
Kyrkoarkiven i Ungern skiljer mellan stiftsarkiv, biskopsarkiv och dekanatsarkiv. 
Dessutom upprätthåller ordnar och kongregationer egna arkiv. Dokumentation om 
olika kyrkliga grupper och personer benämns skriftsamling318, inte arkiv. Hos 
församlingarna kan man dock finna arkiv med material som utgjort underlag för 
uppgifter som begärts in av högre kyrkliga myndigheter.319

315 Se 2.1. 
316

317 Uppgiften hämtad från Kéringer 1997. 
318 ’Iratgyüjtemény’ på ungerska och inte ’levéltár’ som betyder arkiv. 
319 Kiss 2003, s 123. 

 Pest 1958, s 462. 
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 Det är svårt att bedöma värdet av de kyrkliga arkiven, eftersom materialet är
ganska splittrat. Kyrkoarkiven kan dock fungera som historiska källor och belysa 
den pastorala och kateketiska verksamhet som bedrivits av biskoparna i stiften och 
av kyrkoherdarna i församlingarna.
 De arkiv som återfinns på prästgårdarna tillhör de äldsta.320 Arkiven på
församlingsnivå ger inte bara en bild av det lokala andliga livet och om 
kyrkoherdarnas arbete utan ofta även uppgifter om själva orten, dess liv och sociala 
struktur. Källvärdet hos dessa uppgifter är stort för förståelsen av kyrkoarkiv, inte 
bara för social-, regional- och lokalhistorisk forskning. Genom bl.a. församlings-
krönikor, s.k. historia domus eller historia Parochiae, och prästbiografier öppnar sig 
församlingens liv i olika tidsepoker fram till våra dagar. Canonica visitatio har
aldrig upphört och hur dokumentationen ska ordnas och tillgängliggöras för
forskning är en angelägen fråga för Ungern idag.321 Ur den granskningsrapport som 
har sammanställts av föreningen för ungerska kyrkliga arkivarier efter en 
genomgång av församlingsarkivens bestånd och deras lämplighet för forskning 
framgår att det inte finns några rutiner för utlån.322  Om man vill forska med hjälp
av församlingsarkiven måste man söka sig till dem och studera källorna på ort och 
ställe.
 De säkraste källorna angående församlingsarkivens bestånd är annars 
visitationsprotokollen. Deras brist är att de inte innehåller någon rubrik under 
vilken församlingens hela skriftsamling är antecknad. Dessutom kunde 
visitationsprotokollen vara i förväg rubricerade formulär som biskoparna själva 
sammanställt. Dessa gav inte utrymme för all information, t.ex. kyrkoherdens egna 
kommentarer. Det finns dock undantag. I den ovan nämnda arkivarierapporten 
nämns att vissa kyrkoherdar sände visitationsprotokollet med komplettering till 
stiftet för att notera var olika skrifter rörande församlingens liv förvarades. Det har 
också hänt att aktiva kyrkoherdar som ville berätta om det pastorala arbetet och om 
församlingslivet bifogat rapporter. 
 Ovanstående korta beskrivning visar att arkivsituationen är till avsevärd nackdel 
för forskaren. För det första går det inte att kontrollera om vissa kyrkböcker har 
försvunnit eller aldrig existerat. För det andra försvårar eller omöjliggör den att 
efterforska tillkomstdatum på olika skrifter där årtal inte är infört.
 Så saknas anteckning om tillkomstår på t.ex det läs- och skrivkunnighets-
dokument från Kóka, som undersöks i denna studie och hädanefter benämns Kóka-
häftet. Häftets tillkomstår har rekonstruerats till 1844 på grundval av skrivstilen, 

320

321 Den nya ordningen reglerades 1977, däremot förs inte längre något register för Liber status animarum.
Dóka 2003. 
322 Kiss 2003, s 124. 

 Jfr 3.1.



115

som granskats av handstilsexpertis från det ungerska Riksarkivet, som fastställde att 
stilen med all säkerhet var från tiden mellan 1825 och 1848.323 Dateringar som 
framgår av dokumentets innehåll kan även göras.324

 Valet föll på just Kóka församlingsarkiv av följande orsaker. De kyrkböcker som 
bevarats i församlingsarkivet är kompletta på flera olika sätt. De upptar t.ex. hela 
byns alla invånare och de ger ovanligt rik information. 
 Kóka ligger inte långt från större städer eller från huvudstaden.  Detta innebär att 
Kóka ingår i dessa större orters upptagningsområde och därför kan uppgifter om 
regionen återfinnas i dokument som rör dessa.  
 Kóka bär på en stormig historia som är typisk för landet och ändå är orten ur 
religiös synpunkt homogen under 1700- och 1800-talet. Ortens population är
nästan helt katolsk under den undersökta perioden. En enda icke-katolsk familj –
en judisk – finns i Kóka-häftet från 1844 och en husfader med evangelisk-luthersk 
tro återfinns i Liber status animarum från 1794. Senare ändrades Kókas religiösa 
sammansättning och år 1915 var 4272 romerska katoliker, 82 judar, 49 reformerta 
och 29 lutheraner skrivna i byn.325

5.4 En familjelängd från Kóka som läs- och skrivkunnighetsdokument 
Kóka-häftet är – så vitt vi vet – ett mycket ovanligt dokument för att ha tillkommit 
i en katolsk församling i Ungern. Inom den katolska kyrkan levde den muntliga 
traditionen vidare även efter motreformationen och prästen höll muntliga förhör
med ungdomar och vuxna om deras kunskaper i kristendomen och i den katolska 
kyrkans tro. Vare sig det skedde vid bikten eller vid förberedelse till något 
sakrament gick utfrågningen ut på utantillkunskaper. Man skulle kunna 
trosbekännelsen och bönerna. Att läsa ur Bibeln för prästen eller förklara bibeltext 
ingick inte i den katolska rutinen. 
 Den präst som skapade Kóka-häftet gick emot den muntliga traditionen och 
gjorde en skriftlig kartläggning av bybornas kunskaper även på andra plan än de 
rutinmässiga. Hans undersökning gick ut på att få reda på vilka församlingsbor som 
kunde läsa och skriva, vilka som hade gått i skola tidigare och vilka barn som hade 
besökt skolan under den aktuella perioden. För detta ändamål öppnade han ett 
speciellt häfte, gick från hus till hus, förhörde alla på orten och antecknade i häftet 
allt han erfor. Vi vet inte av vilken anledning han tog på sig ett så stort arbete och 
förde läs- och skrivkunnighetsstatistik över alla människor på orten. 

323 Se bilaga 3. 
324 Se exemplen vid hus nr 233 och hus nr 207 i 5.8. 
325 Chobot 1915. 
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 Det var husnumren som blev rubriker i häftet, men i övrigt blev det inga 
förutbestämda rubriker utan en successiv anteckning av fakta och kunskaper. Dessa 
ger oss ändå en konkret bild av frågorna som ställdes och om svaren som gavs. 
 Trots att Kóka-häftet alltså inte har några andra rubriker än husnummer, har jag 
med hjälp av anteckningarna kunnat strukturera innehållet under följande rubriker: 
Namn 
Civilstånd 
Ålder
Har vederbörande gått i skola eller inte 
Kan vederbörande läsa 
Kan vederbörande skriva 
Kan vederbörande stava 
”Kan” eller ”kan ingenting”
Anmärkning om hälsotillstånd (endast om barn) 
Anmärkning om handikapp (både om barn och vuxna) 
Anmärkning av själavårdande karaktär

Analys och förklaring av dessa begrepp följer nedan. 
Uppräkningen av familjemedlemmarna visar samma mönster som de norrländska 
husförhörslängderna. Kóka-häftet liknar inte alls uppteckningarna i Liber status 
animarum som saknar notering av bl.a. läsning.  
 Hela byn återges husvis.326 Häftet börjar med hus nr 1 och slutar med det största 
hushållet, godsherrens gård som bär husnummer 374. Den sist inskrivne i häftet är
en ettårig pojke vid namn Miska, som tillhörde en familj bland tjänstefolket på
godset. Han är den 1978:e personen på orten. Enligt uppgifter under avsnittet Den
studerade orten Kókas historia fanns det 332 hus i Kóka år 1828. Den uppgiften 
kommer från den i tiden närmast liggande offentliga statistiken. Eftersom Kóka-
häftet enligt beräkningarna inte skrevs tidigare än 1844 tyder dess siffror på att en 
utveckling av orten hade skett.  
 Varje nytt stycke börjar med husnumret och därefter husfaderns namn även om 
denne var gammal eller änkeman. I de fall då den äldste sonens namn står först, 
hamnar fadern (eller änkan efter fadern) sist, något som visar på att han (eller hon) 
överlät huset och hushållsansvaret åt nästa generation. Men vi kan konstatera att 
det inte var ett måste för äldre människor att träda tillbaka som husets ledare. Inte 
bara änkemän utan även änkor står i flera fall som första namn efter husnumret. 
Efter husfaderns namn är det efterföljande ordet alltid ”gift” (eller i vissa fall 
”änkeman”). Därefter står hans ålder. Sedan skrivs hans yrke in, om det inte 

326 Jfr Bilaga 2a-2b. 
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handlar om en bonde. Ordet paraszt ’bonde' förekommer inte, bara sällsyntare
yrken såsom t.ex. smed, domare, krögare har antecknats.  
 På nästa rad kommer hustruns flicknamn (efternamn och förnamn) samt ålder.
Barnen noteras bara med förnamn, uppräknade i åldersordning, oavsett om det är
pojke eller flicka, på en ny rad för varje barn. De svenska förhörslängdernas 
uppställning är exakt likadan. Barnen skrivs in med endast förnamn och anteck-
ningen följer barnens ålder oavsett om det är en pojke eller en flicka, det äldsta 
barnet kommer först.327

 Oftast är det flera besläktade familjer som tillhör samma hushåll. Deras 
uppställning i häftet följer samma mönster och det är alltid de äldre i släktens 
(broders, morbrors osv.) familj som kommer först. Om det finns några pigor och 
drängar räknas deras namn upp alldeles på slutet efter änkemän och änkor som hör
till familjen. Efter pigors och drängars namn står deras civilstånd endast om de är
gifta, men de ensamstående vuxna familjemedlemmarnas civilstånd anges alltid 
genom markeringen ”ogift”.
 Efter varje person antecknas sedan dennes kunskaper och därefter olika 
anmärkningar om tillstånd, åkommor m.m.  
 Kóka-häftet kan studeras som ett komplement till familjelängderna men det är
även en källa för alfabetiseringsforskning. Dokumentets funktion är dubbel. Det är
utformat som underlag till en familjelängd omfattande ortens alla invånare vid den 
aktuella tiden, tydligen sammanställd av en präst i hans ämbete. Källan är såväl ett 
kyrkligt dokument som en förhörslängd, eftersom den innehåller speciella 
anteckningar om vissa personers andliga liv utöver kunskapsnoteringar.  

5.5 Sammansättningen av populationen i Kóka
I Kóka fanns det alltså kring år 1844 enligt Kóka-häftet 1978 invånare. I en av mig 
gjord pilotundersökning har häftets första 48 hushåll med sammanlagt 231 
personer varav 181 hade någon notering redan analyserats.328 Den undersökning 
som presenteras här bygger på de erfarenheter som jag fick av bearbetningen i 
pilotundersökningen. Denna analys omfattar hela befolkningen som nämns i Kóka-
häftet och omfattar 374 hushåll.
 Enligt Kóka-häftets uppgifter råder det en nästan jämn fördelning mellan könen 
i Kóka. Det är 49 procent män och 51 procent kvinnor på orten.

327 Se Husförhörslängder i kap. 3 
328 Zipernovszky 2003. 
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Figur 12.  Könsfördelning enligt åldersgrupper bland populationen i Kóka år 1844. 

Figur 12. återger populationen uppdelad i åldersgrupper med 10 års intervall för
vuxna och med 5 års intervall upp till 20 år. Den visar att barn i skol- och 
konfirmationsförberedande ålder (6-14 år) utgör den största åldersgruppen (389
personer), som följs av gruppen unga vuxna 21-30 år (346 personer). I denna den 
näst största åldersgruppen gäller dock inte den jämna könsfördelning som annars är
rådande på orten. I gruppen 21-30 år är antalet kvinnor högre (146 män och 200 
kvinnor). Att män just i ung produktiv ålder är underrepresenterade i byn är
intressant och föranledde efterforskningar från min sida. Jag har dock inte funnit 
någon speciell orsak i lokalhistoriska källor. Även visitationsprotokollen som ligger 
närmast den aktuella tiden berättar om konsoliderade förhållanden i det dekanat dit 
Kóka hör. Värvning förekom däremot och den betalda militärtjänsten kunde dra ut 
på tiden. I övrigt är det fler flickor än pojkar bland de yngsta upp till fem år (294 
personer, varav 135 pojkar och 159 flickor) och en knapp jämvikt råder bland de 
äldsta över 71 år (12 kvinnor och 11 män). Alla invånare som är över femtio år
utgör sammanlagt inte en lika stor grupp (217 personer) som åldersgrupperna var 
för sig upp till 40 år.

