
A MAGYAR M Ü V E L Ő D É S E S Z M É N Y E I . 

UJABB szellemtudományi irodalmunkra jellemző bizonyos egészséges 
korlátozódás, a problémakörök önkéntes szűkítése. Néhány évtizede 
még a tudományos érdeklődés nyugtalanul csapongott az egye-

temes kultúra multjában, szívesen kapcsolódott a magyar vonatkozásoktól 
teljesen mentes kérdésekhez is, de a gyakran nagyszerű teljesítmények nagyobb, 
maradandóbb hatást sem befelé, sem kifelé nem értek el. A francia vagy német 
tudomány hatalmas rezervoárjába ömölve elvesztették jelentőségüket és tár-
gyuknál fogva a hiábavalóság, az erőfecsérlés érzését keltették fel az itthoni 
közvéleményben. Ma máskép áll a helyzet. A legkülönfélébb tudományszakok 
képviselői belátják, hogy igazi eredetiségre, önállóságra csak úgy tehetnek 
szert, ha a magyar szellem területét kutatják át, öncélúan értékelve a nemzeti 
multat. Belterjes gazdálkodásra van szükség, hogy az eredmény igazán gaz-
dag legyen. Az európai szellemi áramlatok ma a kutatás középpontjában 
állanak, de csak magyar elváltozásaikban fontosak tudósaink számára; a 
külön értékeket, külön életformákat keresik meg és elemzik. A magyarság 
szellemi morfológiáját dolgozzák ki, mint a mult század derekán a franciák 
vagy most velünk egyidőben a németek a magukét. Nyelvész és irodalom-
történész, történetíró és legújabban a filozófus is részt kér a közös alapú munká-
ból. És hogy a filozófus szükségét érzi és lehetőnek tartja a maga absztrakt 
munkáját a nemzet magaismertetésének szolgálatába állítani és a cél érdeké-
ben a történész alaposságával gyüjti össze a históriai adatok tömegét, leg-
jobb bizonyíték a feladat fontossága mellett. 

Kornis Gyula, a filozófiaprofesszor, két testes kötetben adta ki magyar 
szellemtörténetét: «A magyar művelődés eszményei 1777—1848». (Egyetemi 
nyomda kiadása.) A magyarság egyik legfontosabb korszakának műveltségét, 
szellemi igényeit vizsgálja elsősorban a közoktatás kérdéséhez kapcsolódva 
hallatlan tömegű adat, dokumentum, tantervszabályozások, reformtervezetek, 
politikai viták és irodalmi vélemények ismertetésével. Nagyon helyesen, a 
kitűzött és megvalósítani kivánt ideált érzi rendkívül jellemzőnek a kor-
szakokra, mert hiszen az emberi természet leküzdhetetlen renyhesége és a 
megszokástól kötött cselekvésmódok folytán az egyes korok vágya inkább 
tervezetekben és elképzelésekben csapódnak le, mint a valóságos életben. 
A művelődési ideálok fokozatos tudatosodását, a világnézetek alakulását leg-
jobban az iskolaügy fejlődése mutatja meg. «Egy-egy kor művelődési esz-
ménye elsősorban iskolai intézményeiben vagy ezek megjavítására irányuló 
reformtörekvéseiben nyulvánul meg» — írja előszavában. Tárgyát kiszélesíti, 
midőn fölfejteni iparkodik «mindazokat a szálakat, melyek a régi magyar 
iskolát a magyar társadalom szövetébe beléfűzik». Az iskolák belső életét, 
tanításmódját, a tanárok és diákok alakjait széles művelődéstörténeti hát-
térrel festi meg. A magyar kultúra szempontjából legfontosabb iskolatípusnak 
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a középiskolát tartja. «A középiskola a magyar középosztály iskolája, sőt 
igazában a művelt magyar polgári osztály megteremtője.» 

