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Fehér Katalin 
 

Az erdélyi sajtó és a nevelés a 19. század első felében 
 

„Időszaki lapnak hatni kell, s ha hatni nem képes: nemes rendeltetését meg 
nem érdemli” – írja Kossuth Lajos 1846-ban a Hetilap hasábjain. A sajtó mint a 
korszak legfontosabb nyilvánossági fóruma – a 19. század első felében – Euró-
pában és Magyarországon is hatalmas jelentőséggel bírt. Nagy tömegekhez jut-
tatott el olyan eszméket, melyek a korszakban „a levegőben voltak”, sokakat 
foglalkoztattak. A lapok nem csak információkat közöltek, hanem sajátos esz-
közként hatni is próbáltak a közgondolkodásra, befolyásolni törekedtek az em-
bereket.  

Az Európa-szerte ekkor meginduló nagyarányú iparosodás, az iskolázott ré-
tegek növekedése, az olvasás általánossá válása, a világ dolgai iránti fokozot-
tabb érdeklődés, az önálló véleményformálás megváltoztatta az emberek gon-
dolkodásmódját, és ezt nem kis részben a sajtónak lehet tulajdonítani.  

A nevelés kérdései ekkor a közgondolkodás előterében álltak. A köznevelés 
polgári és nemzeti átalakításával kapcsolatos összes megfogalmazódó reformja-
vaslat, mely az országgyűlési vagy a megyei vitákon elhangzott, megjelent a ko-
rabeli lapok hasábjain is. A korszak lapjaiban számtalan neveléssel kapcsolatos 
írást találunk. Természetesen minden lap a saját jellegének megfelelő formában, 
stílusban és mélységben foglalkozott nevelésügyi kérdésekkel, figyelembe véve 
olvasóközönségének igényeit is. Más jellegű pedagógiai írásokat találunk példá-
ul a Tudományos Gyűjteményben, mást az első-
sorban női olvasóknak szánt Életképekben, és 
mást a korszak legnagyobb hatású politikai 
lapjában, a Pesti Hírlapban.  

Ha jellemezni kívánjuk a 19. század első 
felének hazai sajtóját, abból kell kiindulnunk, 
hogy a század első két évtizedének politikai 
viszonyai nem kedveztek a politikai lapok 
indításának, így ekkor a sorra megjelenő fo-
lyóiratok jelentették a nyilvánosságot.  

 Az Erdélyi Muzéumot, az első 19. századi 
magyar nyelvű irodalmi-kulturális folyóira-
tunkat 1814-ben, Kolozsváron indította meg 
a wittenbergi egyetemről éppen hazatért és a 
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Gyulay családnál nevelősködő Döbrentei Gábor, akire nagy hatással volt 
Friedrich Schlegel Deutsches Museum című lapja. Ennek a német lapnak a példája 
ösztönözte a szerkesztőt és a folyóirat körül csoportosuló kör tagjait: Cserey 
Farkast, Dessewffy Józsefet, Sipos Pált, Vitkovits Mihályt arra, hogy a lap a 
szépirodalom mellett irodalomelméleti, erkölcsfilozófiai és társadalompolitikai 
kérdésekkel is foglalkozzon. A szerkesztő fontosnak tartotta, hogy a korszak-
ban az érdeklődés előterében álló nevelési eszmék és elvek problémaköre is 
helyet kapjon lapjában. 

A folyóirat 1813 novemberében közzétett programnyilatkozatában külön 
pontként szerepel a „Nevelést tárgyazó gondolatok és észre-vételek”. „Ez a 
mező, még szinte egészen parlagon áll nálunk. Méltó volna valójában az ahhoz 
értőknek és tapasztaltaknak, ennek közöttünk lévő fogyatkozásait felfedni!”1 A 
folyóirat – négyéves fennállása alatt – sokat tett a hazai nevelésügy korszerűsí-
tése érdekében. A szerkesztő és a munkatársak az ifjúság nevelésében kiváló 
lehetőséget láttak arra, hogy az új nemzedékek formálásánál polgári eszmék és 
elvek kerüljenek előtérbe.  