5.6 Kunskapsanteckningarna 
Rubriken ”Kan ingenting” är flertydig. Grundbetydelsen kan nog tydas som ”kan
varken läsa eller skriva”. I denna betydelse förekommer anteckningen oftast när
familjefadern bara har denna notering och de följande familjemedlemmarna sedan 
får ett citattecken liktydigt med ”som ovan”. I de flesta fall är det så.
 Utöver denna grundbetydelse ger den en kompletterande uppgift, då det står
”har gått i skola men kan ingenting”. Dessutom förekommer det ett streck efter 
namnet, då det gäller barn under 6 år och då är betydelsen ”kan ingenting av 
naturliga skäl”. Det förekommer dock även streck utan någon annan anmärkning 
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hos vuxna personer, t.ex. för Anna, ogift, 18 år i hus nr 55 eller hustru Mári 30 år i 
hus nr 31. En granskning på personnivån visar att strecket inte behöver betyda att 
personen i fråga helt enkelt var frånvarande, när förhöret skedde, eftersom samma 
streck förekommer, när av fyra barn i ett hushåll två får ett streck och de andra två
får anteckningen ”läser”. I hus nr 152 får Máté på 17 år ett streck, András som är
15 år får noteringarna ”läser” och ”skriver”, János på 10 år får ett streck och Eörzse 
på 8 år får noteringen ”läser”.
 Av alla invånare från och med skolåldern är det 882 personer som har noteringen 
”kan ingenting” eller ett streck i en jämn fördelning mellan män och kvinnor (439
män och 443 kvinnor). Skolåldern räknas i denna statistik från 6 års ålder. Man 
kunde invända att de yngsta i skolåldern inte har hunnit lära sig någonting ännu 
och därför hamnar i streckkategorin men det är inte så tack vara de noggranna 
noteringarna. De yngsta i skolåldern kan ha fått noteringen ”stavar” eller ”går i 
skola” och då räknas de under dessa rubriker.  
 Bland dem som ”har gått i skola men kan ingenting” bor Márton Szabó (71) i 
hus nr 66. Han är husfar och han ”kan ingenting”, men hans hustru Boris, 68 år, 
läser. Här bor även deras son Márton (29) och det finns inte någon anteckning om 
hans kunskaper, bara att han ”inte har gått i skola”. Men hans lika gamla fru Eörzse 
Suhéj har fått anteckningen ”gick i skola” dock med påpekandet ”kan ingenting”.
Noteringar av typen ”Har gått i skola men kan ingenting” är återigen ett tecken på
att prästen inte lät sig ledas av byinvånarnas egna utsagor utan själv förhörde dem 
för att göra rätt anteckning om deras kunskaper. Om den 12-årige sonen András i 
hus nr 66 lyder anteckningen ”stavar”, men det står inte att han har gått i skola. 
Nej, det gjorde han verkligen inte. En speciell anteckning talar om att han 
undervisas av en privatperson. Det står ”han läser hos Jállás”. Tyvärr vet vi inte vem 
denne Jállás var, men noteringen förklarar varför de mindre barnen István 10 och 
János 6 år ”inte går i skola”. Familjen har ingen dräng eller piga, alltså handlar det 
inte om någon förmögen familj. Troligen är det så att föräldrarna av någon
anledning har större förtroende för denna Jállás än för byns skolmästare.
 I hus nr 82 bor János Pengi Szabó (40) och ”kan ingenting”. Hans fru Eörzse 
(32) ”läser”. Om deras 15 årige son János står det att han ”kan ingenting”, fast det 
antecknas att han ”har gått i skola”. Av de övriga fem vuxna familjemedlemmarna 
är det endast en till som ”kan ingenting”, de övriga ”läser”.
 Vad betyder egentligen ”kan ingenting”? Å ena sidan vore det naturligt att utgå
från att det är en förkortning av ”kan varken skriva eller läsa” men å andra sidan var 
det mer än bara läskunnighet och skrivkunnighet som prästen frågade efter. 
Granskning på individnivå visar att ”har gått i skola” vanligen förekommer 
tillsammans med någon annan notering. Detta är logiskt eftersom noteringen även 
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förekommer vid vuxnas namn. Den huvudfråga prästen tydligen ställde till den 
vuxna generationen var vad de kunde och inte om de besökte byns skola. ”Har gått
i skola” hänger alltså oftast samman med ”kan ingenting”. Det antecknades 
förmodligen av prästen när någon påstått sig ha gått i skola men ändå inte kunde 
läsa. Meningen med noteringen sådan den oftast förekommer måste ha varit ”har
gått i skola men kan ingenting” eller ”har gått i skola men kan inte läsa”. Endast 
hos de unga som passerat skolåldern och var över 13 år men inte uppvisade några 
färdigheter i läsning var frågan berättigad. Bland de personer som undersökts i 
denna analys förekommer denna anteckning i tolv fall.  
 På orten i sin helhet råder en nästan jämn fördelning mellan mäns och kvinnors 
läskunnighet. Det är 22 procent av kvinnorna i Kóka som enligt noteringarna år
1844 kan läsa och 21 procent av männen. Här granskas läskunnigheten – sådan den 
framgår av Kóka-häftet år 1844 – genom en inbördes jämförelse mellan män och 
kvinnor samt mellan olika åldersgrupper.
 Först en granskning om läskunnigheten bland kvinnor. Figur 13. visar kvinnors 
läskunnighet i procent. Eftersom varje åldersgrupp består av olika antal individer 
som tillsammans utgör 100 procent av åldersgruppen, visas i figuren längst ner det 
absoluta antalet inom varje grupp. Enligt procenttalet är läskunnigheten högst 
bland kvinnor över 71 år men gruppen består endast av totalt 12 kvinnor. Bland 
kvinnorna med högre antal personer i åldersgruppen är läskunnigheten högst 
mellan 51-60 år med 36,4 procent. Bland de 21-30-åriga läser 35,5 procent och av 
åldersgruppen 31-40 år läser 34,8 procent. I den jämna fördelningen av 
läskunnigheten bland vuxna kvinnor mellan 21-70 år finns ett undantag, nämligen 
kvinnor i 40-årsålder.
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Figur 13.  Läskunnighet bland kvinnor enligt åldersgrupper i Kóka 1844. 

Hur ser åldersfördelningen ut bland de kvinnor som är läskunniga?  I Figur 14. syns 
den kvinnliga läskunniga populationen (och endast den) fördelad i åldersgrupper. 
Flickors läskunnighet i skolåldern och upp till 20 års ålder är endast 11 resp. 12 
procent men den är mycket högre i ung vuxen ålder. Det är 31 procent bland 
kvinnor mellan 21-30 år och 20 procent bland dem som är mellan 31-40 år. I den 
äldre generationen upp till 60 år är det en minskning till 10 procent. 

Figur 14. Åldersfördelning i den läskunniga kvinnliga populationen i Kóka 1844. 

51-60 år

10%

61-70 år

4%

71-100 år

2% 0-5 år

0% 6-14 år

11%
15-20 år

12%

21-30 år

31%

31-40 år

20%

41-50 år

10%

34,8

0,0

12,2

23,0

35,5

25,0

36,4

31,0
41,7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Antal 159 205 122 200 135 96 66 29 12

Läskunnighet 0,0 12,2 23,0 35,5 34,8 25,0 36,4 31,0 41,7

0-5 år 6-14 år 15-20 år 21-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61-70 år 71-100 år



122

Figur 15. visar mäns läskunnighet i procenttal i Kóka år 1844. Eftersom varje 
åldersgrupp består av olika antal individer som tillsammans utgör 100 procent av 
åldersgruppen, visas i figuren längst ner detta tal. 

Figur 15.  Läskunnighet bland män enligt åldersgrupper i Kóka 1844. 

Om man gör beräkningar på hela den manliga befolkningen så fördelar sig siffrorna 
som i Figur 15. Mindre andel män är läskunniga i skolåldern, nämligen 13,6 
procent, men vi kan se att läskunnigheten i övrigt fördelar sig ganska jämnt kring 
30 procent upp till 60 års ålder. Andelen läskunniga sjunker kraftigt hos dem som 
är över 60 år.
 Om man jämför med den kvinnliga populationens framgår att kvinnor är mer 
läskunniga i vuxen ålder än män. Däremot är något färre flickor (12,2 %) än pojkar 
(13,6 %) läskunniga i skolåldern. Av kvinnor i åldern 21-30 år är fler läskunniga än
män i samma åldersgrupp, nämligen 35,5 procent jämfört med männens 30 
procent. För kvinnornas del gäller att läskunnigheten hos åldersgruppen 31-40 år
avtar och därmed sjunker läskunnighetsnivån under männens. Men ännu större blir 
skillnaden till kvinnornas fördel i de två äldsta åldersgrupperna.

29,8

0,0
13,6

32,3
30,1 26,9 32,2

7,5 9,1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Antal 135 184 130 146 141 108 59 40 11

Läskunnighet 0,0 13,6 32,3 30,1 29,8 26,9 32,2 7,5 9,1

0-5 år 6-14 år 15-20 år 21-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61-70 år 71-100 år



123

Hur ser åldersfördelningen ut bland de män som kan läsa? I Figur 16. delas den 
läskunniga manliga populationen upp i åldersgrupper.

Figur 16. Åldersfördelning i den läskunniga manliga populationen i Kóka 1844. 

Fördelningen av läskunnigheten är ganska jämn i den mest produktiva åldern bland 
män, 21-22 procent i åldersklasserna 21-40 år och det är även den högsta. Med 
stigande ålder är procentvärdena allt mindre, 14 procent bland den 40-åriga
generationen, 9 procent bland den 50-åriga generationen och avtar sedan helt. 
 Jämfört med de läskunniga kvinnorna, kan konstateras att den högsta läskunniga 
kvinnliga generationen är i ung vuxen ålder mellan 21-30 år med 31 procent.  I 
samma åldersgrupp är männen representerade med bara 22 procent. I de övriga 
vuxna åldersgrupperna är det fler läskunniga män representerade än kvinnor. 
 Om man söker ett samband mellan social tillhörighet och läskunnigheten 
framgår det tydligt att minst möjlighet att gå i skola hade drängar och pigor. Det är
bara i ett par fall som det efter drängars eller pigors namn står att de ”gick i skola”.
Det finns endast en dräng på hela orten som fick noteringen ”läser”, det är den 17-
årige András som arbetar i hus nr 120. I detta hushåll ”läser” och ”skriver” den unge 
husfadern (28 år), hans hustru (26 år) ”kan ingenting” men hustruns syster som 
bara är ett år yngre (25 år) ”läser”. I övrigt finns det väldigt lite anteckningar om 
drängar och pigor, ofta bara ett streck.  
 Hur många familjemedlemmar som lärde sig läsa inom ett hushåll varierade 
mycket. Kóka-häftet visar att kunskaperna kunde variera avsevärt till och med inom 
en och samma generation, alltså syskon emellan.  
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 Ett exempel från hus nr 54, där det är två av de sju medlemmarna i familjen som 
kan läsa, visar på sådana kunskapsskillnader. Den 22-årige János och den 14-årige 
Mátyás kan läsa. Föräldrarna och deras 12-åriga flicka ”kan ingenting” och den 6-
årige pojken ”går i skola”. Man kan med denna denna familj som exempel förledas 
att tro att det bara var pojkarna som fick möjlighet att inhämta boklig kunskap men 
det finns många motexempel. Två brödrafamiljer bor i hus nr 80, sammanlagt åtta 
personer, men det finns bara en person som får noteringen ”läser” och det är en 
kvinna, den 16-åriga ”jungfru” Boris. I hus nr 49 kan den unge husfader András
(24 år) inte läsa. Alla övriga i familjen läser: hans svärmor, en 60-årig änka, hans 
hustru Anna (23 år) och hans svägerska Ágnes (19 år).
 Sammanfattningsvis åskådliggörs i Figur 17. könsfördelningen av läskunniga, 
fördelade på åldersgrupper och skillnaden mellan mäns och kvinnors läskunnighet i 
olika generationer. Kvinnors läskunnighet är högre i början av vuxenåldern i den 
period då de lämnat bakom sig familjehemmet och skapar sitt eget hushåll. Sedan 
varierar procenttalet lite mer inom de olika åldersgrupperna för kvinnornas del, 
medan männens läskunnighet mellan 15-60 års ålder ligger ganska konstant kring 
30 procent. 

Figur 17.  Andel läskunniga kvinnor och män i olika åldersgrupper i Kóka 1844. 
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Markant är minskningen av kvinnors läskunnighet vid 40 års ålder. Vi vet varken 
orsaken eller hur många av dem som besökt byns skola. Men om man undersöker 
småskolornas situation i landet just när den här generationen var i skolåldern, kan 
man konstatera att en ny skolreform trädde i kraft. Den äldre delen av 40-
årsgenerationen fick antagligen läsa enligt det gamla systemet, Ratio Educationis329

som redan hade tillämpats i två och ett halv decennium då och var föråldrad. Den 
yngre delen av 40-årsgenerationen fick i princip läsa enligt den aktuella reformen, 
II. Ratio som utkom 1806, men vi vet inte när reformen nådde Kóka. I allmänhet
gav II.Ratio större resultat i läskunnigheten med nya läsinlärningsmetoder och 
enspråkiga läseböcker på modersmålet, för Kókas del på ungerska. Även i Kóka 
uppvisar generationerna 21-40 år större läsfärdighet, fast vi kan inte kontrollera om 
det berodde på reformen, på en duktigare skolmästare, på bättre läroböcker eller på
det faktum att de helt enkelt var tvungna att använda sina färdigheter i läsning och 
skrivning oftare genom sitt arbete. 
 Sammanlagt är det 107 personer som är skrivkunniga av de 1978 personerna i 
skolåldern och vuxen ålder som har fått någon notering i Kóka-häftet. Läskunnig-
heten är given för skrivkunniga. Men den låga siffran av skrivkunniga och det 
faktum att det föreligger stora skillnader mellan män och kvinnor gör att 
skrivkunnigheten här behandlas som ett fenomen för sig.
 Beräknat på hela populationen i Kóka från och med skolåldern är det 11 procent 
av männen och knappt 2 procent av kvinnorna som kan skriva. I Ungern kan man 
inte jämföra denna bys skrivkunnighet med någon officiell statistik från samma tid, 
då den första folkräkning som redogjorde för invånarnas läs- och skrivkunnighet 
gjordes år 1867. Däremot har István György Tóth undersökt skrivkunnigheten 
bland bönder i ett västungerskt län med hjälp av signaturforskning från 1600-talet 
till 1800-talets mitt.330 Han studerade de näringslivsdokument – skuldebrev, 
köpebrev, räkenskaps-redovisningar – vilka krävde underskrift av både säljare och 
köpare, vittnen eller borgenärer. Han fann att på basis av dessa dokument låg
skrivkunnigheten under första hälften av 1800-talet i länets ena region med 58 byar 
på 5,5 procent.331 Skrivkunnigheten i Kóka enligt min analys ligger på 5,4 procent. 
 Tyvärr skiljer inte Tóths undersökning på mäns och kvinnors skrivkunnighet, 
även om vi kan utgå ifrån att det var fler män än kvinnor som skrev under de 
dokument vilka studerats av Tóth. Därför är det först 1870 års statistik som visar 
att kvinnors skrivkunnighet låg på en lägre nivå än männens.332

329 Jfr 4.6 och 5.1. 
330 Tóth 1996 
331 Tóth 1996, s 67. 
332 Jfr inledning till kap 5. 
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De valda byarna i Tóths undersökning tillhör inte något välbärgat område under 
1800-talets första hälft. I en annan, rikare region i länet med 28 byar nådde 
skrivkunnigheten enligt dessa dokument 6,26 procent under 1800-talets första
hälft.333 Tóths undersökning visar att skrivkunnigheten i byn, sådan den framgår av 
Kóka-häftet med 5,4 procent beräknat på hela populationen över 6 år, kan vara en 
realistisk beräkning.
 Uppdelning av skrivkunnigheten bland männen i åldersgrupper visar att flest är
skrivkunniga i 21-30 års ålder (15,8%) följd av 51-60 års ålder (15,2%). 
Skrivkunniga pojkar i skolåldern är få (3,8%) och skrivkunniga män i den 60-åriga 
generationen är väldigt få (2,5%).

Figur 18. Läs- och skrivkunnighet bland män fördelade i åldersgrupper i Kóka 1844. 

333 Tóth 1996, s 69. 
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Figur 19. Läs- och skrivkunnighet bland kvinnor fördelade i åldersgrupper i Kóka 1844. 