Az iskolán keresztül szeretné minden korszak világnézete az új nemzedéket, 
szóval a jövőt maga számára megnyerni. A felvilágosodott abszolutizmus gondol-
kozását tükrözi az 1777. évi Ratio Educationis. Hasznos állampolgárok nevelése 
a cél, utilitarisztikus és egyben felvilágosodott szellem érvényesül a tantárgyak 
összeválogatásában. II. Józsefnél ugyanez a felfogás már demokratikus pro-
grammal is bővül. Csökkenti a gimnáziumok és főiskolák számát, a népoktatást 
tekinti elsőrendűen fontosnak. Az 1790-es felbuzdulás nyomán kezd kibonta-
kozni a nemzeti művelődés eszménye. A közoktatási problémák ettől kezdve 
szorosan összefüggnek a nemzeti feleszmélés egyéb kérdéseivel, így a magyar-
nyelvűségért folytatott mozgalommal. Az 1806-os új Ratio a francia forrada-
lom hatása alatt a felvilágosodás és demokrácia elleni küzdelem jegyében 
születik meg, de a huszas évektől kezdve az egyre erősödő liberalizmus megint 
előtérbe hozza a népnevelés kérdését. A nemzeti művelődés önállósul, alkal-
mazkodik az újabb idők követeléseihez realisztikus célok kitűzésével, a gyakor-
lati, gazdasági, ipari oktatás életrekeltésével. A szabadságharc forradalmi 
szelleme azután végleg diadalrajuttatja a kultúrdemokrácia elvét. 

A könyv legérdekesebb részei a magyar nyelvűség küzdelméről szólók. 
Nyelv és nemzetiség közömbös fogalmak voltak a XVIII. században a naciona-
lisztikus szemlélet számára, amely ezeket az állam fogalmának teljesen alá-
rendelte. Kornis munkájának számos adatából és kitünő megfigyeléseiből 
érdekes fény vetődik azokra a lelki tényezőkre, amelyek a ma oly természetes-
nek ható nyelvi követelések ellen szegültek. Természetesen itt nem az örök 
maradiak, a műveletlen és minden újnak gondolkozás, érvelés nélkül ellen-
szegülők, a megszokotthoz csak kényelemből ragaszkodók érdekelnek bennün-
ket, hanem nagyműveltségű, kiváló tehetségű főuraink, akiknek a nyelvi 
kérdésben állásfoglalását hajlandók vagyunk értetlenül, haragos megbotránko-
zással tekinteni. Pedig legfőbb hibájuk csak az volt, hogy a kor uralkodó 
ízlése alól nem tudták kivonni magukat. Nemcsak nálunk, másfelé is döntő 
szerepe volt az esztétikai szempontnak a nyelv megítélésében. Érdemes elol-
vasni Nagy Frigyes kis értekezését a német irodalomról (amit persze franciául 
írt, mint minden más munkáját). Felpanaszolja a német nyelv tökéletlenségeit, 
elmaradottságát, durvaságait; költők, írók nyelvművelő munkáját kívánja; 
ábrándozik franciás csiszoltságú német beszédről, de látszik, hogy nem nagyon 
hisz óhajaiban, mint ahogy mindvégig nem vett tudomást a német irodalmi 
megújulásról. A felvilágosodás kiművelt ízlésű emberét szinte fizikailag sebez-
ték a nyelvi gyarlóságok különösen, mert teljesen a francia nyelv szuggesztiója 
alatt állott. Nálunk a helyzet még súlyosabb volt, mint Németországban. 
Nem egy másik élő és csak kevesek által beszélt idegen nyelvet kellett elhagyni 
a hazai idiomáért, hanem egy ősi, a művelt emberiség közkincsévé vált, a maga 
holt voltában tökéletes, érzékenységet nem sértő és főleg a legszélesebb réte-
geknek lelkébe gyökerezett nyelvet odadobni egy nehézkes, darabos, csak 
alacsonysorsúak által beszélt nyelvért. ízlés és nívóbeli sülyedést jelentett 
az akkori művelt ember tudatában a nyelvcsere és az elszigetelődés, értelmi, 
elzüllés veszedelmét. A latin belekapcsolta a magyar tudományt a nemzet-
közi törekvésekbe és most kockáztatni kellett minden további kutatás ered-
ményét. 

