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LOSONCZY István: Hármas Kis Tükör1  

 
Minden idők legsikeresebb magyar történelem tankönyve. Címe szerint „a Szent historiát, a Magyar Birodalom és 
Erdély Országnak földjét, polgári állapotját és históriáját gyermekek számára leábrázolja”. A tankönyv 1773 és 
1886 között hetvenegy kiadást ért meg, és Magyarországon évtizedekig használták. Bár a szerző evangélikus tanár 
volt, könyvét nemcsak a protestáns, hanem a katolikus és más felekezeti iskolákban is használták. Csupán 1854-
ben, a Bach-rendszer alatt tiltották be néhány évre művét. Ha figyelembe vesszük, hogy bő egy évszázad alatt hány 
iskolás nőtt fel ezen a tankönyvön, mindenképpen a korszak egyik legnagyobb hatású, a kor történelemszemléletét, 
a reformkori nemzedék történelmi ismereteit, a későbbi dualizmuskori történészgenerációknak máig ható nézeteit 
alapvetően befolyásoló tankönyvről van szó.2  

 

Joggal merül fel tehát a kérdés, miben rejlik e tan-
könyv titka, miért volt olyan népszerű tanárok és diákok 
között egyaránt, hogyan látja a ma történésze, történe-
lemtanára e korabeli tankönyvet. Mindenek előtt azért 
lehetett oly népszerű e tankönyv, mert a korábban önál-
ló tantárgyként nem tanított stúdiumot úgy tette a kor 
embere számára elfogadottá és hitelessé, hogy a törté-
nelmet a vitathatatlan Bibliával legitimálta. Magyaror-
szág és Erdély történetét a bibliatörténethez csatolta, 
annak mintegy természetes folytatásaként. Ugyancsak 
korát megelőző, máig érvényes pedagógiai újítás volt a 
tananyagnak az életkori sajátosságokhoz való igazítása, 
ezen pedagógiai elv következetes alkalmazása. Harma-
dik nagy újítása a történelem magyar nyelvű tanítása, il-
letve az, hogy az értelmetlen magoltatás helyett a prak-
tikus ismeretek komplex tanítása mellett szállt síkra. 
Mindezen modern (egyébként Comeniushoz visszame-
nő) pedagógiai elveket előszavában fejti ki Losonczy.  

A tankönyv első részében a diákok földrajzot, a má-
sodikban az ún. állampolgári ismereteket, a harmadik 
részében pedig a magyar királyok történetét tanulhatták. 
A tananyagrészek kérdés-felelet formában épülnek fel, 
úgy azonban, hogy a különböző betűmértek szedésével 
elválnak egymástó a törzs és kiegészítő ismeretek. A 
modern tankönyvszerkesztői gyakorlat ma is alkalmaz-
za ezt az elvet. 

Losonczy tankönyve méltán aratott tehát tartós sikert. 
Kevesebb, mint 200 oldalon tényszerű, érdekfeszítő, hi-
teles képet adott a magyar történelemről, a korabeli tör-
ténelemfelfogásnak megfelelően. Őseink dicső cseleke-
deteinek részletezésével, az alkotmánytörténeti részben 
a papíron lévő jogoknak a valóságos állapottal való 
szembesítésével, a szegényekkel és üldözöttekkel szem-
beni empátia kinyilvánításával, a hazaárulás éles eluta-
sításával a tankönyv fontos szerepet játszott a magyar 

történelmi tudat, a nemzeti öntudat és az egységes haza eszményének megerősítésében. 
A szerző felsorolja Magyarország vármegyéit, és minden vármegye ismertetése egy versikével kezdődik. A Du-

nántúli kerület vármegyéinek felsorolásakor a sorban az utolsó Baranya vármegye: 
„Baranya vármegye vagyon utoljára 
Mely igen áldott föld, termékeny voltára, 
Itt Pécs, Pécsváradja, Harsány, Siklósvára, 
S Mohács, hol nemzetünknek lőn veszte ’s kára.” 



