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Neveléselméleti kérdések 
felvilágosodás- és reformkori folyóiratainkban 

i i . 

A nevelés kérdéseivel foglalkozó, első önálló, magyar nyelvű szakfolyóirat 
csak 1841-ben jelent meg hazánkban,1 de a magyar sajtó 18. század végi kezde
teitől kezdve már rendszeresen és bőségesen foglalkozott pedagógiai témákkal. 
Első, nemzeti nyelven kiadott újságjainkban csakúgy mint a legrégibb irodalmi 
és enciklopédikus jellegű folyóiratainkban számos, neveléssel kapcsolatos cik
ket, közleményt találunk, hiszen e lapokat behatóan foglalkoztatták a felvilá
gosodás korának alapvető problémái, s így természetesen az oktatással és a 
neveléssel kapcsolatos kérdések is. De míg eleinte inkább csak kisebb-nagyobb, 
e témát érintő közleményekkel találkozunk az első magyar lapokban, a magyar 
felvilágosodás korának második szakaszától kezdve folyóiratainkban már tudo
mányos igénnyel készült pedagógiai tanulmányok is olvashatók. E felvilágoso
dás- és reformkori folyóiratokban hatalmas, mindeddig kiaknázatlan forrás
anyag rejlik, mely a magyar neveléstörténeti kutatások szempontjából, de 
egyszersmind folyóiratirodalmunk jellegének és behatóbb tartalmi megismeré
sének vonatkozásában is alapvető fontosságúnak tűnik. 

E tekintélyes, feltáratlan anyagból ezúttal azokat az írásokat mutatjuk be, 
amelyek a nevelés és az oktatás elméleti kérdéseivel foglalkoznak. Ezek a cikkek 
és tanulmányok egyszersmind a magyar pedagógiai irodalom korai alkotásai, 
hiszen e szaktudomány hazai elterjedésénél is figyelembe kell venni azt az 
általánosnak mondható jelenséget, hogy az új eszmék ós irányzatok legtöbbször 
első ízben a folyóiratokban jelentkeztek. Míg a szakkönyveket — amennyiben 
egyáltalán léteztek — gyakran még a korábbi korok eszméi hatot ták át, a für
gébb és többnyire egyszersmind haladóbb folyóiratok és általában az időszaki 
sajtó már a modernebb eszmék követői voltak. Ezért is mindenképpen indokolt
nak látszik e forrásanyag feltárása, hiszen általa, a neveléstörténeti és sajtó
történeti tanulságokon kívül, általános eszmetörténeti és tudománytörténeti 
ismereteink is gyarapíthatók. 

Magyarországon az alsófokú iskolázás a 18. század végén, sőt a 19. század első 
negyedében is, még nem sokban különbözött a középkori plébániai intézmények 
rendszerétől. Az oktatás tartalma, szervezeti formái és módszerei hasonlóak 
voltak. A falusi iskolákban többnyire még mindig csak olvasást, írást, számolást 
és vallástant oktat tak a jobbágyság és a szegényebb nemesség gyermekeinek. 
A tanulmányi anyag legfeljebb még kevés latin grammatikával egészült ki. 
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A falusi iskolák fenntartója az egyház vagy a község, esetleg egy-egy céhszer
vezet volt. De nem kaptak ennél sokkal színvonalasabb képzést a kereskedők és 
iparosok városi népiskolákban tanuló gyermekei sem. 

Az oktatás anyagi és szellemi feltételei is elégteleneknek bizonyultak. A tan
kötelezettség ismeretlen, a tanév időtartama legfeljebb négy-öt hónap volt, 
de az iskolaépület vagy az iskolamester hiánya miatt sok helyen évekig is szü
netelt az oktatás. 

A középfokú oktatás terén jobb volt a helyzet. A katolikus és a református 
gimnáziumokban tartalmi tekintetben a latin játszotta a vezető szerepet. A cél 
a nyelv megtanítása volt, bár a felsőbb osztályokban kevés történelmet, föld
rajzot, logikát, erkölcstant, teológiát, hébert és más keleti nyelvet is tanítottak. 
Helyenként jelentkeztek a realisztikus oktatás elemei is. A tanítás nyelve min
denütt a latin volt, egyedül Sárospatakon kezdték meg 1796-ban több tárgy 
magyar nyelvű oktatását. Ez azonban egyedi jelenség volt. 