Åldersgrupperna över 60 år var i skolåldern under den tid då utbildningsreformen 
från 1777 var gällande. Den föreskrev (§ 85 i Ratio Educationis) skrivinlärning för
småskolorna men att öva skrivstil var inte småskolornas uppgift.334

 Skrivkunnigheten inom ett och samma hushåll verkar vara ännu mer individuell 
än läskunnighet. I hus nr 152 t.ex., där både husfadern (45 år) och husmor (43 år)
”läser” och ”skriver” är vartannat barn läs- och skrivkunnigt. Familjen har 
sammanlagt sex barn. Bland dessa är fyra i lämplig åldern för läsning och skrivning. 
Den 17-årige Máté varken läser eller skriver, den 15-årige András kan både läsa och 
skriva, den 12-årige János har ingen notering om vare sig läsning eller skrivning och 
den 8-åriga flickan Eörzse ”läser”, så det är troligt att hon också så småningom blir 
skrivkunnig.  
 Noteringarna ”läser” och ”skriver” står alltid för sig. Ingenstans fanns det en enda 
notering med bara ”skriver”, fastän den som skriver naturligtvis även har lärt sig 
läsa. Denna prästens noggrannhet i kunskapsnoteringarna visar att läsning och 

334 Jfr 5.1. 
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skrivning testades för sig och att inget togs för givet utan att vederbörande hade 
visat upp sin färdighet.
 Inga vuxna i familjen Répás, som bor i hus nr 67, kan läsa eller skriva, vare sig 
änkemannen István, 79 år, eller hans son, den 37-årige János eller dennes hustru 
Rózsi (38 år). Inte heller deras äldsta dotter, den 14-åriga Eörzse, kan läsa eller 
skriva. Den 9-åriga dottern Lucza däremot både ”läser” och ”skriver”, fastän hon 
inte har fått någon anteckning om att hon ”går i skola”. Det kan tänkas att hon 
ansågs vara klar med skolan, eftersom hon snabbt har lärt sig både läsning och 
skrivning. Noteringen ”läser och skriver” avslöjar mer om kunskapsnivån än ”har
gått i skola”, som i det här fallet redan ansågs vara utan betydelse. Med tanke på
hennes goda kunskaper – att kunna läsa och skriva vid 9 års ålder – är det märkligt
att hennes 14-åriga syster får noteringen ”kan ingenting”, speciellt om vi också tar 
hänsyn till noteringen om deras lillebror, den 6-årige János. Om honom sägs att 
han ”ber”. Han har alltså börjat lära sig att förstå begreppen i bönerna. Såsom i 
fallet Anna (jfr hus nr 57 nedan) handlar antagligen även denna notering om att ta 
till sig kunskap, om en vilja att förstå.
 Noteringen ”ber” är ovanlig, den förekommer endast i ett par fall. Varför noteras 
”bedjandet” i prästens kunskapsundersökningshäfte över huvud taget? 
 Anna är sexåring i familjen Balog, boende i hus nr 57 och har fått noteringen 
”ber”. Hon bor tillsammans med fadern András (40 år) som är änkeman och med 
mormor Klara (68 år). Det är ovanligt med så få personer i ett hushåll. Vare sig 
fadern eller mormodern kan läsa. De har fått noteringen ”kan ingenting”. Anna har 
inte börjat gå i skola, det finns i alla fall ingen anteckning om det. Men att hon 
”ber” måste ha en speciell betydelse, eftersom denna anteckning vanligen inte 
förekommer hos andra barn, ungdomar eller vuxna, fastän vi kan utgå från att även 
de ber. Noteringen här visar på att Anna börjat ta till sig lärdom, hon har 
utantillkunskaper, hon har påbörjat kunskapsinhämtandet genom att lära sig vissa 
böner utantill. Det är i den protestantiska världen i allmänhet och i de norrländska 
husförhörslängderna i synnerhet som ”förstånd och begrepp” antecknas. I en 
katolsk källa är denna anteckning om att ”be” mycket ovanligt och ger upphov till 
försök för bättre förståelse av innebörden genom jämförelse med motsvarande 
rubriker i husförhörslängderna, såsom utantillkunskaper av morgon- och aftonbön, 
välsignelsen, m.m. som följs av noteringen ”begynt att läsa” eller dylikt.335

 I stället för noteringen ”ber” kan noteringen ”stavar” stå för barn inom samma 
åldersgrupp (sex år och uppåt), även om ”stavar” förekommer som notering även 
för vuxna personer. Där det inte finns någon notering om ”läser” eller ”går i skola”,

335 Johansson, 1992, s 4-6. 
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antecknas ”stavar” i tolv fall. Oftast gäller det barn, men i tre fall finns noteringen 
för vuxna personer. 
 Den 11-årige István László i hus nr 88 har fått noteringen ”stavar” och man kan 
tänka sig att han senare får noteringen ”läser”, men den 20-åriga kvinnan Boris 
Laczkó i hus nr 89 har inte längre många chanser att förbättra sin läskunnighet. Det 
har däremot den 10-årige György som ”stavar” i hus nr 121, eftersom en släkting i 
huset, den 13-årige József ”läser” och vare sig György eller József har noteringar 
som visar att de har gått i skola. I pilotundersökningen finns noteringen ”stavar” i 
två fall, varav den ena noteringen står efter namnet på en 9-årig pojke och den 
andra efter en 29-årig mans namn. 
 I hus nr 65 bor den 40-årige husfadern Elek Varga med hustru Klara (31 år). De 
har fem döttrar. Den äldsta flickan är 13 år och kan läsa, hon går inte längre i skola. 
Den 9-åriga Eva och den 6-åriga Sara ”går i skola”. Noteringen vid föräldrarnas 
namn är inte ”kan ingenting” som i övrigt brukar stå, när vare sig ”läser” eller 
”skriver” är införda utan det står att de ”inte har gått i skola”. Så står det både för
husfadern och för husmodern. Till familjen hör husfaderns yngre bror, den 30-årige
József Varga med en jämnårig hustru och en 7-årig dotter. Även efter hans namn 
står noteringen ”har inte gått i skola”. Józsefs hustru Klara kan läsa och deras dotter 
Agnes ”går i skola”. Av någon anledning avviker noteringen för föräldrarna från den 
vanliga och lyder ”har inte gått i skola” i stället för ”kan ingenting”. Kanske var det 
prästens sätt att markera att föräldrarna lät alla sina barn gå i skola. 
 I hus nr 72 finns det ett 50-årigt äkta par som ”kan ingenting”, medan deras son 
Máté ”läser”. Enligt noteringen har hans 12-åriga syster däremot ”inte gått i skola”,
något som återigen visar hur individuellt det utföll inom ramen för en och samma 
familj beträffande vilka som lärde sig läsa och skriva, vilka som besökte skolan eller 
inte.
 Sammanlagt är det 18,3 procent av alla barn i åldern 6–14 år som har gått i skola 
i Kóka, alltså har 81,7 procent av dem inte haft någon skolgång.
 Att man har gått i skola betydde inte att man blivit läskunnig och än mindre att 
man blivit skrivkunnig. Av de barn som besökte skolan i Kóka och var mellan 6-14 
år 1844, var det 70 procent som lärde sig läsa. Av de barn som blev läskunniga var 
det en liten del, endast 11 procent som även lärde sig skriva. (se Figur 20.).
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Figur 20.  Läs- och skrivkunnighet bland barn i Kóka i 6-14 års ålder som har gått i skola. 

Hur barnens läs- och skrivkunnighet förhåller sig till hela populationen framgår av 
den samlade bilden om alfabetiseringen för hela populationen. 
 Den samlade bilden om läs- och skrivkunnigheten åskådliggör kvinnors (Figur 
21.) respektive mäns (Figur 22.) alfabetiseringsnivå i åldersgrupper. Den markanta 
skillnaden mellan bara läskunnighet samt läs- och skrivkunnighet på orten gör
jämförelser med svenska husförhörslängder intressanta. Forskningsresultat om dessa 
visar generellt att läskunnigheten var utbredd långt tidigare än skrivkunnigheten i 
Sverige.336  Kóka-häftets noteringar visar upp en liknande bild. I husförhörslängders 
noteringar ingår inte skrivkunnighet före folkskolans och skolpliktens tid. I Ungern 
kommer lagen om skolplikt först 1868 då folkskolan kommer igång och 
dessförinnan endast uppmanas folket i utbildningsreformen 1806 att gå i skola. 
Läsning och skrivning för småskolan föreskrivs men det förverkligas i mycket 
varierande utsträckning. I princip fungerar lärarseminarierna från sista kvartalet av 
1700-talet och i skolreformerna föreskrivs utbildning av lärare vid lärar-
seminarierna. Allt detta sägs vara en statlig angelägenhet. Men huvudman för
skolan och för skolmästaren är kyrkan eller kyrkorna i byarna, det är kyrkan som 
utnämner byns lärare. Om skolmästaren skulle ha genomgått lärarseminarium eller 
inte fick kyrkoherden bestämma. I Kóka-häftet finns inte någon speciell notering 
om skolmästaren, däremot kan man förstå att han bodde i ett hus bland personer 
med hög social status. Huset där även kantorn med familj bodde låg nära 
godsherrens och i grannskap till bl.a. domarens. Det måste ha betytt viss social 
status och visar också att skolmästaren inte behövde tjänstgöra som kantor, men 
säger ingenting om hans kunskaper eller färdigheter i undervisning. 

336 Johansson 1976. 
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 Figur 21. och 22. ger en samlad bild av populationens alfabetiseringsnivå och det 
framgår att kvinnor överträffar männen i läskunnighet från och med ung vuxen 
ålder men uppvisar en mycket lägre skrivkunnighet.  
 

 I Tóths skrivkunnighetsundersökning finns en redogörelse om skrivkunnigheten 
i en by från samma tid.337 I den västungerska byn Nádasd var det ingen av 84 
personer utom en husfar år 1830 som var skrivkunnig, 1845 var det 15 
skrivkunniga och 69 satte bara ett kryss som signatur. Analfabetismen låg på 82,1 
procent år 1845 i Nádasd. Det finns inget underlag för undersökning om 
analfabetismens nivå i Kóka före 1844. Men av Kóka-häftet framgår att av 1295 
invånare över 15 år var 99 läs- och skrivkunniga338, alltså var den så kallade 
halvanalfabetismen högre i Kóka, 92,5 procent. 

Figur 21.  Läs- och skrivkunnighet bland den manliga populationen i Kóka 1844. 

337 Tóth 1996, s 76. 
338 Det fanns skrivkunniga i skolåldern men som minderåriga fick de inte skriva under offentliga 
handlingar 
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Analfabetismen bland män varierar i olika åldersgrupper efter skolåldern mellan 
90 och 52,5 procent. Bland kvinnor efter skolåldern varierar analfabetismen mellan 
80 och 58 procent.  
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Figur 22. Läs- och skrivkunnighet bland den kvinnliga populationen i Kóka 1844. 

Utöver kunskapsnoteringarna som hänger ihop med skolgång, läs- och 
skrivkunnighet förekommer i Kóka-häftet anteckningar om enskildas kristna liv. I 
hus nr 71 bor sammanlagt nio personer. Där bor två äkta par, varav en i varje par 
kan både läsa och skriva. Det finns en dräng, den 18-årige István och en piga, den 
19-åriga Klara. Om dem antecknades att de var ”döpta”. Även efter den 15-årige
Balázs namn i hus nr 74 står det att han var ”döpt”. Det är endast i dessa tre fall 
som denna notering – i normala fall hörande till Liber status animarum339 –
förekommer. En av orsakerna kan vara att de var nyligen anställda och hade 
kommit från en annan by. I Ungern har inga flyttningslängder funnits. För prästen 
var dopet det viktigaste att anteckna vid det första mötet med obekanta personer. 
Att de inte förhördes denna gång framgår av häftet, eftersom det inte står någonting 
alls (inte ens ett streck) om deras kunskaper. Men som ”döpta” skulle de höra till 
dem om vilka prästen hade omsorg. En annan orsak kan vara att med noteringen 
markerade prästen att de endast var döpta, varken tagit emot kommunionen eller 
konfirmerats.340

 Den 8-årige István i hus nr 123 har fått noteringen ”biktade”. Om den lika 
gamla flickan Panna i hus nr 117 står det dock ”biktade inte”. Så är fallet med 
István (7 år) i hus nr 225, han ”biktade inte” heller. I hus nr 131 biktade den 9- 

339 Se 3.5. 
340 Jfr 3.5. 
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åriga Panna (som i övrigt ”stavar”). I hus nr 136 bor också en 8-årig pojke vid 
namnet István, som biktade och dessutom fick noteringen ”läser”.
 Av alla barn mellan nio och sju år biktade sig alltså tre och två biktade sig inte. 
Varför görs noteringar om bikt eller inte bikt från just dessa fem barn? I skolan 
lärde man sig vad som var gott och ont, man lyssnade till Bibelns berättelser och till 
katekesen. Så fick man sin förberedelse till den första kommunionen. Innan barnen 
fick gå till den första kommunionen skulle de under ett speciellt förhör, den första 
bikten, visa upp för prästen vad de hade förstått och lärt sig av kristendomens 
läror.341 Dessa fem barn hade antagligen missat tillfället till den första bikten och 
antecknades här separat. Tre av dem gjorde sin bikt i samband med prästens besök,
för de två andra återstod att göra den senare. Till samma åldersgrupp hör också
Eörzse och hennes syster Anna (8 respektive 7 år) i hus nr 163 och noteringen 
”biktade inte” eller ”biktade” saknas. I huset bor sammanlagt 11 personer i två
familjer. Till den andra familjen hör den 7-årige István. Efter hans namn finns inte 
heller någon notering om bikten. Det var inte prästen som missade att bikta dem, 
de hade troligen gjort det i annat sammanhang. Det var inte heller vid läs- och 
skrivkunnighetsförhöret som de skulle bikta sig. 
 Ytterligare några noteringar om bikt förstärker teorin om att ”biktade” bara 
noterades hos dem som inte hade deltagit i sin årliga eller sin första bikt, som 
normalt antecknades i en kyrkbok eller familjelängd för sig. Ett av fallen är en 30-
årig man som bor med sin hustru (22 år) och ett spädbarn i ett stort hushåll på nio 
personer i hus nr 217. Husfader är dragon. Ingen annan i hushållet har fått 
noteringen ”biktade” eller ”biktade inte”, bara denne man som inte fullföljt sin 
årliga bikt och nu gjorde det. I ett annat fall är det den 64-årige husfadern i hus nr 
201. Efter hans namn står det tydligt att han ”inte biktat sig på 2 år”.
 I en del fall var personerna uppenbarligen inte anträffbara. När det gäller ett helt 
hushåll finns det bara ett (nr 95) som bara anges med husfaderns namn (Szabó
Gábor) och sedan ingenting mer, varken yrke, ålder eller antal familjemedlemmar. 
Det är antagligen ett hus till vilket prästen inte fick tillträde. I övrigt står alltid 
noteringar efter husnumret. 
 

341 Jfr. 3.5. 

I hus nr 142 fick alla familjemedlemmar utom en enda någon notering, fru Boris 
Szécsényi (34 år) fick inte ens ett streck. Hon kan inte ha varit frånvarande, då
prästen besökte huset men av någon anledning blev hon inte förhörd. Ett streck 
efter hennes namn skulle ha betytt att hon ”kan ingenting”, men hon fick inte ens 
det. Att hennes ålder anges, tyder på att hon var närvarande. Där det inte finns 
någon ålder angiven efter det inskrivna namnet, kan tänkas att vederbörande var 
t.ex. indisponibel. Detta förekommer i några fall. I hus nr 364, där tio personer 
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bor, finns notering om alla hushållsmedlemmarna men efter de två sista 
flicknamnen finns ingen ålder angiven och inte heller någon annan notering. Detta 
beror troligen på att flickorna var yngre än nio år, eftersom den yngste av husets 
barn som fått en åldersangivelse är nio år och flickorna står efter honom i häftet.
 På samma sätt fattas två åldersnoteringar i hus nr 218, där mjölnaren István
Balog (48 år) bor. Han fick noteringen ”läser”. På nästa rad står det att hans hustru 
(50 år) ”kan ingenting” och sedan följer namnen på deras barn Gábor och István
utan åldersangivelse, men båda barnen får noteringen ”går i skola”. De var tydligen 
inte anträffbara för förhör men att de går i skola kunde intygas av föräldrarna. Även 
drängen János i hus nr 75 saknar åldersnotering. 
 På grundval av det ovanstående kan vi konstatera att sammanlagt fem personer 
troligen inte förhördes och att det fanns en hel familj som prästen inte kunde 
besöka. De kan t.ex. ha varit bortresta.  
 Några få noteringar om hälsotillstånd och om moral förekommer sporadiskt. 
Den 74-årige husfadern i hus nr 112 är ”blind”. Änkan Polli (40 år) i hus nr 318 
”ser inte”. Prästen gör alltså skillnad på synskadans nivå. Den 62-årige husfadern i 
hus nr 114 är ”amputerad”, den 6-årige Pál i hus nr 93 är ”bristfällig” och den 12-
årige Gábor i hus nr 69 är ”sjuklig”. Det finns åtskilliga noteringar om synen, 
troligen på grund av att svag syn omedelbart fick genomslag vid läsningen. Andra 
noteringar om hälsan görs också.
 I Antal Polarseks hus (nr 158) bor sex barn mellan 4 och 20 år och alla kan läsa
och skriva utom den minsta flickan och den 7-årige pojken som ”går i skola”. I 
huset bor även István Balog som antagligen är anställd, eftersom efternamnet inte 
tyder på släktskap. I normala fall framgår släktrelationerna inom ett och samma 
storhushåll mycket tydligt via namnterminologin. Namnet István Balog säger inget 
om hans relation till resten av hushållet och det står inte något yrke (t.ex. dräng) 
efter hans namn. Om hans kunskaper står ingen anteckning men det noteras att 
”hans hustru bor inte här tillsammans med honom”. Att övervaka moralen i byn 
hörde också till prästens uppgifter och här kan vi ana att det handlar om detta. 
 Under hembesöken i byn antecknade prästen 887 gånger ”kan ingenting” Efter 
alla ”kan ingenting” står det på sista bladet av häftet ”kan”. Noteringen infördes vid 
besök i det näst sista huset, nr 373. Detta hus var beläget intill den herrgård som 
fanns i byn. Varför dög inte noteringarna ”läser” och ”skriver” i hus nr 373, när de 
dög i alla andra fall? Endast två personer i hela byn fick noteringen ”kan” och det 
just i det här huset. Innebär detta ”kan” något speciellt beträffande
utantillkunskaper, begrepp, förståelse m.m.? I hus nr 373 intill herrgården bodde all 
slags personal som hörde till herrgården och dess herrskap. Kanske var de två som 
fick noteringen ”kan” den 20-årige József Király och den jämnåriga Magda Hadi, 
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båda privatlärare till herrskapets barn? Alternativet är att noteringen ”kan” täcker 
ingående kunskaper i kristendomen, men varken byns kantor eller skolmästare fick 
noteringen ”kan”.
 De bor i ett närliggande hus (nr 368) och det tillhör kantorns familj. Kantorn 
och husfadern Mihály Laczkó är änkeman (67 år) och bor med sin son (40 år) och 
dennes 27-åriga sonhustru. Sonhustrun är av adlig börd. Alla tre får noteringen 
”läser” och ”skriver”. Till samma hushåll hör skolmästaren vid namn Hajdu (26 år).
Han får också noteringen ”läser” och ”skriver”. Ingen i detta hus har alltså fått
noteringen ”kan”, vare sig kantorn, adelskvinnan eller skolmästaren. Deras granne i 
hus nr 367 är domaren János László, 55-årig änkeman. Det är tankeväckande att 
efter hans namn – namnet på byns domare – står ”kan ingenting”. Antagligen har 
den högre status av alfabetiseringen inte nått Kóka ännu, vilken annars ofta 
karakteriserar byutvecklingen under 1800-talets första hälft.342 Mészáros menar att 
så länge det inte var angeläget att skriva hade även de som en gång lärt sig, hunnit 
glömma det.343