Majd rövid, tényszerű felsorolás következik Pécs városáról: 
„Pécs királyi város, népessége 12 500. A püspök és káptalan lakása, püspöki Lyceum, királyi gymnasiummal, 

könyvnyomtató-műhellyel, magyar játékszínnel. A török 143 esztendeig bírta; Solimán szultán a vidéket földi pa-
radicsomnak nevezte. Oly fényes állapotban volt hajdan, hogy közpélda-beszéddé vált: „németnek Bécs, magyar-
nak Pécs”, jó bort és dohányt termeszt, nagy kőszén bányái vannak. Hüttner papiros gyárával.” 

   
    

WIEGAND, Johann: Az austriai paraszt iffjúságot a jól rendeltt mezei gazdaságra oktató kézi könyvetske.3 
 
A pécsi Püspöki Könyvtárban található egy 1774-ből származó, a pozsonyi nyomdában4 készült oktató könyv 
Johann Wiegand tollából, amelyet magyar nyelvre Szilágyi Sámuel, a Debreceni Református Kollégium fizikapro-
fesszora fordított le. 
 

A könyv stílusán, szókészletén érezhető, hogy a 
nyelvújító mozgalom előtt íródott, bár a fordító elő-
szavában megjegyzi: „hogy ezen munkát úgy igye-
keztem fordítani, hgoy a’ legegyügyübb ember-is 
meg-érthesse. Melyre nézve az Idegen Szókat min-
denütt eltávoztattam, valamennyire tsak lehetett; söt 
néhol, valamelly szót homályosnak láttam, azt egy 
kevéssé bövebben ’s több Szókkal tettem ki … Ha 
pedig egynéhány Szók fognak találtatni, mellyek 
Idegen Nyelven vagynak, azokat azért nem lehetett 
Magyar Nyelvre fordítani, mivel az ollyanoknak sem 
Neve, sem pedig maga a’ Dolog Magyar Országon 
nintsen.”  

Bár Szilágyi Sámuel patikusokat, doktorokat, 
„Nyelveket értő Magyar Hazafiakat” is megkérde-
zett fordító munkája során (pl. a „selyem-eresztő 
bogarakról”), hazafias kötelességükre hivatkozva 
arra buzdítja honfitársait, hogy működjenek közre 
„az ilyen hasznos Munkák” írásában. 

Szilágyi azt is megemlíti előszavában, hogy a ma-
gyar parasztok csak azokkal a földművelő ismere-
tekkel rendelkeznek, amelyeket még őseiktől tanul-
tak. A német parasztokat hozza föl követendő pél-
dának, akik silányabb termőföldön is sokkal jobban 
gazdálkodnak, mint a magyar parasztok, mert dol-
gosabbak, és mert korszerűbb ismeretekkel rendel-
keznek. Ezért a professzor hitet tesz amellett, hogy 
az iskolákban tanítani kell a korszerű mezőgazdasá-
gi ismereteket. 

A mezőgazdaság technika- s technológiatörténet-
tel foglalkozó kutató számára bizonyára nagy élve-
zet és haszon a könyvecske első fejezetének tanul-
mányozása a trágyáról. Az agrártörténet kutatója bi-
zonyára azt is meg tudja magyarázni, hogy miért 
szentel egy teljes fejezetet (ráadásul az elsőt!) a trá-

gyának a szerző, miért értekezik annak összetételéről, hasznáról hosszasan, melyet szerinte „a parasztok méltán 
neveznek a Föld Lelkének”. Majd a tankönyv sorra veszi a gabonaföldek, a szőlőskertek, veteményesek művelésé-
nek rendjét, illetve a legfontosabb mezőgazdasági haszonállatokat. A tankönyv egy ABC-rendbe szedett névmuta-
tóval zárul, amelyben a megfelelő oldal-számokra való utalások vannak, illetve a szerző néhol szómagyarázatot is 
ad (pl. giz-gaz, lásd dudva; kukuricza, lásd tengeri stb.). 