Az 1772-es és 1806-os Ratio Educationis reformtörekvései, különösen a nép
oktatás terén, hoztak bizonyos haladást, de az alapvető problémák: az oktatás 
tartalmának elavultsága, a módszerek korszerűtlensége, a nevelés elveinek 
elméleti kidolgozatlansága a 19. század első felében is komoly, megoldásra váró 
kérdések maradtak pedagógiánk számára. 

Q ö . 

A 18. század végén és a 19. század első évtizedeiben hazánkban is megnőtt a 
nevelés kérdései iránt az érdeklődés. Üj embereszmény kialakítása, új nevelési 
célok kitűzése vált szükségessé, összefüggésben azokkal a gazdasági, társadalmi 
és ideológiai változásokkal, amelyek Magyarországon is jelentkeztek. 

A megjelent pedagógiai tárgyú könyvek és főként a folyóiratok nevelési 
vonatkozású tanulmányai már új, a felvilágosodás eszméitől átjárt nevelési 
elveket és új pedagógiai rendszereket népszerűsítettek. Ezek szerint a nevelés 
célja olyan emberek kifejlesztése, akik jó polgárok, jó hazafiak lesznek és akik 
értelmi, erkölcsi és testi erőiket képesek embertársaik és hazájuk javára fordí
tani. 

A 19. század második évtizedében megjelent és a felvilágosodás eszmevilágát 
sok vonatkozásban már a reformkor és a romantika irányában közvetítő 
Erdélyi Múzeum 1817. évfolyamában figyelemre méltó, mert átgondolt és kor
szerű, bár a nemesi magánnevelés jegyében fogant nevelési rendszerről kaptak 
képet a folyóirat olvasói. Szerzője Teleki József volt, akinek a Gyermekeim 
neveléséről való gondolataim című tervezetében2 megtalálható a korszak minden 
fontosabb pedagógiai célkitűzése. Elméleti pedagógiai irodalmunk korai, érté
kes dokumentuma ez, amely megérdemli, hogy behatóbban foglalkozzunk vele. 

Szerzője felismerte, hogy a nevelési elveket csakis a nevelés céljából levezetve 
lehet meghatározni. A nevelés célja szerinte az, hogy „1 . egészséges, ép; 2. jó 
keresztyén; 3. jó erkölcsű; 4. tanult ; 5. kellemes társaságú; 6. jó polgárokat; 
7. engedelmes, jó fiakat, jó férjeket, jó apákat, jó atyafiakat, jó házitanító 
gazdákat" neveljünk. 

Teleki olyan nevelési célt fogalmazott i t t meg, mint Diderot négy évtizeddel 
korábban, 1776-ban.3 A francia felvilágosult gondolkodó szerint ugyanis a 

* Erdélyi Múzeum (ErdMuz) 1817. X. 181—190. 
3 Oeuvres Complètes de Diderot. Par. 1. Paris, 1875—1877. I I I . köt. 431. 
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nevelés célja, hogy az uralkodónak buzgó és hű alattvalókat, az államnak 
hasznos polgárokat, a társadalomnak képzett, becsületes és emellett szeretetre
méltó egyéneket, a családnak jó férjeket és jó apákat, az irodalmi világnak 
néhány finom ízlésű embert, a vallásnak pedig épületes, felvilágosodott és 
békeszerető szolgákat adjunk. Teleki ebből a felvilágosult nevelési célmegha
tározásból vezeti le azokat a nevelési elveket, amelyek szerint gyermekeit 
nevelni kívánja. 

A kor nevelési eszméire jellemző, hogy elsőként a testi nevelést tárgyalja, 
melyet alapként tar t számon, erre épül — a felfogás szerint — a nevelés többi 
területe. Részletesen elemzi a testi épség fenntartásának módjait, a gyermekek 
jó táplálkozását, ruházkodását, az alvás mennyiségét. Kiemeli a mozgás, a. 
testedzés jelentőségét és a játék szerepét. Arra is kitér, hogy nagy betegség 
esetén szakszerű orvosi kezelésre van szükség. 

Az erkölcsi nevelés elveinek kifejtése során Teleki abból indul ki, hogy a 
gyermek eredendően erkölcsös és jó, a nevelő feladata ,,a szívnek és a léleknek 
mentől tökéletesebb mívelődését" elősegíteni. Ki kell fejleszteni a gyermekben 
az érzékenységet, a könyörületességet, az indulatokon való uralkodni tudást, 
a megelégedettséget. 