 Det bor en judisk familj i hus nr 159. Prästen inför i sitt häfte husfaderns namn, 
Márton Fecske. Det står också att hans kvinna heter Korpás i efternamn, prästen 
använder inte beteckningen hustru om henne, troligen för att de inte är vigda av 
den kristna kyrkan. En 17-årig flicka, Panna Balog bor också där och sedan står det 
bara att det är sammanlagt sju personer i hushållet, men inga fler namn nämns. 
Prästen fick antagligen gå in i huset, men eftersom familjen inte tillhörde den 
katolska församlingen blev den inte förhörd. Av stiftets Schematismus344 från 1835 
framgår att fler judiska familjer flyttat in i de större orterna i stiftet där majoriteten 
av invånarna var reformerta eller lutherska.345 Den här familjen valde i stället för en 
mångkonfessionell stad att flytta till en religiöst sett homogen katolsk by. 
 Sammanfattningsvis kan det konstateras att Kóka-häftet endast i sin uppställning
liknar övriga ungerska familjelängder och noteringarna skiljer sig dessutom 
innehållsmässigt från dem i t.ex. Liber status animarum, där ju endast "själarnas 
tillstånd" angavs. Med sitt innehåll om bybornas kunskaper respresenterar denna 
familjelängd en ny kategori av kyrkoarkivkällor i Ungern som lättare kan tolkas i 
komparation med lutherska förhörslängder från Sverige än med andra katolska 
förebilder. 346

342 Tóth 1996, s 1971. 
343 Mészáros 1990. 
344 Jfr 3.2. 
345 Kéringer 1997, s 15. 
346 En sammanställning av Kóka-häftets alla noteringar finns i Bilaga 4. 
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5.7 Hur pålitliga är anteckningarna om invånarnas kunskaper? 
Varje anteckning i hela Kóka-häftet har noggrant studerats och jag fann följande 
bevis på att ortsborna verkligen förhörts av prästen.om sina kunskaper  
 I hus nr 60 är Ferenc Laczkó husfar, 34 år. Han bor tillsammans med fru Anna 
(34), dottern Anna (6 år) som ”går i skola” och sonen István (3 år). Till familjen 
hör också hans bror János (28) med frun Erzsébet Kis (27 år) och deras son János (1 
år) samt en 50-årig änka, antagligen en släkting och den 18-årige drängen József 
Belovai. Husfaderns yngre broder János fick noteringen ”läser” och ”skriver”, 
detsamma gäller även hans hustru, Erzsébet. Men vid husfar Ferenc’s namn står det 
först att han ”läser” och sedan är detta överstruket och det står ”kan ingenting”. Det 
visar att den präst som undersökte läs- och skrivkunnighet i sin församling verkligen 
testade att det som folk påstod var sant. Man kan anta att Ferenc, som är husets 
överhuvud och har en yngre bror som både läser och skriver och till och med en 
hustru som kan läsa, kände sig tvungen att vid första frågan om läskunnighet säga 
”ja, jag kan läsa” och sedan visade det sig vid förelagd textläsning att det var ett 
osant uttalande. Vi kan bara vara Ferenc tacksamma för den inledande lögnen som 
vittnar om att prästen verkligen hade bett folk att läsa och skriva innan han 
antecknade deras kunskaper. 
 Liknande förfarande kommer till synes vid hus nr 220 men i motsatt riktning. 
Här är Ferenc Laczkó den 58-årige husfader.347 Han fick först noteringen ”kan 
ingenting” men den är överstruken och ersatt av ”läser”. Denne Ferenc Laczkó 
trodde troligen inte att hans kunskaper i läsning dög inför prästen eller också ville 
han vara ödmjuk inför sin familj. I hans familj ingår nämligen också hustrun 
Erzsébet (56) och deras ogifte son Jóska på 20 år samt hans gifte son Ferenc (25) 
med hustru Boris (22) och deras barn men ingen av alla dessa kan vare sig läsa eller 
skriva. 

5.8 Belägg för tillkomstdatumet
Två gånger nämns årtalet 1844 i Kóka-häftet. I hus nr 233 bor husfader János 
Oldal (62 år) med hustru Rózsi (58 år) och deras son Józsi (21år) samt dennes 
hustru Ágnes Holló (20 år). Under de två sistnämndas namn står namnet på deras 
dotter Jolán, som inte fyllt ett år och efter namnet finner vi noteringen ”dog i 
februari 1844”. I hus nr 207 bor änkemannen János Kis (62 år) som ”kan 
ingenting”. Hans 37-årige son ”läser” och dennes hustru (33 år) ”kan ingenting”. 
Deras äldsta dotter, den 9-åriga Eva ”går i skola”. Sedan följer den yngre dotterns 
namn, Panna. Efter hennes namn står ”dog den 30 juni 1844”. Dessa båda dödsfall 

347 Det är en slump att husfäderna i mina båda exempel bär samma namn, både för- och efternamnet är 
mycket vanliga ungerska namn. 
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kan inte ha skett för så länge sedan med tanke på att de över huvud taget nämns i 
sammanhanget och framför allt att dödsmånaden nämns här. Dödsfallet den 30 
juni 1844 ligger så pass nära i tiden, att man t.o.m. minns det exakta datumet, 
medan dödsfallet i februari har sjunkit längre bort i minnet och den exakta dagen 
kanske inte längre upplevs som så viktig. 
 Det är bara inom ett och samma år som landsbygdsbefolkningen hade för vana 
att uttrycka tiden för händelser med en månadsangivelse.348 Den allra troligaste 
tiden för de husbesök som Kókas församlingspräst genomförde var september, efter 
skörden. Med tämligen stor säkerhet skrevs häftet efter den 30 juni 1844 och 
slutfördes samma år. Om man utgår från den traditionella lovperioden för 
skolorna349 så sammanfaller prästens familjebesök med den långa viloperioden då 
skolåret slutade. Detta skedde i september i samband med skörden och det nya 
skolåret började den 1 november.  

348 Muntlig uppgift från Klára Dóka. 
349 Jfr 4. 6. 
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6. DISKUSSION OCH RESULTAT 

Sammanfattning 
”Målet är att forma ungdomen till religiösa, moraliska och nyttiga medborgare.” Så
står det i anvisningen till 1855-års ABC-bok för skolmästare.350 Enligt min mening 
ville man forma religiösa och moraliska medborgare under hela den tid som jag 
undersökt i denna avhandling. Viljan att även fostra nyttiga medborgare 
formulerades först vid mitten av 1700-talet.351 Den religiösa och moraliska kärnan i 
den kyrkliga folkundervisningen hade alltså inte förändrats i Ungern vid 1800-talets 
mitt.
 När det gäller de elementära kunskaperna var läsning i den katolska traditionen 
föreskriven bara för de lämpade under 1500-talet. Den muntliga traditionen med 
utantillläsning av bönerna levde länge kvar trots boktryckarkonstens spridning. I 
Ungern etablerades protestantismens olika grenar, något som gjorde att Bibeln 
översattes, diskuterades och skapade en ny medvetenhet bland folket. 1600-talet var 
ur pedagogisk synvinkel en övergångstid med förankring i humanismens lärdom 
och med en fördjupning i reformationen respektive motreformation på väg mot 
upplysningen. 1600-talet var en viktig tidsepok både i Ungern och i Sverige. 
Länderna sammanbands genom det faktum att Johan Amos Comenius, den 
moderna pedagogikens ”fader”, vistades och verkade i båda länderna. Comenius var 
den förste i den europeiska pedagogikens historia som hade skapat en harmonisk 
pedagogisk syntes och försökte förverkliga denna bl.a. i både Sverige och i Ungern. 
Enligt hans lära innebar didactica, undervisningens konst, att alla människor och 
alla barn, även flickor, skulle få lära sig allt om världen, få en allomfattande 
kunskap, pansofia.352   Hans didaktik prövades i de reformerta kollegierna i Ungern, 
något som inspirerade det övriga protestantiska skolväsendet. 
 I Sverige fick prästerskapet – genom 1686 års kyrkolag – i uppgift att tillgodose 
samt kontrollera att barn lärde sig läsa. Detta bidrog till ökad läskunnighet inte 
minst sedan katekesen och ABC-boken utgavs 1699 och i mer än ett århundrade 
blev folkets läsebok.353

 Sverige och Ungern var båda utpräglade bondesamhällen i början av 1600-talet, 
men Sverige var inte ockuperat och förstört som Ungern utan på väg mot att bli en 
stormakt.  I Sverige behövde Gustav II Adolf välutbildat folk och under drottning 
Kristinas tid tillkom den kanske mest framsynta skolordningen. Den politiska och 

350 Utbildningsministeriets utgåva med anvisningar till 1855 års ABC- och läsebok citeras i Mészáros 1990, 
s 83. 
351 Se 4.5. 
352 Jfr 4.4. 
353 Om alfabetiseringsprocessen och dess utveckling se Johansson 1981, 1982, 1983, 1988, 1993. 
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den kyrkliga situationen i Sverige och i Ungern var olika, men i båda länderna 
fanns ståndssamhället och dess gemensamma ideal utvecklat inom den europeiska 
ramen som gav den idémässiga bakgrunden till fostran och barnaundervisningen. 
Detta gör det intressant att jämföra den kyrkliga folkundervisningen under denna 
tid.
 Under 1600- och 1700-talet i Ungern, då den lutherska kyrkan hade etablerats 
och den reformerta kyrkan växte, försökte den katolska kyrkan att förbättra sin 
undervisning genom att grunda allt fler skolor. Alla kyrkor strävade efter att 
tillhandahålla bra undervisning. Kyrkornas strävan att genom skolan vinna själar för
sin tro gjorde att kvalitén på utbildningen blev allt bättre. Denna konkurrens 
mellan kyrkorna i Ungern kunde uppstå tack vare ett formellt skolsystem med 
kyrklig förankring. Man behövde inte tillhöra just det kyrkosamfund vars skola 
man gick i, en tradition som lever kvar än i dag och som officiellt föreskrevs på
1700-talets slut i skolreformen Ratio. Prestigefulla protestantiska kollegier och 
katolska gymnasier hade många elever från andra samfund. Konkurrensen under 
1600- och 1700-talet blev en drivkraft till successiv förbättring av de olika 
skolformerna. Motreformationen missgynnade de protestantiska skolorna, men 
staten lade sig inte i utbildningsärenden. Det var de olika kyrkorna som upprätthöll
skolväsendet. I de fria kungliga städerna ansvarade stadens råd för skolväsendet.  
 Det man kan utläsa av källorna är att varken den katolska eller den lutherska 
kyrkan med ansvar för skolorna fäste större vikt vid utvidgning av allmoge-
utbildningen. Endast den reformerta skolan hade en reguljär verksamhet med 
utlokaliserade byskolor där studenter från avgångsklasserna undervisade. Visserligen 
innebar skolreformerna 1777 och 1806 en modernisering av läsinlärningen för
småskolorna och föreskrev läsning och skrivning för de första klasserna, men 
lagföreskriven obligatorisk skolgång fanns inte. Avgörande för byns alfabetisering 
var skolmästarens utbildningsnivå, och regelbundna skolbesök från barnens sida.  
 Eftersom den befintliga undervisningshistoriska litteraturen i Ungern i ringa 
utsträckning hänvisar till kyrkoarkivkällor befinner sig undersökningens fokus, den 
kyrkliga dokumentationen, på obruten mark. Efter att ha lärt känna det svenska 
kyrkoarkivmaterialets pedagogiska innehåll ville jag lära känna de ungerska 
kyrkornas egen bokföring. Två viktiga frågor var följande: Vad är det som ingår i en 
visitation? Vad är det som tillhör en sakramentsutdelning enligt ungerskt katolskt 
och protestantiskt material? I det historiska beståndet av ungerska kyrkoarkiv kan 
man urskilja två sammanhållna juridiska personer: stiftet och dekanatet. Hela 
kyrkbokssamlingen består av ”visitationsprotokoll” och återfinns mikrofilmade i det 
ungerska Riksarkivet i ett geografiskt fördelat system. 
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 Jag valde ut mångreligiösa områden eftersom fakta om alla samfund återfinns i 
samma katolska visitationsprotokoll. Vid genomgången av visitationsprotokoll från
olika stift, blandades doplängder från ett år med förlovnings-, lysnings- eller 
vigsellängder och begravningslängder från ett annat år.
 Av mikrofilmade Liber status animarum fick jag inblick i prästernas och 
skolmästarnas uppgifter och roll men kunde inte sammanbinda detta med 
församlingslivet.  Det var bara att inse att jag via den systematiska genomgången av 
mikrofilmrullarna om visitationsprotokoll inte nådde ner på den familje- och 
individnivå med flera uppgifter jag mött i de svenska längderna. Jag fick däremot en 
bra bild av beståndet och kompletterade med facklitteratur den ungerska kyrkliga 
dokumentationens kartläggning.
 Det problem jag mötte var att jag, trots visitationsprotokollens mycket värdefulla 
fakta inte kunde få en bild av en församlings liv eller en prästs arbete. Det är inte 
någon slump att noteringar om enskilda individer eller familjer inte förekommer i 
det ungerska mikrofilmade kyrkboksmaterialet i allmänhet, eftersom allt 
sammanställdes för visitationsprotokollen och dessa återger en sammanfattning av 
församlingslivet i sin helhet. Jag förstod att om det skulle finnas dokument på
familje- eller individnivå måste det sökas någon annanstans.  
 Kyrkliga experter jag vände mig till avrådde mig från att söka sådana dokument 
och var säkra på att det inte gick att hitta någon ytterligare information efter alla 
frihetskamper, krig och revolter som kännetecknar landets historia och inte minst 
efter fyrtio år av kyrkofientlig ideologi fram till 1989.  Jag ville ändå med egna ögon 
se vad som fanns i stiftarkiven fastän meningen med mikrofilmarkivet på ungerska 
Riksarkivet är att forskare inte ska uppsöka kyrkoarkiven. Jag fick tillträde till ett av 
de äldsta stiftens kyrkoarkiv, ärkebiskopsarkivet i Veszprém, där jag förstod vilken 
rik samling av material det egentligen finns. Tyvärr var allt jag fick se där daterat för
sent för mina syften. Då bestämde jag mig för att själv leta på församlingsnivå och 
började resa runt på de redan utvalda landsbygdsområdena för att knacka dörr på
församlingsgårdarna. Så fann jag det ungerska lutherska materialet. I brist på
möjligheter till fotokopiering måste jag fotografera. Nu hade jag belägg för att det 
fanns åtminstone en luthersk kyrkbok i Ungern innehållande kunskapsnoteringar. 
Insikten att det skulle kunna finnas kyrkboksmaterial kvar på församlingsgårdarna 