 
 

WILMSEN, F. P.: A magyar gyermekek barátja, vagy olly hasznos olvasó könyv a házi és oskolai tanuló 
gyermekek számára, mellyet – után sok bővítésekkel … hazai nyelven kiadott Lánghy István.5 
 
Lánghy István a Somogy megyei Csokonyán született 1796-ban, és Pesten halt meg 1832-ben. Nyelvművelő és ne-
velő volt, aki Wilmsen német pedagógus könyvét magyarra fordította, és ahol szükségesnek látta, kibővítette. „A 
magyar gyermekek barátja…” könyvecske tulajdonképpen két mű egybekötve, az elsőben tanmesék vannak, a má-



sodik pedig vallási, etikai szövegeket tartalmazó leckékből áll, de találhatók a tankönyvben a kontinensek földraj-
zával, és állampolgári ismeretekkel foglalkozó részek is. 
 

   

A tankönyv I. fejezete rövid tételmondatokból áll: 
„Én gyermek vagyok. A gyermekek még nem sokat 
tudnak, ezért tanulniuk kell… Addig, amíg oktatnak, 
tanítvány vagyok. A jó tanítvány figyelmetes… örö-
mest jár az Oskolába, szorgalmatos, rendes, csinos, 
erkölcsös és békességes… nem csintalankodik, s nem 
kóborol ide ’s tova, hanem egyenesen haza megy. Én 
jó tanítvány akarok lenni.” Majd ezután 40 oldalon 
keresztül a kb. 7-8 éves gyermek értelmi színvonalá-
hoz igazodva, az első lapokon egyszerű szavakkal, 
egyszerű bővített mondatokkal, majd 5-6 lap után 
egyre gazdagabb szókinccsel és összetett mondatok-
kal, összefoglalja mindazt a tudást, amit a gyermek 
feltételezhetően tud, vagy tudnia kell. A megfogal-
mazás igen tömör, de adatokban gazdag. A szerző és 
a fordító gyakran használ szinonimákat a jobb megér-
tést segítendő (elapadt, kiszáradt – vendégfogadó, 
szállófogadó, csapszék, vendégfogadós, csaplár stb.). 
Feltűnő a fordítás szép magyarsága, árnyalt kifejező-
készsége, amely miatt a mai olvasó közel 180 év táv-
latában sem érzi avíttnak, érthetetlennek a szöveget. 
Sőt, élmény olvasni, hogy fordítónk milyen árnyaltan 
magyarázza meg pl., hogy mi a különbség a mocsár, 
a posvány, a tócsa, a pocséta és a pocsolya között. 

E rövid tételek – amelyek tehát a gyermeket körül 
vevő világ velős magyarázatát adják -, nem pusztán a 
gyermek számára íródtak, hanem feltételezzük, hogy 
inkább tanítója számára, akinek e fejezet mintegy ta-
nítói kézikönyvként, vezérfonalként is szolgált. Állí-
tásunkat erősíti az a tény, hogy a „tételek” után rövid 
ellenőrző kérdések következnek, ugyancsak rövid vá-
laszokkal. E katekizáló olvasási és tanítási stílus a ko-
rabeli iskolákban bevett gyakorlat volt. 

A „Tételek” után, tartalmilag csoportosítva, rövid 
tanmesék következnek. A tanmesék többsége morali-

záló, a gyermek lelkivilágához, élettapasztalatához közel álló kedves figurákkal, akik rossz cselekedetük után min-
dig lelepleződnek, a jó gyerekek pedig megdicsőülnek. A szerző nem hagy kétséget a tanmesék végén: levonja a 
tanulságokat, és a családi, közösségi, társadalmi normák betartására ösztönöz. A torkos Friderikáról szóló olvas-
mány végén pl. megfogalmazza a fő tanulságot: „Aki kíváncsiságát vaktában követi, azt azok végtére veszedelembe 
buktatják.” 