Az értelmi nevelést is fontos területnek tartja, melyre különös tekintettel 
kell figyelnie a nevelőnek. A szerző felismeri, hogy ,,a gyermek tehetségihez 
képest" kell a tudományok rendjét kiszabni. Ez azt jelenti, hogy a tanítás 
során figyelembe kell venni a tanuló egyéni adottságait, hajlamait. Ehhez kell 
igazítani a tantervet, vagyis a tanulási „systhemát". A különböző tudomá
nyok közül Teleki azokat részesíti előnyben, melyek az ítéletet élesítik; ilyennek 
tartja például a filozófiát és a matematikát. Fokonként kell haladni a tanulás
ban a könnyebbtől a nehezebb felé, lassan és alaposan kell mindent megtanulni. 
A tanító inkább jutalmazzon és dicsérjen, de azért büntessen is, ha szükség 
van rá — hirdeti a tervezet. 

Jó polgár és jó hazafi Teleki József szerint úgy lehet a gyermekből, ha korán 
megtanulja hazája iránti kötelezettségeit. Felfogásán a korabeli nemesi patrio
tizmus hatása figyelhető meg, de ez kiegészül a más népek iránti toleráns, 
humánus felfogással. Legfontosabbnak az anyanyelv alapos ismeretét, a nem
zet szokásainak, öltözetének tiszteletben tartását tartja, de anélkül „hogy más 
Nemzeteket, azoknak szokásaikat 's a't. megvessék, sőt igyekezzenek azoktól 
ami hasznos, a magok Nemzetek tökélletesítésére fordítani."4 

Teleki Józsefnek az Erdélyi Muzéumh&n közzétett nevelési rendszerét számos 
más, hasonló témájú írás követte a magyar felvilágosodás korának második 
felében és a reformkorban megjelenő hazai folyóiratokban. Az erdélyi folyóirat 
fenti cikkének megjelenési évében, ugyancsak 1817-ben, az első tekintélyes és 
hosszú életű fővárosi folyóiratunkban, a Tudományos Gyűjtemény első évfolya
mában a szerkesztő Fejér György közölt egy terjedelmes tanulmányt,5 amely
ben a nevelés célját, feladatát Telekihez hasonlóan fogalmazza meg. 

„A nevelés fő eszköz arra, hogy az ember nem csak ember, hanem polgár is legyen. 
Ez serkenti fel annak tulajdon készségeit; ez fejti ki erejét; ez hozza munkásságba tehet
ségeit . . . rendbe szedi hajlandóságait, felébreszti erkölcsiségét."6 

«ErdMuz 1817. X. 189. 
5 A' Nemzeti Culturáról közönségesen, '« a' Magyar Nemzet' Cvlturájáról különösen. 

Tudományos Gyűjtemény (TudGyűjt) 1817. I . 13—42., I I . 3—27., I I I . 3—44. 
«TudGyűjt 1817. I. 17. 
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Tehát a nevelés célját már a nagy jövő előtt álló folyóirat első, még meglehe
tősen konzervatív beállítottságú szerkesztője is, az emberképzés mellett, a 
polgárképzésben jelölte meg. A nevelés feladatát pedig a tehetségek kifejlesz
tésében, az erkölcsiség felébresztésében és a test nevelésében látta. A nevelést 
tervszerű tevékenységnek nevezte, mely által lehet olyanná formálni az embert, 
hogy megfeleljen rendeltetésének. 

A nevelést azonban az emberformálás csak egyik eszközének tekintette. 
Hangsúlyozta, hogy emellett oktatni is kell, mégpedig tudatosan és tervsze
rűen, és nem pusztán az iskolákban. Szemléletének a rendi nacionalizmustól 
a polgári nemzetté válás felé való elmozdulására mutat — akárcsak a szerkesztő 
ugyanebben az első évfolyamban írt cikkeinek sorozata — Fejérnek az a meg
állapítása, hogy a nemzeti kultúra és tudomány alkotásai is hozzájárulnak az 
ember értelme kiműveléséhez. 

A Tudományos Gyűjteményben a továbbiak során is számos neveléselméleti 
közlemény látott napvilágot. Ahogy a folyóirat általános iránya a húszas évek 
során a liberalizmus felé tolódik, úgy figyelhetők meg a lapban közölt pedagó
giai témájú cikkeken is a haladó irányzatok térhódítása, vagy legalábbis azok 
ismertetése. 