A reformkori folyóiratok sokat foglalkoztak a nyilvános és házi nevelés 
kérdéskörével. A legtöbb szerző a nyilvános iskolai nevelést tartja célraveze-
tőbbnek, hiszen a gyermek itt szerezhet kellő tapasztalatokat a társadalomba 
való beilleszkedéssel kapcsolatban. De a házi nevelés elvei, a jó nevelő megvá-
lasztásának kritériumai is számos szerzőt foglalkoztattak ezekben az években. 

Szilágyi Ferenc2 – a kolozsvári református kollégium nagy tekintélyű törté-
nész professzora A közönséges oskolai nevelésnek a házival való összehasonlítása3  cím-
mel közölt tanulmányt az Erdélyi Muzéumban. Ebben az iskolai nevelés előnyeit 
sorakoztatja fel a házi neveléssel szemben. Az iskola szerinte arra hivatott, hogy 
embert és polgárt formáljon a gyermekből. Legfontosabbnak azt tartja, hogy 
mivel „az oskola maga is egy kisded köztársaság” – a társadalmi együttéléshez szük-
séges szabályrendszer elfogadására szoktat. Az otthoni nevelés során ezeket a 
szabályokat nem lehet megtanulni. „Sokak között jobban lehet a többekkel való 

                                                           
1 A programnyilatkozatot közli: Program és hivatás. A magyar folyóiratok programcikkei-
nek válogatott gyűjteménye. Válogatta, szerk. és jegyz.: Kókay György, Oltványi Ambrus, 
Vargha Kálmán. Bp., 1978, 84. p. 
2 Szilágyi Ferenc (1762–1828) előbb Kolozsváron, majd 1788-tól a leideni, 1791-től a 
göttingai egyetemen tanult. Hazatérése után Bethlen Pál gróf két unokája mellett nevelős-
ködött. 1794-ben kolozsvári lelkésszé, 1797-ben a kolozsvári református kollégium történe-
lemtanárává választották meg. Ő volt az első, aki a történelmet itt magyar nyelven adta elő. 
Kiváló szónok és történettudós tudós volt. Teológiai, történeti munkákat és tankönyveket írt.  
3 Erdélyi Muzéum. 1817. VI. 110–137. p.  
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élésre készülni, ott gyakrabb az arra való alkalmatosság, mint a magános neve-
lésekben. A rendtartás, a függés, az engedelmesség, szorgalmatosság ollyan vir-
tusok, mellyek nélkül a polgári Társaságban nem lehet jól lenni. Ezeknek pedig 
apróban való gyakorlása inkább van meg az oskolákban. A szorgalmatosság 
másokkal való egybe-hasonlításból jobban kitetszik, példaadás által ösztönözte-
tik, a többekkel való súrlódással élesül”.4 Az egyedüllét, a vagyon, a rang, a cím 
állandó tudatosítása önteltté teszi a gyermeket. Sem értelmi, sem erkölcsi, sem 
testi erői nem fejlődhetnek egészséges irányba a társak nélkül. A társakkal való 
állandó versengés és az eredmények összehasonlítása, motiválja a gyermeket, 
ráébreszti hibáira, de erősségeire is. „A közönséges oskola az ifjúnak tükör he-
lyett van: ott minden másban magát szemléli. Egy magánál jobbra tekintvén 
utána igyekszik magát csinosítani, a rosszabbak szennyjétől őrizkedik.” Az 
egyetlen nevelő, bármily képzett is, nem képes azt nyújtani, mint az iskolában 
több kiváló oktató. Mindegyik másféle egyéniség, mindegyik más-más tudo-
mányban jártas, és mást tud nyújtani a gyermeknek, mint az egy kiválasztott 
magánnevelő. A szerző felveti, hogy sokan azért ellenzik az iskolai oktatást, 
mert ott a tanár nem tud tekintettel lenni az egyes gyermekek szükségleteire, 
előismereteire, tanulási tempójára, szellemi adottságaira. „Ha tehát a sebesebb 
elméjűhez alkalmaztatja magát a Tanító, a lassú elmarad, ha pedig erre vigyáz 
inkább, és véle hosszason gügyög, a más szenved késedelmet.” Szilágyi Ferenc 
elismeri, hogy ez komoly probléma, de nézete szerint nem áthidalhatatlan. A jól 
képzett, elméletileg és gyakorlatilag a pályájára felkészített tanár képes arra, 
hogy minden tanulót eredményesen tanítson.  