Az utolsó (állampolgári ismeretek) fejezetben a szerző röviden áttekinti az egyetemes történelem nagy korszaka-
it, főbb eseményeit. A VII. Gergely pápától Amerika felfedezéséig, azaz az 1096–1492-ig terjedő időszakot 68 sor-
ban foglalja össze. Valamivel bővebb kifejtés következik a Magyar Ország’ Históriájának rövid Rajzolatja c. 
XXIII. fejezetben. A tankönyv társadalmi szerepét és hatását leginkább a XXIV. fejezet tükrözi, amelyben a köny-
vet használó tanító, és az abból tanuló diák mindent megtudhat „A jobbágyoknak a’ jól elrendelt Köztársaságokban 
való Jussairól, és Kötelességeiről.” Az első mondat megadja a legfőbb eligazítást: „Ahogy a gyermeknek a szülői 
házban, úgy „az Ország valamennyi Lakosai … kötelesek a Hazájokban fennálló Törvényeknek engedelmeskedni … 
azért, hogy az országban Rend, Csendesség és Bátorság uralkodjék.” Ezt mintegy nyomatékosítva, a következő ol-
dalon olvashatunk azokról a „rémítő” épületekről, „melyek Fenyítő Házaknak, Vármegyei- és Uradalmi Fogházak-
nak neveztetnek … Ezen házakban csupa kis szobák találtatnak, mellyek erős ajtókkal, nagy és erős lakatokkal és 
závárakkal vagynak megerősítve, ’s csak egy kis ablak van rajtok, melly kívülről erős vas rudakkal van felkészülve. 
Az ilyen szobákba, mellyek tömlöczöknek neveztetnek, zárattatnak bé a bűnösek, azaz azon rossz emberek, a’kik a 
Törvényeknek nem engedelmeskednek.” 

A tankönyv következő oldalai felsorolják a felvilágosodás eszmerendszerét tükröző egyetemes emberi és polgári 
jogokat (az élethez, a szabadsághoz, a tulajdonhoz, valamint a birtokláshoz való jogot). Mivel azonban az emberek 
a „Polgári Társaságban” különféle rendet alkotnak („némelyek előkelők, mások alacsonysorsúak”), ezért „egyik 
embernek nagyobb tekintete, és hatalma van mint a másiknak”. A tankönyv egyértelművé teszi azokat a foglalko-



zásokat, amelyek az egyes rendekhez illenek. Felsorolja, hogy kinek, hogyan és mennyit kell adózni, és végül a fe-
jezet utolsó oldala az „Uraságok” és „Szolgák” viszonyáról, a szolgák kötelességeiről szól, valamint felsorolja a 
legfontosabb állami hivatalokat (kormányszékek, kancellária, helytartó tanács, királyi tábla, törvényszékek stb.). 

Az Olvasókönyv utolsó XXV. fejezete erkölcsi intelmeket sorol fel egy-egy versikével alátámasztva. Például: 
Őrizkedj, hogy becsületes nevedet valamelly gyalázatos cselekedet által meg ne becstelenítsd: Azt a’ki lop vala, 
Tolvajnak tartják mindenkor. Esmérd meg tulajdon hibáidat, és ne gáncsold szüntelen felebarátodat: Lásd szemed-
ben a gerendát, Ne bántsd máséban a szálkát. Ne nyugtalankodjál, ha foglalatosságodban nem teszel szaporán 
előmenetelt: Ama’ híres Róma vára, Nem egy napnak a’ munkája. 

 
 

DUGONICS András: A tudákosságnak első könyve, mellyben foglaltatik a bető-vetés.6 
 
Dugonics András bevándorolt horvát (dalmát) kereskedőcsalád sarja. Tizennyolc éves korában belépett a piarista 
rendbe. Később a váci, a medgyesi és a nyitrai gimnáziumokban tanított. A nagyszombati egyetem elemi matema-
tika tanszékére került 1774-ben. Tanári munkája során sikeresen küzdött a németesítő törekvések ellen. Tevékeny-
ségével kivívta a hatóságok, és sok kollégájának ellenszenvét. Az egyetemi ifjúság viszont rajongott professzoráért. 
A magyar nyelvért folytatott harc egyik kiemelkedő alakja volt. Négykötetes matematikai művében (Tudákosság) 
egyetlen idegen szó sincs. 
 

        

Ahogy fentebb is vázoltuk, a XVIII. század a tudomá-
nyos nyelv magyarosodásának korszaka, a tudósok megkí-
sérlik a latin nyelvet kiküszöbölni, és tudományos gondo-
lataikat magyar nyelven megfogalmazni, más tudósok mű-
veit idegen nyelvről magyarra lefordítani. A matematikai 
műnyelv megalkotásában kiemelkedő érdeme van Dugo-
nics Andrásnak, hiszen akkor fogalmazta meg tiszta ma-
gyar nyelven négykötetes matematikai művét, amikor még 
a közoktatás és a tudomány nyelve is a latin volt. Magyar 
nyelvű matematikai tankönyve hosszú időn keresztül a kor 
tudósainak alaptankönyve volt, amelyből nemcsak a szám-
tan, algebra, mértan és részben a természettudományok 
műszavait sajátították el magyar nyelven, hanem a tudo-
mányos gondolkodás, a logikus érvelés, a bizonyítás 
készségét is. 