így például Horváth János 1824-ben Pestalozzi nevelési elveit ismerteti.7 

A szerző, a svájci pedagógus nyomán, szintén azon a véleményen van, hogy 
a nevelés célja az okos, kötelességeit készségesen teljesíteni tudó ember és pol
gár kialakítása. A nevelés feladatát abban, látja, hogy a gyermekben már csí
rájában meglevő erők kibontakoztatásra kerüljenek. A testi-lelki tehetséget 
— mint írja — egyaránt fejleszteni kell, csak így alakítható ki a harmonikus 
személyiség. 

A következő évben Horváth Zsigmond a nevelés fogalmát így határozza 
meg: a nevelés az, ,,ami az embernek testi-lelki erejét akármi módon kifejti, 
formálja és őt rendeltetéséhez eljutni segíti."8 A nevelést tehát rendszeres, 
tervszerű tevékenységnek tartot ta, és azt testi és lelki nevelésre osztotta fel, 
de további olyan felosztásokat is alkalmazott, amelyek még a korabeli hazai 
irodalomban meglehetősen ritka tagolásnak számítottak: 

,,A nemre tekintvén, különbséget kell tennünk férjfi és leány nevelés között. Ha 
állapotot és rendeltetést veszünk fontolóra, ez a munka ki ágaz a' föld-mi vesék, katonák, 
művészek, kalmárok, tudósok, nemesek és fejedelmek neveltetésére. A módra nézve lehet 
házi vagy familiai és nyilvánságos vagy közönséges nevelés, mely utolsót az oskolákban 
és különösen intézetekben találhatni fel."9 

Horváth Zsigmond már felismerte az elméleti pedagógia jelentőségét, azét 
az elméletét, amely nem választható el a gyakorlattól: 

,,A nevelés tudománnyá úgy különbőz a nevelés mesterségétől, mint a theoria és a 
praxis. Amaz a helyes módokat ós eszközöket mutogatja; ez pedig tzéljához képpest 
használja s gyakorolja azokat."10 

''Pestalozzi nevezetesb állitásai a nevelésről. TudGyüjt 1824. XI . 84—94. 
8 HORVÁTH Zsigmond: A' Házi nevelésnek hibájiról és azoknak orvoslások módjáról. 

TudGyüjt 1825. XI I . 45. 
»TudGyüjt 1825. XI I . 46. 10 Uo. 
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A nevelés célját így fogalmazza meg: 

„Minden valódi nevelésnek t e h á t azon egy tzé l ra kel l tö rekednie , t i . az ember i é r te lem, 
sz ív és érzésnek gyarap í t á sá ra , s a n n a k egyedül a ' különböző ko r r a , nemre , r a n g r a s jö
v e n d ő rendel te tés re nézve szükséges m á s módos í t á soka t a d n i . " 1 1 

A szerző miután definiálta a nevelést, megfogalmazta célját, körvonalazta 
területeit, rövid, egyetemes neveléstörténeti áttekintést ad. Különösen érdekes, 
ahogyan a közelmúlt és saját kora neveléstudományáról ír. A pedagógia 

„ a közelb m ú l t Phi losophiai Században új felemelkedést n y e r t az ember iségnek 's 
felvilágosodásnak, nemes szivü ba rá t j a i á l ta l . Je lesen megkü lönböz t e t t ék m a g u v a t e 
részben az Anglusoknál Locke , a ' F r a n t z i á k n á l Fene ion ós Rousseau , a néme tekné l 
Basedow, a Dessaui Campe . . . Sa l t zmann , ugy a m o s t is élő Káncze l l á r N iemeye r . . . 
He lvé t z i ában pedig a m a derék 's mindegyre m u n k á s 73 esz tendős Pes ta lozzi (most 
Y v e r d u n városában) ós nevel te tésben t e t t hasznos vá l toz t a t á sok á l ta l egész E u r ó p a 
f igyelmét m a g á r a v o n t a . " 

A neveléstudomány európai tekintélyei mellett megemlékezik a magyaror
szági szerény pedagógiai kezdeményezésekről is: 