Tudományos műszó alig volt a nyelv akkori állapotában és így joggal 
felmerülhetett a félelem a tudományos irodalom jövője iránt. Magyar nyelvű 



952 

tankönyvek száma elenyészően csekély volt, 1790 után is még félszázadig 
nem jelenik meg magyar nyelv- és olvasókönyv iskolai használatra. Az iro-
dalmi nyelv is még tökéletlen volt. Kornis idézi Arany János panaszát, milyen 
nehéz a kevés számú tökéletes emlékből irodalmi olvasókönyvet szerkeszteni. 
És ezt 1855-ben írta Arany ! A társaság, a baráti eszmecsere céljaira is alkal-
matlan még a XVIII. század végén a nehézkes nyelv és a társasélet, valamint 
vitatkozás e korszakában ez is érzékeny hiány volt. Tudjuk még, nagy íróink, 
mint Kazinczy vagy még Széchenyi is, szívesen fordították németre a szót 
közvetlen beszélgetésben vagy írásban. Gr. Dessewffy Aurél elsősorban a társal-
gásra kiműveltnek kívánja látni a magyar nyelvet. Az ízlés aggodalma, a 
műveltségi színvonal sülyedésétől való félelem volt az egyik motivum a magyar 
nyelvűség elleni tiltakozásban. De épen az ízlés és műveltségért aggódás érlelte 
meg íróink lelkében a nyelvművelő célzatot, a felvilágosodás, mint Szekfű 
rámutatott, vezetett túl önmagán új fogalmakhoz. íróink megtörték a circulus 
vitiosust; nyelv nélkül nincs irodalom, irodalom nélkül nincs kiművelt nyelv 
és a megélénkült tevékenység, a munka eredményessége visszahatott az iro-
dalmon kívüli tényezők állásfoglalására. A nyelvmozgalom második fázisá-
ban már legkonzervativebb főuraink is lelkes hívei a nyelvreformnak, mert 
épen ezáltal látják biztosítva az igazi műveltséget. A vita folytatódik, de 
már más kérdések, nem a nyelvcsere szükségessége körül. 

Más meggondolások is befolyásolták főurainkat. A magyar nyelv követe-
lése mindjárt kezdetben politikai mellékszinezetet nyert. Bessenyei már demo-
kratikus fejlődés lehetőségét látja a magyar nyelvűségben, ugyanígy Aranka 
György, Erdély buzgó irodalmárja. Konzervatív irányzódású főnemeseink 
tehát mintegy ellenük kovácsolódó fegyvert érezhették a nyelvreformot és 
nem csatlakozhattak fenntartás nélkül, rögtönös lelkesedéssel a mozgalomhoz. 
Kornis könyvéből látjuk, hogy a francia forradalom utáni közszellem is hozzá-
járult az ellenkezés erősítéséhez. A művelődés kiterjesztése veszedelmes; a 
parasztok maradjanak tudatlanok. A magyar nyelv általánosítása forradalmi 
következményekkel járhat — gondolták ezekben az években. Gr. Cziráky 
Antal országbíró, a pesti egyetem elnöke, azt vallja, hogy a latin nyelv kiszorí-
tása egyértelmű az alkotmány felforgatásával. «Szilárdan meg vagyok győ-
ződve, hogy aki a latinban nem jártas, sem nem tudja a magyar alkotmányt 
helyesen felfogni, sem nem tud Magyarországon mint államférfiú, bíró vagy 
törvényhozó sikeresen szerepelni» — írja Metternichnek. Ürményi József 
országbíró, aki Kornis szerint halhatatlan érdemeket szerzett magának a 
magyar közoktatásügy önállóságának megmentésével, nagyszerű, kiváló ma-
gyar érzésű ember, elégedetten mondja titkárának, Horvát Istvánnak, egy 
országgyűlés után : Iterum destruxi stupidam linguam vestram hungaricam! 
(Ismét megbuktattam esztelen magyar nyelveteket!) A magyar nemzet ügyét 
védelmezték ők meggyőződésük szerint, midőn szembeszálltak feltörekvő, 
rejtélyes, új erőkkel. A rövidlátás, tévedés jelzőit könnyű ezekre a lelkekre 
aggatnunk; igazán érdekes azonban és igazán fontos az elemzésük lenne, 
ennek a furcsa összetételnek megismerése, amelyből a legtermészetesebb mai 
fogalmak hiányoztak és a hazafiság akkori értelmének megállapítása. 