församlingsgårdar vilkas kyrkbokbestånd inte mikrofilmats ännu. I Kóka kunde jag 
fotokopiera alla Liber status animarum och fick tillgång till ortens lokalhistoriska 
handlingar. 
 Jämförelser av de ungerska Liber status animarum med bearbetade svenska 
husförhörslängder från samma tidsperiod visar på samma mönster och pekar på

gjorde att jag med hjälp av arkivprofessor Klára Dóka,  valde ut Kóka bland de 
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samma kulturgrund. Det är husfadern som står först efter angivet husnummer eller 
gårdsnummer och husfadern är den som bär ansvaret. En äldre person, far till 
husfadern står t.ex. som änkeman efter barnen, men samma äldre person, även 
änkeman, kunde också stå som husfader med vuxna och/eller gifta barn i hushållet 
om han hade ansvaret. Detta mönster överensstämmer i båda länderna. Så även 
noteringarna för den efterföljande personen, modern eller husmodern. I de 
ungerska längderna anges även alltid moderns flicknamn. Släktrelationerna ansågs 
vara av stor vikt i Ungern, medan det inte verkar ha så stor betydelse i de svenska 
längderna. Barnens namn skrivs in efter ålder och inte efter kön i båda länderna. I 
familjehierarkins uppgifter ingår att i de ungerska längderna anges barnets relation 
(oftast på latin) till husfadern och modern. Det står om något barn är ”deras” eller 
”dennes”. Personuppgifterna är desamma: namn, födelseår, civilstånd. I de ungerska 
Liber status animarum saknas flyttningsuppgifter. Dessa anges bara i Conscriptio 
animarum och då i antal, inte med namnuppgift. Dödsfall noteras bara i de svenska 
husförhörslängderna, i Liber status animarum förs de normalt inte in utan markeras 
med en överstrykning om dödsfallen inträffat mellan protokollets sammanställning 
och dess vidarebefordran till stiftet. Det är naturligt eftersom Liber status animarum
gjordes på nytt inför varje visitation och varje gång fördes de aktuella uppgifterna 
in. De bortgångna blev införda i dödböcker och då angavs ofta även 
sakramentsutdelning. 
 Det finns en grundläggande skillnad i skälet till att dessa längder fördes. 
Ungerska Liber status animarum från och med 1700-talets mitt var i första hand en 
sorts beredskapsdokument inför visitationerna för att tjäna som underlag till 
offentliga statistiska dokument. Visitationsprotokollen skickades ibland till 
biskopsämbetet och ibland blev de kvar på församlingsarkivet beroende på vad 
biskopen eller dekanen begärde.
 De svenska förhörslängderna granskades i samband med biskopsvisitationerna, 
sparades och följdes upp vid nästa visitationstillfälle. De är enastående löpande 
dokument, förda av kyrkan om befolkningens elementära kunskapsnivå och visar 
dessutom prästernas arbete och folkbildande roll.  
 Det som antecknades i Liber status animarum var också dop, kommunion och 
konfirmation men det står ingenting om kunskapsprövningens resultat; den 
framgår av andra källor. Innehållet i husförhörslängderna har däremot en annan 
karaktär med sina betygsnoteringar på kunskaper. 
 Intentionen var densamma men tillvägagångssättet ett annat. Så som Rubeckius’
föreskrifter fungerade i praktiken långt före kyrkoordningens beslut om husförhörs-
längder, nyttjades också Liber status animarum av prästerna i den katolska världen
utifrån biskoparnas föreskrifter. Praktiken fanns innan den lagfästes.
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 Den katolska kyrkliga dokumentationens bearbetning har visat sig vara av 
intresse för undersökning av en hel ortspopulations religiösa livsföring. I Kóka är
det drygt 70 procent av invånarna (72 % av den kvinnliga och 70 % av den 
manliga populationen) som har fått notering om kommunion – som föregicks av 
bikt – år 1794. Av längden framgår att alla av byns knappt tusen invånare utom en 
person var katolik. Ålder står efter namnen och på det sättet kan man fastställa hur 
gamla de var som redan har notering om första kommunion och upp till vilken 
ålder barnen har notering endast om dop. Denna barnaskara har antagligen gått i 
kommunionförberedande undervisning, där prästen hade en viktig roll i att lära ut 
katekesen. Enligt dessa uppgifter fanns det några barn som redan i 7 års ålder fick 
notering om kommunion (15 %). Ju äldre barnen är, desto oftare förekommer 
noteringen, nämligen i 42 procent bland åttaåringarna och i 58 procent bland barn 
i 9-årsåldern. Alla tolvåringar har fått notering om kommunion. Andelen 
konfirmerade har varit knappt hälften av populationen som motsvarar den katolska 
traditionen. De yngsta som har notering om konfirmation är 13 år gamla år 1794 
(34 %). Andelen varierar bland äldre tonåringar men det är först bland dem som är
19 år gamla som notering om konfirmation förekommer bland majoriteten. 
 Liber status animarum speglar det kristna livets utformning på orten under ett 
visst år genom markering om sakramentens utdelning men ger inga möjligheter till 
att jämföra med uppgifter från andra år.
 Genom min undersökning vill jag påstå att det i de ungerska längderna finns 
värdefull information för forskning om såväl kristen folkundervisningshistoria som 
annat slag av forskning. De katolska längderna om sakramentsutdelning möjliggör
kartläggning och vissa tolkningar av prästerskapets undervisande roll och möjliggör
även jämförelser med de svenska husförhörslängderna. I vissa lutherska längder 
anges ”bikt” som kan förstås som ”förhör”, i dödböcker från alla tre kyrkorna finns 
dödsorsaken angiven, något som kan vara av intresse för folkhälsoforskare. 
 Den viktigaste kyrkoarkivkälla som jag analyserade kommer också från Kókas 
katolska församlingsarkiv från omkring år 1844; det är huvudsakligen ett läs- och 
skrivkunnighetsdokument. Prästen hade fört anteckningar om sina församlings-
medlemmars kunskaper. Kóka-häftet är en sammanställning på individnivå av alla 
invånare på orten i en familjeuppställning som motsvarar både Liber status 
animarum och husförhörslängdernas mönster. I häftet noteras skolgång och 
kunskaper i läsning och skrivning med ytterligare anmärkningar om t.ex. bön och 
bikt. Detta gör Kóka-häftet direkt jämförbart med svenska husförhörslängder. Den 
verklighet som detta dokument visar är att prästen ansvarar för det andliga livet, 
noterar utebliven bikt och antecknar ”ber” efter unga barns namn som inte nått 
skolålder. Noteringen ”stavar” förekommer i vissa fall och framför allt antecknas 
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allas kunskaper i läsning och skrivning. Av analysen framgår att det är stor skillnad 
på läskunnighet och skrivkunnighet. Läskunnigheten är 21,4 procent men läs- och 
skrivkunnigheten är något över 5 procent räknat på hela populationen på nära
tvåtusen personer. Orten har en skolmästare, men skolgången bland barn är låg (18 
%). Bland barn i skolåldern är läskunnighet 13 procent men läs- och 
skrivkunnighet ligger på 0,2 procent. Vi vet inte varför prästen gjorde detta 
dokument och om han var ensam om att göra detta slag av noteringar i sin 
församling. Kanske finns det fler dokument av detta slag i Ungern. 

Resultat och diskussion 
Under de sista trettio åren i Sverige har det inom ramen för undervisningshistorisk 
forskning utvecklats en ny metod, med vilken den kyrkliga folkundervisningen 
grundad på kyrkoarkivkällor kartlagts såväl när det gäller de allmänna elementära
kunskaperna som kunskaperna om kristendom. I Ungern kan man inte tala om en 
utbredd kyrkoarkivforskning under denna tid. Ungerska Riksarkivets rika 
kyrkoboksmaterial har inte blivit utnyttjat för kartläggning av de olika kristna 
kyrkornas undervisningsinsatser.  
 Utgångspunkten i min undersökning var de svenska forskningsresultat som har 
givit en ny belysning av prästerskapets roll i folkundervisningen. Mitt 
primärmaterial har varit noggrant insamlade fakta ur kyrkoarkiv som jag beskrivit 
och analyserat. Efter kartläggning av källorna bygger jag min strukturering av 
materialet så att jag har valt en bestämd församling vid en bestämd tidpunkt för ett 
bestämt ändamål. Resultaten belyses genom jämförelser med andra ungerska eller 
där det inte är möjligt, med svenska forskningsresultat. 
 Jag har gått igenom de faktiska förhållandena kring församlingen för att 
undersöka om de förhållanden som råder, överensstämmer med övriga områden. 
 Min teori om att kyrkornas roll i folkbildningen även kan spåras i kyrkoarkiv-
källorna i Ungern har fått stöd. Jag har studerat de olika ungerska kristna 
samfundens roll i folkundervisningen under valda perioder på basis av arkivkällor 
och jämfört likheter och skillnader i skolväsendet och i prästerskapets lärarroll i den 
ungerska och den svenska kristna folkundervisningen. För en bättre förståelse av 
detta, har jag skissat den kyrkohistoriska bakgrunden och beskrivit hur allmän- och 
kyrklig undervisning formades i olika tider med jämförelser i Sverige. 
 Perioden jag undersöker kännetecknas i Ungern av strävan att återskapa landets 
oberoende och få det ungerska språket erkänt som statsspråk från och med 1700-
talet. Autonomikravet orsakade frihetskamper och förhalade den kulturella 
utvecklingen och industrialiseringen. Kyrkorna med ansvar för skolorna hade en 
stark politisk roll. Som kulturbärande och förmedlande institutioner visade 
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kyrkorna stor anpassningsförmåga till de rådande omständigheterna och de 
protestantiska kyrkorna behöll ändå sin oberoende ställning medan den katolska 
kyrkan blev ett slags statskyrka.  Det fanns inte en enda statlig småskola. På vissa 
orter var det kommunen som bar ansvaret för skolan, i städerna var det stadens råd
men alltid under tillsyn av den lokala kyrkan. Från 1848 kom stora samhälls-
förändringar i Ungern och allmän skolplikt infördes 1868. 
 I den europeiska kulturhistorien har det utspelat sig en långsam övergång från
den muntliga till den skriftliga kulturen från reformationen och två hundra år
framåt. Men läs- och skrivinlärning var en lång process och länge levde den 
muntliga och den skriftliga kulturen bredvid varandra. Ungern visar en mycket 
lägre nivå av alfabetiseringen vid 1700-talets slut än Sverige där läskunnigheten blev 
generell. Under 1600-talet kunde det vara en fördel att ha en konkurrens mellan 
olika skolor som lydde under olika kyrkor, men utom de reformerta skolorna 
betydde inte dessa skolor någon lyft för de barn som stannade i byskolorna. På
multietniska områden var situationen annan, eftersom latinet var 
umgängesspråket även bland bönder och byfolk med olika modersmål. I dessa 
regioner var det viktigt att lära sig latin i småskolan. Ett sådant område var mitt ena 
geografiska studieobjekt, Veszpréms stift, men så var inte fallet i det andra, i Kóka, 
som hade ett speciellt läge. Orten ligger nära huvudstaden på ett avstånd av 
omkring 4 mil, ändå är den en helt sluten by som har levt sitt eget liv i en takt som 
inte skiljer sig från glesbygdsområden i Östungern. 
 Ur Kóka-häftet framgår att skolmästaren ”läser” och ”skriver”. Han får samma 
noteringar av prästen som andra kunniga bybor, varken mer eller mindre. Han 
nämns som ”lärare” och byn har även en kantor, alltså är det inte skolmästaren som 
har denna sysselsättning. Han kunde fungera som notarie, det finns inte någon
notarie nämnd i Kóka-häftet. Vi vet inte sedan hur länge han undervisat, men vi 
känner till hans ålder, han var 26 år.354 Enligt den rådande skolregleringen borde 
hans elever nå till läsning av både tryckta och handskrivna texter på modersmålet, 
skrivning med lätt läsbar handstil samt räkning av de fyra räknesätten. Men 
verkligheten var en annan enligt Kóka-häftet. Drygt 18 procent av alla barn i 
skolålder besökte skolan och av dem lämnade 71 procent skolan som läskunniga 
men endast 11 procent som läs- och skrivkunniga. Om räknekunskaperna fördes 
ingen notering i denna källa. Vi vet från Kóka-häftet att det fanns barn som 
uppvisat läsfärdigheter men inte hade gått i skola. Läskunnigheten för
åldersgruppen 6-14 år var knappt 13 procent. När det gäller hela populationen, är

354 I den undersökningen om skrivkunnighet som står närmast i tiden till denna studie ges en översikt om i 
vilken ålder skolmästarna började undervisa i småskolan vid 1700-talets slut. 35,1 % började vid 16-20 års 
ålder, alltså direkt efter att de har gått ut skolan själva och 33,6 % började lärarbanan vid 21-25 års ålder. 
Tóth 1996, s 25. 

en 
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det drygt en femtedel av populationen i Kóka som är läskunnig. Det är kvinnorna 
som är i något högre grad läskunniga. Så var fallet i Sverige också före folkskolans 
tid. Egil Johanssons forskningsresultat från Sverige och Finland visar att det ofta var 
kvinnorna som undervisade sina barn, och detta skedde i hemmet. Även Selander 
menar att barnaundervisning i hemmen var kvinnornas uppgift och det var för dem 
själva en bra religiös övning och de nådde också bättre resultat vid husförhören.355

Jag har inte funnit några belägg för att så var fallet i Ungern under min 
undersöknings gång i de katolska källorna, inte heller andras forskningsresultat. 
Tóth delar inte upp skrivkunnighetsresultatet på kvinnor och män, och Mészáros 
nämner inte genusperspektiv i sina artiklar om läsundervisningshistoria. För att 
belysa denna könsfördelning i Ungern skulle underlag i form av arkivkällor krävas, 
vilka antagligen saknas. Det som jag hittat om ev. rollfördelning är tidiga 
kyrkomötesprotokoll i den reformerta kyrkan i vilka uppmaning till daglig samling 
för husandakt och bibelläsning nämns, men i visitationsprotokollen nämns inte 
någon form av kontroll.
 Läs- och skrivkunnighetsnivån i Kóka ligger på 5,4 procent räknad på hela 
populationen. Tóths skrivkunnighetsstudie visar att i västra Ungern var det i 
genomsnitt bara var tjugonde bonde, alltså 5 procent som kunde skriva under första 
hälften av 1800. Detta visar att den statistik som Kóka – belägen i mellersta 
landsdelen – uppvisar motsvarar det genomsnitt som rådde i västra landsdelen. 
 I norrländska husförhörslängder noteras i allmänhet bara läskunnigheten, 
markering om skrivkunnigheten förekommer endast i skånska längder. I Ungern 
var det i de reformerta skolorna som skrivning fick en framstående ställning. Den 
reformerta skolningens representant, Apáczai, förespråkade skrivinlärning redan på
1650-talet för att barn även genom skrivövningar skulle lära Bibelns ord. En annan 
läromästare i det ungerska reformerta skolväsendet, Comenius, utarbetade 
banbrytande läroböcker för att barn lättare skulle lära sig läsa och skriva men det 
tog många årtionden innan dessa metoder blev allmänt använda i landet. 
Småskolstatistiken ger ändå inte en klar bild över läs- och skrivkunnighetsnivån på
landet, eftersom en del av bybarnen gick i skola i städerna. Det skedde om barnet 
oavsett social status ansågs ha läshuvud och skickades av byns präst till närmast 
liggande luthersk, reformert eller katolsk skola. I annat fall var det föräldrarna som 
ville bana väg för sina barn genom skolning till präst. Det var barn till såväl
bondeföräldrar som till utarmade adelsfamiljer som först besökte småskolan 
tillsammans med bönders och livegnas barn men efter 1-2 år lämnade byn för
vidare studier. Ofta förekom det att barn gick i närmaste stadsskolan på grund av 