M A m a g y a r o k is ébredeznek . K i sebb m u n k á k a t m á r í r t a k a nevelésről néha i Pe r l aky 
D á v i d , Cserey F a r k a s , Folnesics, Szabó, Seber ini deáku l , Schmid németü l , s m á s o k . 
De ké t lem, hogy még a dolgot elég phi losophiai 's psychologiai szempontbó l néző és 
m i n d e n t k imer í tő k ö n y v ü n k volna . Mind az Erdé ly i Múzeumban , m i n t a T u d o m á n y o s 
Gyű j t eményben is sok é rdemes Férf i jak felszólaltak a nevelés ügye mel le t t . " 1 2 

Horváth tehát, a külföldi példák nyomán, szükségesnek látja egy filozófiai 
és pszichológiai alapozású, tudományos igényű neveléstan megalkotását ma
gyar nyelven, a felsorolt latin és német nyelvű munkák, valamint a folyóiratok
ban közölt magyar tanulmányok mellett.13 

A szerző, tanulmánya második részében, a nevelés korszerű elveit sorakoz
tatja fel. Űgy véli, a jó nevelés alapjait a szülőknek kell lerakni. Az első évek
ben különösen nagy gondot kell fordítani a testi nevelésre, de azt később sem 
lehet elhanyagolni. A lelki nevelésben a természetesség elvét kívánja követni. 
Fejleszteni kell az emlékezetet, az akaratot, az érzelmeket, de mindezt lassan, 
fokozatosan, a gyermek korához és egyéni tulajdonságaihoz igazoldva. A házi 
nevelést jobbnak és hatásosabbnak tartja az iskolainál. 

Az erdélyi és a pesti folyóiratkezdeményezések mellett, az 1825-ben indult 
kassai Felső Magyar Országi Minerva is közölt neveléselméleti tanulmányokat. 
Bár e lap inkább konzervatív irányzatot képviselt, mégis — különösen eleinte 
— számos, korszerű eszméket tartalmazó írást is közölt. Ilyen volt 1825-ben 
Magda Pál sárospataki filozófusnak a kultúráról írt cikke,14 amelyben olyan 
nézeteket hangoztatott, hogy a valódi magyarságot a népnél kell keresni. 
Ebben a tanulmányban értékes neveléselméleti gondolatokat is papírra vetett. 

A nevelés célja szerinte a humanitás kialakítása, s ez úgy érhető el, ha a 
gyermek tehetségét harmonikusan fejlesztjük. Megkülönböztetett testi és lelki 
kultúrát. A test kultúrája a testi erők kifejlesztésében, gyakorlás (gymnastica) 
által való előmozdításából áll. Csak egészséges, harmonikusan fejlett testben 

" I . h . 47. 
1 1 1 . h . 49. 
13 Az első összefoglaló, t u d o m á n y o s igényű m a g y a r nevelés tan 1827-ben, B u d á n je lent 

m e g : S Z I L A S Y J á n o s : A nevelés tudománya. I—II. 
UA Culturáról. Felső Magyar Országi Minerva (FelsőMoMin) 1826. I I . 566—577. 
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alakítható ki a sokoldalúan fejlett lélek. A lélek kultúrája háromféle: elmebeli, 
erkölcsi és esztétikai. Magda Pál alapvető fontosságúnak tartja, hogy a nevelés 
és oktatás során mindhármat egyformán kell fejleszteni. 

Az 1820-as évek közepétől, tehát lényegében a reformkor kezdetétől fogva, 
folyóiratainkban egyre több neveléselméleti értekezés jelenik meg.15 Jórészt 
a már tárgyalt elveket ismétlik, esetleg más szempontok szerint csoportosítják 
vagy kiegészítik néhány új gondolattal. A harmincas években sok szó esik 
ezekben a tanulmányokban a jutalmazás és büntetés kérdéséről is, mint fontos 
nevelési módszerről. A szerzők kivétel nélkül a kettő helyes arányát tartják 
jónak; inkább az iskolai jutalmazás mint a büntetés pártján állnak. A testi 
fenyítést mint büntetést többnyire elítélik, humánusabb módszereket követel
nek.16 

4. 

A 19. század húszas-harmincas éveiben, tehát a magyar reformkor hajnalán 
és első szakaszában, a folyóiratok behatóan foglalkoznak az elméleti pedagógia 
körébe tartozó fejtegetéseik keretében, a kor fontos problémájának, az iskolai 
oktatás tartalmi korszerűsítésének kérdésével is. E probléma felvetése a sajátos 
hazai (és egyben kelet-középeurópai) viszonyok következtében az oktatás 
anyanyelvüségéért folytatott küzdelmek részeként jelentkezett. 