A földmérésről szóló fejezet előtt egy versike méltatja 
Dugonics munkásságát, amely őt „tudákos betűvetőnek”, 
„Newton szerént bölcselkedőnek” nevezi. Különösen ma-
tematikai műnyelvünk köszönhet neki sokat, bár nem 
mindegyik szava élte túl őt, hiszen már életében is sokat 
bírálták szóalkotásai miatt, így Kazinczy is. Némely ide-
genből alkotott szava erőltetett és a magyartól idegen 
hangzású volt, nem is maradtak fenn ezek a szavai, pl. „tel-
lemtudákság”, „tellemíteni”, „húzomos mekkoraság tudo-
mánya” (geometria). Vannak viszont olyan általa megal-
kotott szavak, amelyeket ma is használunk: tudomány, té-
tel, felület, töredék, henger, gyök, véges, végtelen, derék-
szög, kör. Ez utóbbi állítólag azért nem „ker” (a kerek szó-
ból eredeztetve), mert Dugonics élete végéig szögedi táj-
szólásban beszélt.7 

A „Tudákosság” első könyve a „bötű-vetésről”, vagyis 
az algebráról szól. Ma tanulás-módszertani bevezetőnek 
neveznénk azokat a sorokat, amelyben a szerző leírja, ho-
gyan kell az algebrát tanulni. Figyelmeztet, hogy a könyv-
nek „elejéről utollyára, osztán közepére senki se hágdi-

csállyon, hanem amint irva vagyon, a’ rend szerént lépdegeljen”. Majd egy újabb fontos szabály következik: amíg 
valaki tökéletesen meg nem értette a tananyagot, tovább ne lépjen. Nem árt, ha újból és újból visszatér a tananyag-
ra, mert „az előbbinek igazságától függ az utóbbiak igazsága”. Nem elég csak elmélkedni, példákon gyakorolni is 
kell a megértett elméletet. Végül arra inti Dugonics tanítványait, hogy ne hitetlenkedjenek, hanem gyakran vegyék 
elő újból a már megtanultakat, és nem árt egy kis kételkedés sem, mert bár kemény munkával, de el fognak jutni a 
tudáshoz. 



A tankönyv következő oldalain ezután Dugonics módszerese végigvezeti tanulóit a tudományos gondolkodás ál-
lomásain. Elsőként a magyarázatokat (definíció) említi, majd ezután következnek a „tudtomok” (axióma), a „kére-
mények” (postulatum), az „államányok” (hipotézis), a „vételek” (teoréma), a „tételek” (problema), a „fojadékok” 
(corollaria), majd végül a „jegyzetek” (scholia). 

A tankönyv a legegyszerűbb matematikai példákon keresztül vezeti be a tanulót az algebrába. Az egyes részek ál-
lítással kezdődnek, majd ezt követi a magyarázat, az alátámasztás és példák, végül a matematikai művelet bemuta-
tása. Az ismeretek fokozatosan nehezednek, a tanuló a könnyebbtől halad a nehezebb felé. Míg Dugonics András 
matematikai tételeket magyar nyelven magyarázza, érzékelhető a küszködése a nyelvvel. Erre példa a pozitív és 
negatív számok közötti különbség magyarázata. Ma már megmosolyogni való Dugonics igyekezete, ahogy a „va-
gyonos mekkoraságot” (pozitív szám), és a „héános mekkoraságot” (negatív szám) magyarázta. Amint látható az 
is, hogy két pozitív szám összeadását a mai fül számára idegen hangzású szavakkal teszi meg (8+2= több nyolc, 
több kettővel). Érzi ő is, hogy „e’ kimondás nem igen magyarosan esik”, ezért azt javasolja: „így mondgyuk ki: 
nyolc több kettővel”, és ennek mintájára a kivonás esetében is „így mondassék ki: nyolc kevesebb kettővel”. 