355 Selander 1987, s 51. 
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annan kyrkotillhörighet. Byn hade i de flesta fall bara en skola och de högre 
kunskaperna skulle läras i den egna konfessionens anda. 
 Den enhetliga lutherska kyrkan i Sverige byggde upp en undervisningskultur 
även för hemmen, de återkommande förhören gjorde att kunskaperna inte föll i 
glömska. Under samma tid upplevde de protestantiska kyrkorna i Ungern en 
minoritetsställning och strävade efter att behålla sina trosbekännare.  Den katolska 
kyrkliga folkundervisningen behöll sin kärna i en uppfostran som inte har förändrat 
sitt budskap utan har byggt på innehållet i Tio Guds bud och Kristi evangelium. 
Det grundläggande syftet har varit den moraliska fostran både genom den kyrkliga 
och den allmänna folkundervisningen. 
 Efter reformationen i Sverige var det pastorala arbetet och inhämtning av 
kunskaper sammanbundna. Viljan att förankra den evangeliska läran och bekämpa 
analfabetismen hängde samman. Konkurrens kunde aldrig uppstå. Undervisning 
inom familjen blev alltmer utbredd, så även läskunnigheten. Kyrkans strävan att 
alla skulle kunna läsa präglade de nordiska länderna, sedan Luthers katekes blev 
tillgänglig för alla lutherska präster. De religiösa kunskaperna hade ett brett 
spektrum.  
 Att vanligt folk skulle kunna läsa Bibeln och religiös litteratur och också kunna 
förklara det lästa innebar både ett kunskapslyft och en möjlighet till individuell 
utveckling. Men vilken roll spelade den för nordisk tradition typiska 
kunskapskontrollen? Skulle sockenprästen ha kunnat nå de resultat som föreskrevs 
honom utan de årliga kontrollerna?
 Enligt Tóths skrivkunnighetsforskning i västra Ungern (Tóth 1993, 1996) fick 
barnen lära sig från och med småskolan att läsa och räkna, skriva och använda 
latinet skriftligt och muntligt. I brist på övning glömde många det mesta de lärt sig. 
Kóka-häftets kunskapsnoteringar om skrivkunnighet ca. femtio år senare visar också
att större delen av byns befolkning inte behärskade skrivkonsten. I Ungern krävdes 
inget ”prov” på kunskaper efter konfirmationsåldern.
 I Sverige var prästens roll att lära ut användbar kunskap, såsom läsning, men 
lärarrollen upphörde inte i samband med konfirmationen. Det kristna livet skulle 
utvecklas, förståelsen skulle bli bättre, begreppsuppfattning och förklaring av trons 
innebörd djupare. Kristendomskunskap skulle examineras bland barn i skolåldern 
och bland ungdomar, något som framgår av Storkyrkans husförhörslängd 1679–87, 
alltså redan före 1686 års kyrkolag. Efter kyrkolagens tillkomst skulle alla 
regelbundet förhöras. Det fanns inte en chans att slarva med husandakt och 
bibelläsning. De som har lärt sig läsa och skriva har inte heller glömt det. Prästens 
insatser i kontrollen av hemundervisningen varade livet ut. Man kan påstå att ur 
barnundervisningens allmänna krav på att ge elementära kunskaper åt alla, uppstod 
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i genomförandeprocessen en sorts myndighetsutövning som påverkade 
tankeinnehållet i luthersk anda. Det blev ett slags medborgarkunskap att kunna 
Luthers katekes och psalmbokens texter som åter och åter examinerades vid 
förhören i hemmet, före giftermålet, vid dopet m.m. 
 I Ungern skulle också ”rätt” moral och beteende läras ut. Men prästens uppgift 
som kyrkans lärare skildes från uppgiften som skolans lärare till och med när dessa 
yrkesroller sammanföll. Landet var inte homogent religionsmässigt och man levde 
inte heller åtskilt bara för att man tillhörde en annan kyrka. I Sverige ledde 
kyrkolagen till en enhetlig modellbildning av folkundervisningen på landet. I 
Ungern hade olika kyrkor olika skolplaner som innebar olika utbildningsmönster i 
de olika landsdelarna. Detta fick sin utformning på 1600-talet som en följd av det 
andliga uppvaknandet och ställningstagandet till kyrkotillhörighet. Redan under 
1500-talets första hälft föddes kravet i de protestantiska kyrkorna på att kunna läsa 
Bibeln på modersmålet och lutherska och reformerta kyrkomötens beslut 
verkställde det. Detta väckte i sin tur katolska kyrkans iver för katekes och annan, i 
tron fördjupande litteratur på modersmålet som skulle förverkligas med inrättande 
av skolor för allmoge i varje församling. I dessa skulle en "världslig" skolmästare 
undervisa. Därmed blev grunden lagd till att prästens roll avskildes från
skolundervisningen. Katekesundervisning, ledd av prästen, skulle bedrivas separat 
utanför skolans ram. Skolmästarna i småskolor var ofta inte högre utbildade utan 
anlitades i första hand som klockare eller kantorer och lydde under prästen. Bara i 
de reformerta landsdelarna skickades utbildat folk ut till landsbygdens barn som 
lärare.
 Om vuxnas undervisning står det i de katolska dekreten att prästen ska undervisa 
sin församling speciellt inför fastan och att alla som har nått reflektionens ålder,
såväl män som kvinnor ska bikta sig hos sin präst.
 I de protestantiska besluten förespråkas husandakt och daglig bibelläsning men 
inga enhetliga beslut om kontroller av kristendomskunskap stadgad i kyrkolag 
förekommer i Ungern.
 Under 1600- och 1700-talet byggde skolväsendet i städerna på enhetliga 
institutioner för mellannivå och högre nivå. Bland de högre skolorna utmärkte sig 
de reformerta kollegierna i Ungern med att ha filialer med bara småskola eller några 
högre klasser i upptagningsområden, dit kollegiets lärarkår åkte ut och undervisade. 
Denna tidiga distansundervisning vittnar om hur viktigt det var för kyrkorna att 
lära ut ”rätt lära” i tidig ålder.
 Karakteristiskt för de reformerta kollegierna var också det kontrollerade troslivet. 
Kollegiestudenter hade ett strikt organiserat andligt liv vid sidan av studierna. Den 
lokala kyrkan bestämde om de studerandes övriga tid på kollegiet. De medverkade i 
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liturgin, sjöng i kyrkan och på begravningar. Till och med lärarkåren hade sina 
förpliktelser gentemot staden. I lärarkårens uppgifter ingick – om stadens råd så
önskade – att tjänstgöra i kyrkan då den ordinarie predikanten var på semester. 
Skolans anda måste dock ha varit ganska fri, då studenterna kunde klaga på
instruktioner och åstadkomma förändringar. Så skedde med de nya instruktionerna 
1657, då studenterna upplevde att utvecklingen gått bakåt i vissa avseenden sedan 
den tidigare instruktionen. De studerande hade tydligen fått kämpa för att 
professorerna inte skulle fördjupa sig i detaljer och för att undervisningen i olika 
ämnen inte skulle ta så många år i anspråk.356

 All skolundervisning på 1600- och 1700-talet i Ungern, vare sig det skedde i 
katolsk- eller i protestantisk regi, karakteriseras av latinets dominans och början till 
realämnenas utveckling. Bland eleverna fanns fattiga och rika barn från såväl adel 
som bönder och borgare. Skolväsendets utveckling i Sverige tyder mer på att vilja 
öppna mot de olika ståndens utbildningsbehov.  
 Den stora skillnaden mellan den ungerska katolska kyrkans undervisning och 
den svenska lutherska återfinns på vuxenundervisningens område. Hade man 
konfirmerats i den katolska kyrkan ansågs man vara mogen. Vidare regelmässig 
undervisning ansågs i vanliga fall inte längre vara nödvändig men det fanns olika 
tillfällen till fördjupning i kristendomen. I samband med lysning, vigsel och dop var 
flera samtal med prästen brukligt. Dessutom var meningen med bikten bl.a. en 
genomgående repetition av det kristna budskapet och levernet men allt detta knöts
till prästens person och försiggick i kyrkobyggnaden och inte som i Sverige vid 
hemundervisningen.
 Från och med 1686 års kyrkolag i Sverige och två hundra år framåt fortsatte 
undervisningen i hemmen med katekesen i centrum efter konfirmationen. 
Uppföljning av kunskaperna i kristendomen gällde alla i hushållet även pigor och 
drängar och det förblev husfaderns ansvar. 

Slutsats 
Med hjälp av husförhörslängderna kan Svenska kyrkans roll i folkundervisningen 
följas på ett tydligt sätt. De svenska husförhörslängderna representerar tillsammans 
med de övriga nordiska själaregistren och katekeslängderna en helt unik kategori av 
dokument, ur vilken prästerna som folkbildare träder fram.
 Kyrkoarkivkällor i Ungern är relativt rika på information. Visitationsprotokollen 
har värdefulla uppgifter om man bara kan sätta in dem i sitt sammanhang  
 Att notera vilka som har tagit del av ett sakrament, var en naturlig del av prästens 
arbete vilket också märks i de ungerska källorna. Nattvarden i den svenska lutherska 

356 Szabó 1996. 
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 Liber status animarum visar upp prästerskapets roll i trosundervisningen och kan 
därigenom bilda utgångspunkten för fortsatt forskning om den kristna kyrkans 
gemensamma drag och insatser i folkbildningen, men om man jämför dessa med 
husförhörslängdernas tydliga sätt att notera kunskaper förblir husförhörslängder 
unika dokument om en befolknings kunskapsnivå.
 Att studera kyrkoarkiv i olika länder kan ge en ny förståelse av den kristna 
kyrkans kulturbärande roll under olika skeden i Europa och kan möjliggöra vissa 
komparationer. Idén om att det även i Ungern finns kyrklig dokumentation med 
värdefull information som kan berika vår bild av kyrkans insatser i folkbildningen 
har därmed fastställts. 

kyrkan föregicks av skriftemål där den enskilde skulle kunna läsa och förstå
avlösningens ord. Detta skriftemål utvecklades och ersattes senare av husförhör. I 
den ungerska lutherska kyrkan noterades också skriftemålet inför den första 
nattvardsgången. Mer ingående visar inte de ungerska lutherska källorna från 1800-
talets början vilka kunskaper som efterfrågades.
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SUMMARY 

„… in order to educate our youth to become godly, moral and useful citizens” 
A study of to what extent Hungarian church archives records may be utilised as
sources for research in religious education.

The first chapter discusses the goal and the subject - allocating the scope of it as 
well as the criticism of the sources - and the method of the dissertation and reviews 
earlier research in the field conducted in Hungary and in Sweden. 
 The goal of the dissertation is to examine whether notations similar to those 
found in the Swedish parish records could be found in the Hungarian church 
records, as well as to examine whether the research of the Hungarian church records 
could be utilised from the viewpoint of what role the churches played in popular 
education. If in fact it can be scholary proved that Hungarian church records 
sources contain remarks on the levels of knowledge, the goal of the dissertation will 
also include the examination of these, and the examination and comparison of the 
Swedish results.  
 Since there has hardly been any research in Hungary into the church records 
from this viewpoint over the course of the last fifty years, the starting point of my 
research were the results achieved by the Swedish researchers, and to follow the 
complex research methods of Miroslav Hroch. My research has been carried out 
within the Umeå History of Education Research Group at Umeå University, which 
over the last 30 years has examined the historical processes of religious education 
and the teaching of reading in Sweden and elsewhere, in many countries and on 
several continents. I have been working as a member of this working group since 
1996. The main initiator and coordinator of this work has been Egil Johansson. 
Through his work both the Research Archives at Umeå University and the Swedish 
Archives Research Centre (SVAR) has been established. The latter keeps microfiche 
records of church records and public records thereby supporting research as well as 
the Demographic Data Base, which makes the church records available in a 
digitised way through the internet. Access to the microfilm church records of the 
Hungarian National Archives can only be gained tediously.  
 The Swedish Lutheran Church, the Church of Sweden, established a rather 
transparent and detailed system of church records during the 17th century. Its 
continuously kept nature and its completeness makes the research of a longer 
period possible. It has kept church records not only regarding receiving the 
sacraments but also gives an account of the education carried out by the church 
based on the church parish examinations records. Both Hungarian and Swedish 
church records have been kept at the parish level. A comparison of the Swedish and 
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Hungarian Protestant and Catholic tradition is possible based on the concept that 
apart of preaching the gospel, one of the main tasks of the Christian churches has 
been teaching and educating children and youth. The essential goal of the Christian 
tradition was to teach and to make understood the main Christian prayers and 
catechism. In Hungary both the Catholic as well as the Evangelical-Lutheran and 
Reformed churches have maintained a rich church archive. Due to the nature of the 
material, the most thorough conclusions can be drawn from analysing individual 
parish records on the level of the individual and the family. The most meaningful 
points of comparison are yielded by the educational work carried out by the 
churches.
 The dissertation is primarily based on the Hungarian church archive sources 
from the end of the 17th century to the middle of the 19th century, especially the 
church visitation records at some given points of time and place. The critical 
criteria for choosing the material was to what extent they could be compared, in 
other words, to evaluate whether the sources could be used and could be analysed 
in the religious education context as the Swedish church records which have been 
researched and analysed by Egil Johansson’s method. A critical analysis and 
comparison with the Swedish results of research shows that the Hungarian records 
lack the entirety as opposed to that of the Swedish material, and that ultimately 
makes a complete analysis of the records through the centuries examined 
incomplete.
 Due to the large extent of the material I have concentrated my analysis on two 
fields. The first area is comprised of the villages belonging to the West-Hungarian 
Veszprém episcopacy, where the composition of the population is mixed. Catholic, 
Evangelical-Lutheran and Reformed churches have all been active; in many villages 
all three are found. The other one is the Catholic village of Kóka, belonging to the 
episcopacy of Vác, some forty kilometres southeast of Budapest, which has a well-
preserved parish record collection. The history of Kóka mirrors the rather stormy 
Hungarian history.  

The second chapter summarises the establishment of institutionalised forms of 
education, e.g. schools in Sweden and Hungary and how they were changed under 
the influence of reformation. 