Az egész problémakört jól megvilágítja Mednyánszky Alajos tanulmánya, 
amely a Tudományos Gyűjtemény 1822. évfolyamában jelent meg.17 A későb
biek során a magyar közoktatásügy reformtervezetében is közreműködő műve
lődéspolitikus terjedelmes tanulmányában már ekkor kritikusan vázolta a 
korabeli magyar középiskolák tanulmányi viszonyait, ahol minden tárgyat 
(köztük a heti két órában oktatott magyar grammatikát is), latinul tanítottak. 
Ugyanakkor külföldi — angol, német és francia — példákkal bizonyítja az 
anyanyelven folyó képzés hatékonyságát. Kiemelte, hogy ezekben az orszá
gokban az egyes tárgyakat nemzeti nyelven oktatják, a latin csupán mint 
holt nyelv kap szerepet. Elismeréssel nyilatkozott a sajnos csak kivétel számba 
menő, református hazai iskolákról, ahol már néhány tárgyat magyarul taní
tottak. 

Mednyánszky szerint a hazai oktatásügy fejlődésének elsőrendű feltétele a 
magyar tanítási nyelv bevezetése a középiskolákban. A latin nyelven és mon
dattanon, a retorikán és a poétikán kívül minden tárgy magyarul történő okta
tását sürgette. Miként e korban a nemzeti nyelv ügyéért küzdők közül oly 
sokan, Mednyánszky is híve a klasszikus műveltségnek is, annak megszerzését 
szükségesnek is tartja, de a hazai tudományosság és egyben a magyar nyelv 

15 A fontosabbak: KOVÁCS Sámuel: Az ember élete bölcsőjétől fogva koporsójáig. Tud-
Gyűjt 1827. I . 33—69. — HORVÁTH József Elek: Az iskolai nevelésről Magyarországban. 
TudGyűjt 1829. I. 75—100. — SZABÓ Nepomuk: A tanuló gyermekkel való bánásmódról. 
Felső Magyar Országi Minerva 1829. IX. 629—652, — CsAOÓPál: Az elementáris Okta
tásnak nevelésbeli Princípiumai. TudGyűjt. 1830. I . 23—38. 

16 A testi fenyítékről, mint a kor fontos pedagógiai problémájáról sokat írnak folyó
iratainkban. Összefoglaló, minden lényeges elvi kérdést felvető tanulmányok a témáról: 
PTJCZ Antal: A Nevelésbeli Fenyilék mineműségéről. TudGyűjt 1819. VII . 58—63. — L O 
VÁSZ Imre: A tanuló gyermekekre nézve gyakoroltatni szokott testi fenyitékről orvosi és phi-
losophusi szempontból tekintve. TudGyűjt 1835. I. 46—65. 

17 Hazafiúi gondolatok a magyar nyelv kiterjesztése dolgában. TudGyűjt 1822. I . 1—37. 
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további fejlődésének egyetlen útját abban látja, hogy a nemzeti nyelvű oktatás 
bevezetésre kerüljön minden iskolafokozatban. 

Hasonló gondolatok találhatók Guzmics Izidornak a pesti folyóirat ugyan
csak 1822. évfolyamában megjelent írásában,18 amelyben Herder nyomán fog
lalkozik a nemzeti nyelv jelentőségével. A nevelés legfőbb eszközének a nyelvet 
tekinti. Csak az anyanyelvi alapképzés után tartja elkezdhetőnek az iskolák
ban a latin és görög nyelv, valamint irodalom oktatását. 

1825-ben Terhes Sámuel a Felső Magyar Országi Minervában írt cikkében19 

a magyar tudomány fejlődésének akadályaival foglalkozva, szintén azt han
goztatja, hogy a latin nyelv iskolai használata a legfőbb akadálya oktatás- és 
művelődésügyünk fejlődésének. A magyar tanítási nyelvért száll síkra, a latin
ról pedig úgy vélekedik, hogy az a tudósok nyelve kell hogy legyen. A népis
kolákban és a gimnáziumokban is a „közhasznú ismeretek" oktatását szorgal
mazza, ezek közé sorolva a természettudományokat, egészségtant és az élő 
nyelveket is. A klasszikusok oktatását ő felesleges időpazarlásnak tartja, a 
korszerű képzettséget csak a „reális oskolák"-tól várja. 