A negyvenes években, midőn a nyelvcsere már nem lehet vitás, a művelő-
dés kiterjesztésének kérdése újra feléled Széchenyi és Kossuth vitájában. 
Széchenyi, «a kiművelt emberfő» harcosa, feltétlenül az általános népnevelés 
ellen foglal állást és veszedelmet lát abban, amitől Kossuth vagy Eötvös 
a nemzet újjászületését reméli. Széchenyi ezzel a felfogásával a régibb konzerva-
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tív nézethez hajlik vissza ; ott egy forradalom tapasztalata, itt egy új forrada-
dalomtól rettegés vezetett a figyelmeztető és óvó hanghoz. 

A kultúrdemokrácia mellett a nyelvmozgalom előrehaladtával a nemzeti-
ségek kérdése válik égetően fontossá. Amíg a latin volt az államnyelv, a nemzeti-
ségek nem okoztak bonyodalmakat, most a magyar nyelvűség mellett ők is 
érvényesíteni akarják nemzeti igényeiket. Kornis részletesen ismerteti a nyelv-
és kultúrális kérdések összefüggését a nemzetiségi mozgalmakkal. A harmincas-
negyvenes években már a gyűlölködő röpiratok serege szórja a vádakat a 
magyarság ellen. A pánszláv mozgalom megindul, az oláhok már ősbirtokos 
jogaikat emlegetik. A németek magasabb kultúrájukra hivatkozva kívánják 
iskoláikban a német tanítási nyelvet. A pozsonyi, lőcsei, selmeci intézetekben, 
a balázsfalvi görög katholikus gimnáziumban már a nemzetiségi gyűlölködés 
szítódik, különösen ez utóbbi tűzfészke lesz a nemzetiségi mozgalmaknak. 
Nagyjaink már ráeszmélnek a fenyegető veszedelemre. Báró Wesselényi 
Miklós a szlávságra figyelmeztet, Széchenyi elborultan szemléli a magyarság 
elszigeteltségét a hatalmas fajokra támaszkodó nemzetiségek között. Kossuth 
és társai optimisták, az iskolák megmagyarosításában és a demokratikus 
eszmék terjedésében remélnek békés megoldást, Széchenyi kétségbeesetten 
tiltakozik a nyelvkényszer ellen és percig sem hiszi, hogy a demokrácia hozzánk 
fogja kötni a nemzetiségeket. Tragikus dilemma előtt állott a magyarság — 
jegyzi meg Kornis — nyelvterjesztő életösztöneinek és a nemzetiségek követe-
léseinek összeütközésében. Nem engedhetett a nemzetiségek nyelvi kívánságai-
nak, mert így maga kezdeményezte volna az ország felbomlását. 

Főuraink széles műveltsége, nagy tudása szivóssá tette mindezen kérdé-
sek megvitatását. «A régi magyar társadalomnak egy rétege volt, mely valóban 
az európai műveltség színvonalán állott: az arisztokrácia.» A XIX. század 
elején a jobbágyok iskolákba özönlése új réteget emel fel, megvetve a későbbi 
középosztály alapját. A főuraknál divatos egyéni nevelést épen úgy, mint a 
régi középiskolák szigorú szellemét és tanításmódját az újgondolkozású nem-
zedékek élesen bírálták, tény azonban az, hogy a XVIII. századvég iskolázta-
tásának nevelőhatása gyümölcsözött a reformkorszak eredményeiben. 

A főrangú ifjak nevelését, a tudatosságot, amellyel apáik a nevelést 
irányították, a nemesség és jobbágyság iskolai helyzetét kitünő fejezetek tár-
gyalják. Nagyon érdekes és kimerítő alaposságú a nőnevelés fejlődését ismer-
tető rész az első magyar nőmozgalmak történetével. Csak töredékére utal-
hattunk annak a gazdagságnak, amely adatokban és gondolatokban a két 
hatalmas kötet lapjain szétárad és a munkát művelődéstörténetünk egyik leg-
monumentálisabb emlékévé teszi. A neo-humanizmusról, vagy a deák és magyar 
kultúra küzdelméről szóló szélesebb alapú fejtegetésekben épenúgy, mint a 
közoktatással szorosabban összefüggő kérdések részletes, lehetőségig teljes 
felölelésében a munka a könnyen folyó előadás és a filozófiai nézőpont által 
is a magyar szellemiség általános érdekű rajzává emelkedik. Történeti és filo-
zófiai irodalmunknak egyaránt értékes nyeresége. Halász Gábor. 
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