This chapter provides background and context to understand what role the 
Swedish Church, e.g. the Lutheran faith elevated to the ranks of state religion, 
played in public education. It also discusses the same kind of background in a 
Hungarian context.  
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 In the third chapter - as my research is centred on a selection of church archive 
documents - I demonstrate what the goal was of writing Church books and Parish 
records, how it included a wider scope, and how it was extended and became more 
and more concise. 
 The chapter describes the different types of records from the beginnings of 
keeping church records to the end of the 18th century in the Hungarian Catholic 
church and reviews the different types of Catholic and Protestant church records 
kept in Hungary and Sweden.  
 The Swedish parish examination records mirror the classic educational work of 
preachers, too. They contain references to the depth of knowledge of biblical texts, 
to what extent each member of the congregation possesses reading and 
understanding skills, from the early child years all through one’s life. They also 
contain all the notes taken at the regular annual examinations and prior to receiving 
Communion. The parish examination records are also unique not only regarding 
their content, but also in the way they keep track of people’s individual life, as they 
contain notations about recording someone in a new book, and on people moving 
away. All these have become common practice following the 1686 Church law, but 
prior to that date many parishes have also regularly kept parish examination 
records. Although I rely on the Swedish scholarly research into this subject, I have 
analysed a serie of parish examination records myself, that of the St. Nikolaj 
congregation of Stockholm. 
 This book is meant to examine the catechism knowledge between 1667-95, and 
bears the title of Examination Book. The records are kept according to household 
by the pastor. The first line includes a listing of the head of the family, the next one 
under it the name of his wife, but without her maiden name, only by Christian 
name. Afterwards the children are listed, each on a new line, then the servants, also 
on new lines. According to this record only the children and the servants were 
examined as to their knowledge, the hand written headings of the book contain 
titles referring to reading skills, knowledge of and understanding the chapters of 
Lutheran catechism. Each chapter of the catechism, all three main prayers as well as 
the liturgy of baptism and Eucharist have a separate heading, where the results of 
the examination are listed. The codes used to note the examination results vary 
according to the pastor, as it was only for their own usage, so that they could 
control their advance in the knowledge of the catechism next year. The book I 
examined contains two different systems of such codes; one is based on figures, one 
on letters. The results noted by figures can be understood in the context of the 
referring heading, e.g.: the maximal points achievable in the column Ten 
Commandments is “10”, as regards the Creed it is “3”, matching the three main 
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parts of the prayer. In the system of codes noted by letters, the notation either 
corresponds to the heading, e.g.: “T” with Ten Commandments, or there is a 
concrete logical reference, such as “L” for the Lord’s Prayer. However in this case 
the notation does not indicate whether the letter refers to an excellent knowledge of 
the subject or just takes note of the fact that the examination of the subject has 
taken place.
 Regarding their structure, the Swedish parish examination records can be 
compared to the Hungarian Catholic Liber status animarum books. Their main 
purpose has been to keep a record of taking the sacraments. The most detailed 
information is to be found in the Hungarian Liber status animarum books, noting 
“the state of souls”. In this book the pastor took note of taking the sacraments. In 
the Catholic world the congregation members were supposed to receive the 
sacraments in the period leading up to Easter, take Holy Communion and go to 
confession. In order to help their own work many priests kept such records prior to 
1625, the year this was made mandatory in Hungary by the Pope in the Rituale 
Romanum. These records gradually developed into more and more concise registers 
of the families belonging to the congregation. These records were kept according to 
a list of families, which was similar to the Swedish Parish examination records. The 
first line listed the head of the family, the next one his wife, although Hungarian 
records kept her maiden (family) name, too, not only her Christian (first) name. 
Each member of the household is listed according to his or her age and his or her 
place in the hierarchy, on a new line. The names are followed by notations of age, 
occupation, marital status, the receiving of the sacraments, and sometimes other 
details regarding the individual. 
 In the village of Kóka, which I researched, the keeping of church examination 
records has evolved gradually. The Liber status animarum I analysed is dated 1794. 
The records comprise the whole population of the village, all 970 souls. The aim of 
my analysis is to show the Christian way of life of the village, and thereby point out 
the popular educational role of the Catholic clergy. The age composition of the 
village is stated, the age of the children upon receiving first communion is taken 
note of, and the age of youth upon being confirmed. Regarding the adult 
population, the proportion of those who have been confirmed can be stated, and 
the proportion of men and women among them. As the sacraments are gradually 
based upon each other, there are obvious parallels with the data included in the 
Swedish parish examination records. The receiving of the sacraments is preceded by 
the catechetic education. The youngest people are noted as having been baptised, as 
long as the child does not reach the age, „anno discretiones”, when he or she can 
understand the catholic dogmas and is able to distinguish between good and evil. 
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This is the time for first communion, which is recorded in the book, kept in Latin, 
with the letter “C” (Communion). Similarly, in the Swedish parish examination 
records this age marks the beginning of teaching of the catechism by the pastor. 
When maturity is reached, one is confirmed, which is also signalled in the Liber 
status animarum by the letter “C” (Confirmatio). In many cases Swedish parish 
examination records contain a note saying “first time”, which refers to the first 
partake of the Communion right after confirmation.  
 I found a very similar note, “first time”, in the Hungarian Evangelical-Lutheran 
church sources. That particular parish record is a printed registry of the souls 
(Conscriptio animarum). Kept in a similar structure to the Liber status animarum,
registering households and dating back to the very first years of the 19th century, it 
takes a note of the “first confession”, for children around the age of ten, besides 
noting the fact that the child attended school. That note – in a Lutheran church 
context - is a clear reference to the educational work of the pastor, in preparing and 
interrogating the child previous for first communion. 
 For every church examined, visitations constitute a particular form of church 
supervision of the population. The keeping of the records and registries were 
supervised during the regular Episcopal visits, which also included the supervising 
of the church life and the property of the congregation.  

 In the fourth chapter I examine the church school system of the early modern 
Hungary, making a comparison to the corresponding Swedish school system.By 
doing this, I am undertaking to show a parallel in the popular education of Sweden 
and Hungary after the reformation. The Swedish Church Law shaped the former 
gradually; the latter was formed by the decree of the Catholic Church as regards the 
lower classes. I make a comparison between the Swedish and Hungarian 
educational policy, the former from the viewpoint of the changing needs of a 
country that recently became a great power to establish new schools, the latter from 
a point of view of the different congregational schools in a country that had been 
torn into three pieces. I establish parallels between the Catholic and Evangelical - 
Lutheran school types in the first half of the 17th century in the two countries. In 
the Hungarian cities under Protestant rule a college-type school emerged, having 6-
8 classes, educating the Protestant identity and learning, thereby establishing the 
new intellectual world in these cities, while the Hungarian Catholic churche 
modernised the training of priests, launched a university and established a Jesuit 
secondary school system in the process of their quest to renew.  
 Reformed pedagogy was shaped by the great reformers and advocates of the new 
ideas of the 17th century, Apáczai and Comenius. Comenius took part in reforming the 
reformed College of Sárospatak over a four years period. Prior to that, he had been 



155

invited to Sweden to give a summary of his education methods on the occasion of 
preparation a new system of school ordinance. I point out that the heritage of 
Apáczai and Comenius survived in the reformed college education system and in 
college life. In the 18th century, after the Habsburg dynasty took over the 
Hungarian throne, the Protestant church schools were discriminated against and 
had to function under much harder conditions than the Catholic schools that 
accepted the enlightened absolutist education policy. I also summarise the various 

Educationis undertaking to unify the educational system and I also review the 
situation of the education establishment at the turn of the 19th century.  

The fifth chapter provides the analysis of a special church registry record. 
This particular Hungarian book dating back to the first half of the 19th century 
resembles a Liber Status animarum in its structure, while its contents yields notes 
about the teaching of reading and writing skills. For this reason I provide a 
background of alphabetisation in Hungary. As the church registry record comprises 
the complete adult population of the village of Kóka, I have analysed the level of 
knowledge of elementary skills according to age groups. I also analyse the 
differences in levels of knowledge between men and women, and also make a 
comparison with the research findings based on the Swedish Parish examination 
records. I also deal with what proportion of the age group 6-14 attends school, 
what elementary skills they have mastered, the interpretation of the notes taken in 
the record and the reliability of the data referring to knowledge and skills. 

The sixth chapter summarises to what extent the goal to „educate our youth to 
become godly, moral and useful citizens” was realised comparing the different 
educational concepts of different churches, and provides a further comparison with 
the Swedish popular church education. 
 On top of the above question and comparison, my research seeks an answer to 
the following questions: can any notations be found in Hungarian church registries 
and records, which are similar to the Swedish one? Can parallels be shown between 
the different church records of the two countries? Are there any documents in 
Hungarian church record keeping which show that the congregation members had 
to give an account of their knowledge before receiving the sacraments?  
 In order to review church archive records from the viewpoint of educational 
history, I have summed up what kind of information can be used in this respect, 
what registries and records were kept and with what aim they were made prior to 
the Episcopal visitations in the different congregations, and whether these could be 
interpreted as sources of educational history based on the results of Swedish 

meaning of the different congregations towards the royal decree, the Ratio 
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research in this field. Can any new conclusion be drawn from the documentation of 
the churches themselves regarding the educational work of the priest or the pastor? 
Can the role of the clergy be identified as such, e.g. actual teaching work carried 
out before partake of the sacraments based on the church records? The main vehicle 
to answer most of these questions is the document that provides a registry of the 
elementary skills and knowledge from Kóka, and which resembles not only the 
Liber status animarum in its structure, but also the Swedish parish examination 
records in their content, and thereby provides enough grounds for a comparison. 

The main conclusion of the dissertation undertakes to prove that regarding the 
role of the churches in public education; new information can be gained by 
analysing the church books, registries and records surviving in different churches. 
The registry found at the Evangelical-Lutheran church provides very similar 
information to the Catholic Liber status animarum regarding individual households, 
as it indicates the level of knowledge in the course of preparation for the 
Communion, which the pastor notes in the registry.
 The record found at the parish church of Kóka proves that the priest has kept a 
record of the schooling of the members of his congregation. He made note of 
individual progress in the document e.g. “spells”, “attends school”. A special 
novelty emerges from studying the notes under the names of some children e.g. 
“prays”, a word that also occurs in the Swedish parish examination records in an 
identical context. According to the results of Swedish research, it indicates that the 
pre-school age children have taken part in the annual examinations by the pastor 
and have given an account of their knowledge by reciting the main prayers.  
 Based on the Swedish church examination records, the role of the Swedish 
Church can be revealed in popular education. These records, along with the other 
types of catechism records kept in other Scandinavian countries and registries of 
souls form a particularly valuable part of the Christian cultural heritage.  
 The Hungarian church archive documents provide relatively rich information. 
The registries made preceding the church visitation, if researched in the entirety of 
their context, shed new light on our knowledge of the role of the clergy in popular 
education and also provide a basis for international comparison. 
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ÖSSZEGZÉS

… „hogy az ifjúságot vallásos, erkölcsös és hasznos polgárokká képezzük” 
Disszertáció a magyar egyházi levéltári források valláspedagógiai célú
felhasználhatóságáról. 

Az 1. fejezet a disszertáció célját, anyagát, forráskritikáját, módszerét tárgyalja és
áttekinti a hasonló kutatásokat Magyarorsagon és Svédországban.
 A disszertáció célja annak vizsgálata, hogy a magyar egyházi anyakönyvekben és
összeírásokban felfedezhetök-e a svéd meghallgatási jegyzökönyvekhez hasonló
tartalmú információ és annak vizsgálata, hogy a magyar egyházi jegyzökönyvek 
feldolgozhatók-e tudományos céllal, a papságnak a népoktatásban betöltött 
szerepének feltérképezése szempontjából. Ha a kutatás során bebizonyosodik, hogy 
a svéd forrásokhoz hasonló, az intézményes nevelésen kivül esö ismeretfelmérést
vagy a hitközségbeli lakosok tudását jelzö bejegyzések  elöfordulnak a magyar 
egyházi jegyzökönyvi források között, a dissszertáció célja kiegészül ezek 
vizsgálatával és a svéd mintával való összehasonlitással.
 Miután Magyarországon alig folyt egyházi levéltári források feldolgozása
valláspedagógiai céllal az elmult fél évszázadban, vizsgálódásaim kiinduló pontjául  a 
svéd kutatási eredmények szolgáltak, mégpedig Miroslav Hroch komplex 
öszehasonlitási módszerét követve. Kutatásom az Umeåi Egyetem Kutatói
levéltárának oktatástörténeti kutatócsoportjához kapcsolódik, amelyik az elmult 30 
évben az  egyházi jegyzökönyvek alapján vizsgálta a vallásoktatás és az olvasastanitás
történetének folyamatait elöször Svédországban majd több országban és földrészen. 
1996 óta én is résztvettem e kutatócsoport munkájában, amelynek elinditója  és
koordinátora Egil Johansson volt. Munkássága nyomán jött létre a kutatást segitö,
az egyházi anyakönyvi és jegyzökönyvi állományt mikrofichen tároló Svéd Levéltári 
Információ és az Umeå egyetemen müködö Demográfiai Adatbázis, amelyik 
digitalizált formában a világhálón keresztül teszi hozzáférhetövé kutatás céljáraa az 
egyházi levéltárak anyagát. A  Magyar Országos Levéltár mikrofilmes egyházi
anyagához való hozzáférés és az abban való kiigazodás sokkal idöigényesebb.
 Az egyházi anyakönyvezést a svéd államegyház épitette ki a XVII sz folyamán
meglehetösen részletes és jól átlátható rendszer alapján. Folyamatossága és teljessége 
lehetövé teszi hosszabb idöszakok kutatását. Számot ad az egyházi oktatásról
nemcsak a szentségek vételevel kapcsolatban, hanem a papságnak a nép oktatásában
betöltött szerepéröl is, az egyházi meghallgatási jegyzökönyvek alapján. Mind a 
svéd, mind a magyar egyházi anyakönyveket és jegyzökönyveket hitközségi szinten 
vezették. A svéd és a magyar protestáns és katolikus egyházi hagyomány
összehasonlitása arra a koncepcióra épül, hogy a keresztény egyházak egyik központi 
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feladata az igehirdetésen kivül mindig is a tanítás, a gyermek- és ifjuságnevelés volt. 
A közös keresztény  örökség hordozója a fö imák és a katekizmus megtanitása és
megértetése. Magyarországon mind a katolikus, mind az evangelikus és a református 
egyház gazdag levéltári anyaggal bir. Az anyag karakteréböl adódóan az egyes 
hitközségek feldolgozása egyéni és családi szinten ad módot a melyrehatobb 
következtetesekre. Az egyházak pedagógiai munkája kinalja a legtöbb
összehasonlitasi pontot.  
 A disszertáció alapvetöen magyar egyházi levéltári forrásokra épül a XVII. század
végétöl a XIX sz közepéig és föképp az egyházlátogatási jegyzökönyvek anyagára
épül, a források teljessége alapján kiválasztott idöszakokban és helyeken. A 
vizsgálandó anyag kiválasztásakor a fö forráskritikai szempontom az 
összehasonlithatóság volt, annak értékelése, hogy a forrás felhasználható-e  és
feldolgozható-e valláspedagógiai összefügésben a már feltärt svéd egyházi levéltári
anyag kutatási eredményei alapján. A svéd egyházi levéltári anyaggal összevetve  
forráskritikailag megállapitható, hogy a magyar forrásanyag legnagyobb hátránya az 
idöbeli hiányosság, ami lehetetlenné teszi, hogy a kivásoztot forrásanyagot 
folyamatában lehessen feldolgozni. 
 Az anyag nagysága miatt két területre koncentraltam vizsgalataimat. Az egyik a 
Veszprémi egyházmegyéhez tartozó községek,  ahol a lakosság vallásilag heterogén
összetetelü volt, a katolikus, az evangelikus és a református egyház egyaránt
müködött, többfelé akár egyazon községben is. A másik a gazdag plébániai irattári 
anaggal rendelkezö, vallási szempontból homogén hitközség, a katolikus Kóka, 
Budapesttöl kb. 40 km-re délkeletre fekszik és a Váci püspökséghez tartozik. 
Története tükrözi a viharos magyar történelmet.

A 2. fejezet a magyar és  a svéd intézményes nevelés kialakulását és a reformáció
hatására bekövetkezett változásait foglalja össze. Ez a fejezet hátterül szolgál a Svéd
Egyház - mint lutheranus államvallás – oktatásügyének illetve a magyar protestáns 
egyházak és a katolikus egyház iskolafenntartói szserepének megértéséhez.