A cikkhez Döbrentei Gábor szerkesztői megjegyzéseket fűzött. Bírálja kora 
iskoláit, főként amiatt, hogy ott az ifjak elméjét sok haszontalan, feledésre mél-
tó ismerettel töltik meg, ahelyett, hogy „ítéleteit élesítenék”, „ízlését művelnék”. 
Németország gyors kulturális előrehaladásának okát abban látja, hogy ott az 
oktatásügy egészét, és azon belül a nevelés-tanítás tartalmát és módszereit fon-
tos kérdésnek tartja az állam, és a pedagógiai elmélkedők reformjavaslatait 
igyekeznek figyelembe venni és megvalósítani. Döbrentei sürgeti, hogy ha-
zánkban is foglalkozzanak a tudósok a nevelés elméleti kérdéseivel és erre az 
alapra építve a politikusok az iskolaügy fejlesztésével, hogy „soha többé a nagy 
talentumok el ne temettessenek.” 

                                                           
4 Uo. 115–116. p. 
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Az Erdélyi Muzéum 1817. évi VII. füzetében jelent meg Mikó György5 ta-
nulmánya Rövid megjegyzések egy férjfi-gyermek neveléséről címmel.6 A szerző szerint a 
nevelés alapjait a szülői házban vetik meg. Ha a gyerek otthon nem részesül jó 
nevelésben, később hiába próbálják a hibákat helyrehozni. „A nevelést nem 
ottan kell kezdve képzelni, a hol az atyai s anyai háztól a gyermek kilépik, ha-
nem a hol ez életnek leg első lélekzeteit kezdi bészívni. Itt kezdjük el a neve-
lést.”7 Nézete szerint 10 éves koráig mindenképpen otthon, a szülői házban kell 
a fiúgyermeket nevelni, előbb az édesanya, majd az apa felügyelete alatt. „Az 
első kezdetben adom által a gyermeket az édes anya ápolgatásai közé egy ideig, 
majd … az édes atyának, egy olly utasítással, hogy légyen ő gyermekeinek 10 
esztendős koráig nevelője, tíztől fogva húszig mestere, ettől, a míg  Isten vele 
élteti, mind végig  jó barátja.”8  

Nagyon fontosnak tartja a szerző, hogy az édesanya maga szoptassa gyer-
mekét, ne bízza fizetett dajkákra őket. Legyen mellette legalább három eszten-
dős koráig, ügyeljen testi és lelki fejlődésére. Mikó György – hasonlóan a felvi-
lágosodás nagy gondolkodóihoz – felismeri, hogy a gyermeket „gyenge korában 
kell hideghez, meleghez szoktatni… A táplálás módjában is … a mit kíván, 
mindent adni kell, azt ide értvén, hogy mértékkel, így lesz ő egészséges termé-
szetű ember.”9. Miután a fiú elérte 10. életévét, az apának kell átvennie a neve-
lés irányítását. A szerző óvja az apákat a túlzott szigortól, de a túlzott engedé-
kenységtől is. Felhívja a figyelmet arra, milyen fontos, hogy megfelelő nevelőt 
válasszanak gyermekeik mellé. Milyen legyen a jó nevelő? „Légyen jó erkölcsű, 
kinyílt elméjű, a világgal ismeretes jó karakterű, inkább fiatal, mint vén, nyel-
vekkel ismeretes, tudományokat szerető, és azokban jártas, csinos, tiszta, em-
bert becsülő, szorgalmatos, jó ízlésű, nemes ambitióval gazdag.”10 Ilyen nevelőt 
találni nem könnyű – állapítja meg Mikó. Inti az atyákat, hogy a jó nevelőt 
tekintsék barátjuknak, adjanak neki megfelelő fizetést, és becsüljék munkáját. 
Azt is nagyon lényegesnek tartja, hogy az apa gyakran tanácskozzon fia nevelő-
jével a nevelés kérdéseiről, azt javasolja, hogy hozassa meg a legjobb pedagógiai 