A filantropista hatásokat mutató nézeteket Miklós László sárospataki profesz-
szor próbálja cáfolni, aki elveit a német neohumanizmus eszmevilágából meríti. 
Az ugyancsak a Felső Magyar Országi Minervában közölt cikkében tiltakozik 
a reális iskolák megszervezésének tervezete ellen.20 Ezek szerinte nem nyújt
hatnak korszerű műveltséget, hiszen a műveltségbe a klasszikus kultúra is bele 
tartozik, és ezt csak a gimnázium adhatja meg. Azonban ő is azon a véleményen 
van, hogy a tananyagot és az oktatás módszereit valóban módosítani kell. 
Az oktatás nyelve lehet a magyar, ez nem áll ellentétben azzal, hogy klassziku
sokat is tanítunk. Azonban a latin és a görög nyelv tanítása nem merülhet ki 
a száraz grammatizálásban, az írók olvasása és magyarázata a lényeg. Elismeri, 
hogy a gimnáziumokban szükség van a reális ismeretek, a természettudomá
nyok alapjainak lerakására, de ezek teljes mélységükben való oktatását az 
akadémiákra bízza. 

Az 1820-as évek végén még sok szerző vélekedik úgy, hogy az oktatás nyelve 
minden iskolafokozatban magyar legyen.21 Egységes anyanyelvi alapképzés 
után javasolják a latin nyelv és irodalom oktatását, melynek célja nem pusztán 
a nyelv elsajátíttatása, hanem a klasszikusok beható tanulmányozása kell hogy 
legyen. Azt is hangsúlyozzák, hogy a tantervekben az eddigieknél nagyobb 
szerepet kell jut tatni a természettudományoknak és a modern nyelveknek. 

1828-ban Czuczor Gergely a Tudományos Gyűjteményben megismétli és össze
gezi a fentieket, kiegészítve azzal a javaslattal, hogy a gimnáziumokban nem 
csak a magyar nyelvet hanem a kortárs magyar irodalmat is oktatni kellene.22 

Az oktatás tartalmának korszerűsítése feltételezi az oktatás módszereinek 
a megváltoztatását is. Reformkori pedagógiai gondolkodóink egyre erőteljeseb-

18 A nyelvnek hármas befolyása az ember emberisítésébe, nemzetisitésébe és hazafiúsírá
sába. TudGyűjt 1822. V i l i . 3—36. 

19 Mi akadályoztatja többek közt tudománybeli tökéletesedésít a Magyarnak ? FelsőMoMin 
1825. XI I . 495—501. 

20 A tudomány s Nyelvtanítás helyes összeköttetéséről a Felsőbb Tudományos Intézetekben. 
FelsőMoMin 1826. V. 681—690. 

21 így pl- ANTALL Mihály: Gondolatok honni Magyar nyelvünk terjesztésének némelly 
eszközeiről. TudGyűjt 1827. IX . 61—110. — Kiss Sámuel: Miben van még a Magyar hátra 
leginkább? TudGyűjt 1827. I I . 3—15. — UDVABDY János: Felkiáltás a Haza ügyében. 
FelsőMoMin 1829. I I . 245—271. 

22 A1 Magyar Nyelv állapot ja Oymnasiumainkban. TudGyűjt 1828. X. 72—83. 
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ben kívánták a gyermek természetéhez és érdeklődéséhez való alkalmazkodást 
az oktatásban. Alsó fokon a szemléletes oktatás szükségességét hangoztatták, 
az elvont gondolkodást igénylő módszerek alkalmazására csak a felső szinten 
kerülhet sor. A korabeli hazai publikációkban felmerült a gyermekek aktivizá
lásának szükségessége is. 

Az oktatás módszereire vonatkozó egykorú nézeteket foglalja össze Székely 
Sándor: A Tanítás Talptételei című értekezésében.23 Véleménye szerint csak 
azt kell tanítani, 

,,a' mi a gyermek tehetségeihez és életidejéhez van mérsékelve, és a5 mi által célarányos 
tanítás mellett részvétel serkentetik fel őbenne. Valamig tehát a gyermek még az érzé
kiség esztendejében van, csak olyan tárgyakkal kell foglalatoskodtatni, mellyek ő benne 
külső és belső érzést ébresztenek fel, és megfoghatók."2* 