A 3. fejezetben a kutatásom magját képezö, válogatott egyházi levéltári
dokumentumok vizsgálata áll. Bemutatom, hogy az egyházi anyakönyvek, 
jegyzökönyvek és összeírások vezetése milyen céllal jött létre, hogyan bövült és miért 

végéig terjedö leirásban feltárom a különbözö magyar  katolikus valamint a magyar 
és svéd protestáns egyházi könyvek tipusait.  
 A svéd egyházi meghallgatási jegyzökönyvek a lelkipásztorok klasszikus pedagógai 
munkáját is tükrözik. Szerepel bennük a bibliai szövegek ismerete, az olvasás és a 
fogalmak értése a gyülekezet minden tagjáról, a gyermekévektöl kezdve s 

lett egyre átfogóbb. A katolikus egyházi anyakönyvezés kezdeteitöl a XVIII sz 
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felnöttkorban folytatva, mindez jegyzökönyvi nyilvántartásba véve az éves 
meghallgatásokon és Urvacsora vételét megelözöen. A meghallgatási jegyzökönyvek 
egyedüllállóak nemcsak tartalmukban, de az egyes emberek élete nyomon követési 
technikájukban is, mert feltüntetik az új könyvbe vezetési és az elköltözési adatokat 
is. Mindez az 1686. évi egyházi törvény nyomán vált általánossá, amelyik elöirta, 
hogy mindenki saját szemével lássa és olvassa a Szentírást. Már elötte is több helyen 
vezettek egyházi meghallgatási könyveket. Bár a svéd kutatási eredményekre
támaszkodom, magam is feldolgoztam egy ilyen jegyzökönyv sorozatot a stockholmi 
nagytemplom St. Nikolaj gyulekezet anyagából.
 Ez a katekizmust ellenörzö könyv az 1667-95 közötti idöszakban készült és  a 
„vizsgakönyv” nevet viseli. A nyilvántartást házanként vezeti a lelkipásztor. Az elsö
sorba a családfö kerül, az alatta lévö sorba a felesége csak keresztnévvel (a lánynév
nélkül). Ezután következnek a gyermekek, a nagyszülök és a szolgálók, mindenki új
sorban. E szerint a jegyzökönyv szerint csak a gyermekeknek és szolgálóknak  kellett 
számot adni tudásukról, a kézzel irt fejléc rubrikái alapján az olvasási készségükröl, a 
lutheri katekizmus fejezeteinek ismeretéröl és megértéséröl. Minden fejezetnek, a 
három fö imának valamint a keresztelés és az eukarisztia liturgiájának külön fejléce 
van, ahová a meghallgatás eredménye bekerül. Az eredmény jelölésére minden 
lelkipásztor saját jelrendszert használt, ami csak magánfeljegyzés volt, hogy a 
következö évi meghallgatáson a lelkipásztor értékelni tudja a keresztény
ismeretekben való elörelépést. Az általam vizsgált meghallgatási jegyzökönyvben 
kétféle jelrendszer is szerepel, egy számokra és egy betükre épülö. A számmal jelzett 
eredmények a fejléc szerint válnak érthetövé, így pl. a Tizparancsolat maximális 
pontja a „10”, a Hiszekegyé a „3” a hitvallás három fö része alapján. A betüvel 
jelzett rendszernél a beirt betü vagy megegyezik a fejléc kezdöbetüjével, pl. „T” a 
Tizparancsolatnál vagy a fejléchez logikusan kapcsolódik, pl az Ima fejléc alatti „M”
a Miatyánkot jelöli. A betüs jelrendszernél nem fejthetö meg,  hogy a hibátlan
tudást jelzi-e vagy csak azt, hogy a meghallgatás megtörtént.
 Strukturájában a svéd meghallgatási jegyzökönyvek a magyarországi katolikus 
Liber status animarum összeirásokkal mutatnak hasonlóságot. Ezek a hivek 
nyilvántartó könyvei voltak amit a plébániákon vezettek. Személyi adatokon kivül a 
pasztorációs adatok szerepeltek benne és késöbbiekban a protestáns lelkészségeken 
az egyházi adó adminisztrálására is szolgáltak. A magyar egyházi anyakönyvvezetés
egyénekre lebontott, a családi strukturát is tükrözö információival szolgálnak  ezek a 
könyvek, amelyek eredetileg a „lelkek (kegyelmi) állapotát”voltak hivatva tükrözni. 
Ebbe a könyvbe jegyezte be a pap a szentségek vételét. A hivek a husvéti ünnepkör
idején kellett elvégezzék gyónásukat és járuljanak szentáldozáshoz. Munkája 
megkönnyitése céljából sok pap vezetett ilyen könyveket már  azelött, hogy az a 
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„Rituale Romanum” pápai rendelet nyomán Magyarországon is kötelezö vált 1625-
ben. Ezekböl a nyilvántartásokból alakultak ki egyre átfogóbb jegyzékek a 
hitközséghez tartozó családokról. Ezeket a nyilvántartásokat is háztartásonként
vezették ugyanolyan szerkezet szerint, mint a svéd meghallgatási jegyzökönyveket. 
Az elsö sorba került a családapa, a következö sorba a felesége, de a magyar 
összeirásokban a feleség nemcsak a keresztnevén, hanem a a lánynevén is be van 
írva. Minden családtagot kora és a háztartásban elfoglalt poziciója szerinti 
rangsorban, egy uj sorban tüntetnek fel. A nevek után a kor, a foglalkozás, a családi
állapot, a szentségek vétele és idönként az egyénre vonatkozó megjegyzések 
olvashatók ki. 
 A tanulmányozott községben, a Váci egyházmegyéhez tartozó Kókán az egyházi 
anyakönyvek vezetése fokozatosan indult meg, a feldolgozásra kiválasztott Liber 
status animarum 1794-böl való. A feldolgozás a község teljes lakosságát (970 fö)
felöleli. A feldolgozás célja a keresztény életforma felvázolása, amin keresztül a 
katolikus papság néptanitói szerepe kirajzolódik. Megállpitást nyer a hitközség
életkori összetétele, a gyermekek kora az elsö áldozáskor, az ifjak bérmálkozási kora. 
A felnött lakosságot illetöen a bérmáltak aránya és megoszlása férfiak és nök között.
A szentségek kateketikus funkciója egymásra épül és párhuzamok vonhatók a svéd
meghallgatási jegyzökönyvekben szereplö adatokkal. A szentségek vételét megelözi a 
hitoktatás. A legfiatalabbaknál a keresztség van bejegyezve, amig el nem érik azt a 
kort, – „anno discretiones” – amikor a katolikus hittételeket megértik és
különbséget tudnak tenni jó és rossz között. Ekkor kerül sor az elsö áldozásra, ami a 
latinul vezetett könyvbe a „Communio” kezdöbetüjével „C” jellel kerül bejegyzésre.
Ez az a kor, ami a svéd meghallgatási jegyzökönyvekben a lelkipásztori  tanitás
kezdetét jelöli. Az éretté válást megelözö bérmálás, a „Confirmáció” vagy a kezdö
„C” betüvel van jelölve a Liber status animarumban vagy röviditve, mint „Conf”. A 
svéd meghallgatási jegyzökönyvekben gyakran az „elsö alkalommal” beirás szerepel, 
ami a konfirmáció utáni elsö Úrvacsora vételét jelzi. 

A svédhez hasonló, az „elsö alkalommal” beirást találtam a magyar evangelikus 
egyházi források között. Ez a lelkészségi irattári forrás egy nyomtatott jegyzökönyv a 
Lelkek összeirásáról (Conscriptio Animarum). A Liber status animarumhoz hasonló
családi strukturában vezetett könyvben a XIX. sz legelejéröl a 10 éves kor köruli 
gyermekeknél fel van tüntetve az iskolábajárás mellett az „elsö gyónás”, ami 
értelemszerüen a lelkipásztor tanitói munkáját, az elsö Urvacsorára való felkészitést 
mutatja.
 A püspöki egyházlátogatások (Canonica visitatio), az egyházi ellenörzés legrégibb 
formája és gazdag jegyzökönyvi forrás anyaggal szolgál mind a katolikus, mind a 
református és az evangélikus egyháznál. Beszámolok a vizitációknak a reformációt
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követö fontosságáról mindkét országban. Az anyakönyvek helyes vezetése mellett a 
püspökök kitértek a pap és a község hitéletét valamint az iskolamestert érintö
kérdésekre is.  

A 4. fejezetben a kora újkori Magyarország egyházi fenntartású iskolarendszerével 
foglalkozom, kitekintve a svédországi iskolázásra. Igy  párhuzamba állitom a 
reformáció utáni svéd és magyar népoktatást, az elöbbit a svéd alakuló egyházi
törvény, az utóbbit a katolikus egyház dekrétuma alakitotta ki esöként az alsó
néprétegek számára. Összevetem a XVII sz-i svéd és magyar oktatáspolitikát, az 
elöbbit a nagyhatalommá vált ország uj igényeit tükrözö iskolák kialakitása, az 

a három részre szakadt ország különbözö egyházakhoz tartozó
iskolarendszere jellemzi. Párhuzamba állitom a XVII sz elsö felének katolikus és
evangélikus iskolatipusait. A protestáns fennhatóságú városokban kollégium tipusu 
6-8 osztályos, a protestáns identitást és müveltséget biztositó iskolák adták a városok 
új szellemiségét, a katolikus egyház a papképzés korszerüsitésével, egyetem 
megnyitásával és jezsuita gimnáziumi rendszer bevezetésével kivánt megujulni. A 
református pedagógiát a XVII sz ujfajta elveinek megvalósitói, Apáczai és Comenius 
alakitották. Comenius a sárospataki református kollégium megujitásában négy évig 
vett részt. Elötte már Svédországban is járt, hogy közremüködjön egy új iskolaügyi 
szabályzat elökészitésében pedagógiai módszereinek  megismertetése útján. Apázai és
Comenius szellemiségének továbbélésére is rámutatok a református kollégiumi 
oktatás és kollégiumi élet ismertetése során. A XVIII. sz-ban a habsburgok 
trónralépését követöen a protestáns iskolák hátrányos helyzetbe kerültek és sokkal 
nehezebb körülmények között müködtek, mint a felvilágosult abszolutizmus 
iskolapolitikáját elfogadó katolikus  iskolák. Összefoglalom a különbözö felekezetek 

rendelettel, a Ratio Educationis kapcsolatban és vázolom a tanügy helyzetét a XIX sz 
fordulóján.

Az 5. fejezet egy  különleges egyházi levéltári dokumentum elemzése. Strukturájában  
Liber status animarum, az azonos kézirás mutatja, hogy egy pap munkájának 
eredménye, aki házról házra járva gyermeket és felnöttet egyaránt meghallgatott és
bejegyezte, hogy ki „tud” és  ki „nem tud”, ki az, aki csak olvas és ki tud olvasni és
írni is. Több helyen megjegyzésekkel egészitette ki a felmérést. A dokumnetum 
tartalmában elsösorban olvasás- és írástudást felmérö füzet a XIX. század elsö
feléböl, elöször áttekintem az olvasástanitás fejlödését Magyarországon. Mivel Kóka 
teljes lakosságát felöleli a dokumentum, feldolgoztam a lakosság korcsoportok 
szerinti elemi tudás szintjét. Elemzem az olvasás- és irástudásban megmutatkozó
különbségeket nök és a férfiak között és összevetem a svéd meghallgatási

álláspontját az elsö egységes oktatási-nevelési rendszer beinditását célzó királyi 

utóbbit 
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jegyzökönyvekböl nyert kutatási eredményekkel. Foglalkozom az iskolába járók
arányával és elemi tudásával a 6-14 éves korosztály körében és a dokumentumban 
szereplö többi fogalom értelmezésével valamint a tudásra vonatkozó adatok 
megbizhatóságával.  

A 6.fejezet összefoglalja „hogy az ifjúság vallásos, erkölcsös és hasznos polgárokká
képzése” hogyan valósult meg a különbözö egyházak nevelési koncepciói szerint és
összehasonlitásokat tesz a svédországi egyházi népoktatással. Ezen a kiegészitö
felméséren tul kutatásommal a következö kérdésekre kerestem választ: 
Felfedezhetök-e a magyar egyházi anyakönyvvezetésben olyan bejegyzések, amelyek 
hasonlóságot mutatnak a svéddel? Vonhatók-e párhuzamok a két ország különbözö
egyházi anyakönyvei között és van-e a magyar egyházi anyakönyvvezetésben olyan 
dokumentum, ami arra utal, hogy a szentségekre felkészitö ismeretanyagról a 
hiveknek számot kellett adni? 
 Az egyházi levéltári dokumentáció oktatástörténeti felhasználása céljából
áttekintettem, milyen információk nyerhetök ki ezen a téren, milyen összeirások, 
milyen tartalommal elözték meg a püspöki vizitációkat a különbözö egyházaknál és
értelmezhetök-e ezek oktatástörténeti információként a svéd kutatási 
eredményekböl kiindulva. Szolgál-e uj ismerettel, ha kizárólag az egyházak saját
dokumentácójára támaszkodva akarjuk felmérni a pap illetve lelkipásztor néptanitói
munkáját? Igazolható-e papság intézményes nevelésen túli tanitói funkciója, a 
szentségek kiszolgáltatását megelözö tanitása az egyházi dokumentáció forrásaiból? 
A középkorból ismert paptanitói tevékenység az iskolahálózat általánossá válása után
is nyomon követhetö az egyházak saját dokumentációjának feltárásával a XVIII. és
XIX. században?
 Kutatásaim legjelentösebb forrása a Kókából származó elemi tudást felmérö
dokumentum, ami strukturájában megegyezik nemcsak a Liber status animarummal
hanem a svéd meghallgatási jegyzökönyvekkel is és igy módot ad a közvetlen
összehasonlitásra. 

Végkövetkeztetésként, az értekezés eredménye és kifejtése során megállapítom, 
hogy az egyházaknak a népoktatásban betöltött szerepéröl uj ismeretek nyerhetök a 
plébániákon és lelkészségeken tárolt irrattári források vizsgálata alapján. Az 
evangelikus egyháznál fellelt összeirás, a Conscriptio Animarum részletes 
információval szolgál az egyes családokról, jelzi az Urvacsorára felkészitö
tudásanyag ismeretét, amit a lelkipásztor jegyez be a nyilvántartásba. 
 A Kókai plébánián fellelt dokumentum, ami az  egész lakosságra kiterjed, 
igazolja, hogy Magyarországon is elöfordult, hogy pap feljegyzést vezetett hiveinek 
iskolázottságáról is. Külön figyelt az egyéni elörehaladására, a dokumentumban 
szerepel a „betüz”, az „iskolába jár” bejegyzés. Igen érdekes a néhány kisgyermek 
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neve után bejegyzett „imádkozik”, ami elöfordul a svéd meghallgatási 
jegyzökönyvekben is és ott a svéd kutatási eredmények szerint azt igazolja, hogy az 
iskolába még nem jaró gyermekek is részt vesznek az éves meghallgatásokon és a 
kivülröl ismert imákat felmondják.
 A svéd meghallgatási jegyzökönyvek alapján feltárható a Svéd egyház szerepe a 
népoktatásban. Ezek a jegyzökönyvek a többi skandináv országban is meglévö
katekizmus-meghallgatási nyilvántartásokkal és lélekösszeirásokkal együtt a 
keresztény kulturkincs egyedülálló dokumentumai.
Magyarországon az egyházi levéltári dokumentáció viszonylag információdús, az 
egyházlátogatásokat megelözö különbözö összeirások – összefüggésükben feltárva –
új megvilágitásba helyezhetik ismereteinket a papságnak a népoktatásban vállalt 
szerepéröl és módot adnak a nemzetközi összehasonlitásra is.
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Kartan utformad av Hanna Zipernovszky och Göran Larsson. 





185

Bilaga 2a 

Bilaga 2a-b 
Två sidor ur Liber status animarum i Kóka 1794. 
Kopior ur originalet som visar förekomsten av olika handstilar och markeringar för
communio ”C” samt confirmatio ”chr” (2 a) eller “C”(2 b). 





187

Bilaga 2b 
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Bilaga 3 

Bilaga 3 
Fotokopia ur Kóka-häftet 1844. 
Illustration av själva upplägget
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Bilaga 4 
Sammanställning av kunskaperna hos populationen i Kóka år 1844 
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Kan 
Kan 
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ng 
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Ber 
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män - - - - - - - - - 135 
0-5 

kvinnor - - 1 - - - - - 1 159 

   total 0 0 1 0 0 0 0 0 1 294 

män 25 7 2 29 3 - 40 81 1 184 
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kvinnor 5 - - - - - 7 - - 12 
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kvinnor 233 16 3 44 6 1 443 112 2 1024

TOTAL 438 107 8 76 13 1 882 233 3 1978
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