Dugonics András négykötetes matematikai munkája nemcsak a matematika tudományának magyar nyelvre átül-
tetése miatt bír kiemelkedő művelődéstörténeti jelentőséggel, hanem azért is, mert feltételezhető, hogy a 
XIX. század első évtizedeiben a reformkor meghatározó személyiségei ezekből a tankönyvekből sajátították el a 
tudományos (matematikai) gondolkodás alapjait. 

 
 

VARGA Márton: A gyönyörű természet tudománnya.8 
 
Varga Márton természettudós volt, filozófiai tanulmányait a győri akadémián végezte. Előbb Komáromban volt 
középiskolai tanár, majd a nagyváradi, 1809-től pedig a győri akadémia fizika, a természettan és a mezőgazdaság-
tan tanára. Élete végén a zirci apátság uradalmának igazgatója. 1808–1809-ben megjelent háromkötetes tan- és ké-
zikönyve a XVIII. század természettudományos (fizikai, kémiai és csillagászati-földrajzi) eredményeinek magas 
színvonalú, magyar nyelvű összefoglalása. Mint nyelvművelő, a természettudományok szakmai magyar nyelvének 
kialakulását segítette elő, 1796-tól az erdélyi nyelvművelő társaság tagja. 
 

 

Bár Kováts Mihályé,9 Varga Márton kortársáé az érdem, 
hogy az egész korabeli kémiát élvezetes nyelven, szakmai-
lag is kifogástalanul megszólaltatta, de Kovátscsal csaknem 
egy időben, 1808-ban jelent meg Varga Márton műve is. Az 
előszóban Varga hivatkozik ugyan Kováts Mihályra, de arra 
is, hogy neki ugyanúgy végig kellett mennie a nyelvi úttö-
rők rögös útján. A „gyönyörű természet tudománya” elő-
szavában joggal írhatta: „Előttem törött út, ki-ki tudgya nem 
volt”. Varga szóalkotásai általában jók, azonban az általa 
készített szavak nem ölelik fel a kémia egészét. Az I. kötet 
bevezetővel indul, amely a természeti világgal kapcsolatos 
alapvető fogalmakat tisztázza, valamint bemutatja a termé-
szettudományos megismerés legfontosabb állomásait. Var-
ga Márton a természeti világ megismerése alapjának a ta-
pasztalást tekintette: „Az egész természet Tudománnyának 
talpköve a’ tapasztalás: ezen értjük azon esméreteinket, 
mellyeket érző eszközeink által szerez magának a’ lélek a’ 
természeti dolgokról.” Majd ezután bemutatja a newtoni 
természetfilozófia főbb gondolatait, és négy fő tételét. A tu-
dós tanár hitet tesz a fizikai hasznosságáról is, hiszen ahogy 
írja: „A Fisikának haszna az ember’ értelmének megvilágo-
síttatásában, a’ mi természeti állapotunknak tökélletesítté-
sében, ’s a polgári sorsnak boldogíttatásában, kimondha-
tatlan.” A következő fejezetekben igen részletesen, és zöm-
mel német nyelvű szakirodalmi munkákra hivatkozva ír a 
testek tulajdonságairól, a mozgásról, súrlódásról, a testek 
kiterjedéséről. A könyv második kötetében a kémia tudo-
mányáról olvashatunk (a levegőről, a gázokról, különféle 
ásványi anyagokról), majd a kötetet összefoglaló tábla zár-
ja, amely korabeli fizikai és kémiai eszközök rajzait tartal-
mazza. A II. kötet elején a tartalomjegyzék után magyar-
nyelvű szószedet található, amely a latin kifejezések ma-



gyarítását tartalmazza. Van közöttük nagyon sok, amelyet ma is így mondunk és írunk (zsíros olaj, zengés, vízesés, 
tűzálló, okozat, súly, szivárvány, de akad olyan is, amely nem élte túl a nyelvújítás korát (felső színe a testnek = 
felszín, fagyás pontya = fagypont, héség’ érzése = hőérzet, mindétig mozduló = örökmozgó). 
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