Fel kell kelteni a gyermek érdeklődésót is, vallja Székely, hiszen a taní tvány 
érdeklődése, aktív részvétele nélkül a tanítás ,,hatos nem lehet." Kerülni 
kívánja a tanulásra való kényszerítést, mert „minden tanulás béli ked megfój-
tathat ik ez ál tal ." A legfontosabbnak azonban azt tartja, hogy 

,,A tanítás minden eggyes tárgyaiban a könnyebbekről a nehezebbekre, az altételes isme
retekről a magasabbakra grádicsonként emelkedjék a tanító, és az erőket celaranyosan 
gyakorolja."25 

A nevelés és oktatás elméleti kérdésein kívül sok egyéb pedagógiai probléma 
vetődik fel folyóiratainkban a 19. század második-harmadik évtizedében. 
Pedagógusok, művelődéspolitikusok értekeznek a nyilvános és a házi nevelés 
előnyeiről és hátrányairól, a tanítók képzésének alacsony szintjéről és helyze
tük javításának lehetőségeiről, külföldi és hazai iskolák képzési rendszerérők 
Sokszor előkerülnek a nőnevelés problémái is. 

Míg a 18. század végén megindult magyar sajtóban inkább csak kisebb köz
lemények, hírek jelentek meg ezekkel a témákkal kapcsolatban, a felvilágoso
dás korának második szakaszában és a reformkor kezdetén folyóirataink már 
terjedelmes tanulmányokat, sőt vitákat közölnek a pedagógia tárgyköréből. 
Bár már a korai híradásokat, közleményeket átjárta a felvilágosodás világ
nézete, de ezek a publikációk még inkább csak a toleranciára és a jozefinista 
nevelési reformokkal kapcsolatos elvekre és intézkedésekre korlátozódtak, jóle
het felmerült már ezekben is gyakran az anyanyelvi oktatás jelentőségének 
hangoztatása. A magyar jakobinus mozgalom elfojtása következtében azonban 
megszakadt mind a hazai sajtó, mind pedig a nemzeti tudományok fejlődése. 
Néhány évtizedre volt szükség, amikor kibontakozhatott egy olyan hazai 
folyóiratirodalom, amely fórumot teremtett a különböző hazai tudományok 
számára. A magyar nevelés- és oktatásügy egykorú művelői éltek is ezzel a 
lehetőséggel, és mint láttuk: a 19. század második-harmadik évtizedében élénk 
és sokszor vitákra, hozzászólásokra késztető publikációs tevékenységet fejtet
tek ki. Ezek a folyóiratcikkek vezették be és teremtették meg lényegében a 
magyar pedagógiai irodalmat. Jelentőségük így is nagy, de mégis túlmutat 
egy szaktudomány-történetének keretem: e publikációk fontos tényezői voltak 
a reformkorban kibontakozó, polgári jellegű, nemzeti művelődéspolitikának is. 

s aTudGyűjt 1823. IV. 32—50. 
u I . h. 41. 
» I . h. 48. 
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FEHÉR, KATALIN 

Des problèmes de théorie pédagogique dans nos revues à l'époque réformiste 

Bien que la première revue spéciale de pédagogie de langue hongroise n'eût paru qu'en 
1841, la presse hongroise s'occupait, déjà à partir de sa naissance à la fin du XVIII e 

siècle, des thèmes pédagogiques. D'abord on ne publiait que de petites nouvelles ou des 
articles de ce domaine-là, mais, à partir de la deuxième décennie du XIX e siècle, les revues 
publiaient déjà des études pédagogiques ayant une prétention scientifique. 

L'étude se charge de présenter, de cette matière de source riche de l'histoire de pédago
gie, les écrits s'occupant de la théorie de la pédagogie et de l'instruction, à la base des 
revues des années vingt et trente. Ce sont surtout le Erdélyi Muzéum (Musée de Transyl
vanie) la Tudományos Gyűjtemény (Collection^ Scientifique), publiée dans la capitale et la 
Felső Magyar Országi Minerva (Minerve de la Haute Hongrie) de Cassovie qui faisaient 
paraître de nombreuses études de ce caractère. En analysant ces études, on peut constater 
que dans le premier tiers du XIX e siècle, les pédagogues et les politiciens s'occupant de 
la théorie de la pédagogie et de l'instruction hongroises ont reconnu les possibilités de 
publication de la littérature de revue en épanouissement, et que dans ces revues ils ont 
publié de nombreux écrits de théorie pédagogique contenant des idées actuelles. 