                                                           
5 Mikó György (?–?) Erdély legrégibb székely nemesi családjának sarja. A lapban megje-
lent írás közzététele idején már nem élt. Döbrentei valószínűleg a családtól kapta a kézirat-
ban lévő tanulmányt, amit a nagy műveltségű apa feltehetően az 1810-es évek elején, fia, 
Mikó Imre (1805–1876, a későbbi politikus, kultúrminiszter) nevelési tervezeteként írt. 
6 Erdélyi Muzéum. 1817. VII. 5–21. p. 
7 Uo. 8. p. 
8 Uo. 8. p. 
9 Uo. 9. p. 
10 Uo. 11. p. 
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könyveket, ezeket a nevelővel együtt olvassa el, és a bennük foglaltaknak meg-
felelően menjen végbe a gyermek nevelése. 

Írásának további részeiben a szerző pontokba foglalva összegezi a legfőbb 
elveket, melyeket követnie kell a nevelőnek, és amelyek betartását rendszeresen 
ellenőriznie kell az apának. Kitér a testi, az erkölcsi és az értelmi nevelés kérdé-
seire is. Mindennek alapja a test egészsége, ezért a gyermek sokat tartózkodjon 
szabad levegőn, fusson, ússzon, később, idősebb korában lovagoljon, tanuljon 
táncolni nevelője felügyelete mellett. Akkor lesz erkölcsös és becsületes ember 
a gyermekből, ha szüntelenül jó példát lát maga előtt. Ezért a nevelő és az apa 
viselkedése mindig mintaként szolgáljon számára. A szerző nézete szerint az 
iskolában nincs lehetőség arra, hogy a gyermek megfelelő erkölcsi környezet-
ben legyen, ezért kell otthon nevelni. Csak az apa és a nevelő által ellenőrzött 
otthoni környezet a biztosíték arra, hogy a gyermek erkölcsei a megfelelő 
irányba fejlődjenek. Az Isten és felebarátai szeretetét korán kell „szívébe nyom-
ni”, elkövetett hibáira fel kell hívni a figyelmét, meg kell vele értetni azt, miért 
nem szabad többé elkövetnie őket. A büntetésekről Rousseau nyomán azt írja a 
szerző, hogy az legyen mindig a gyermek tettének következménye. Verni nem 
szabad a gyermeket, inkább a becsületérzésére kell hatni. Mit és hogyan kell 
tanulnia? A legfontosabb a fokozatosság és az egymásra épülő ismeretek. Első-
sorban nyelveket, latint és modern nyelveket egyaránt. A természettudományok 
és a művészetek, pl. a festés és a zene is fontosak. Idősebb korában hagyni kell, 
hogy azt tanulja, amihez kedve és tehetsége van. A legfontosabb azonban az, 
hogy a nevelő törekedjen arra, hogy tanítványát minden szempontból megis-
merje, és eszerint alakítsa a nevelést. És erre csakis az otthoni környezetben 
van lehetőség. 

Szintén az Erdélyi Muzéumban jelent meg Gyermekeim neveléséről való gondolata-
im címmel Teleki József nevelési tervezete,11 melyet a folyóirat szerkesztője, 
Döbrentei Gábor a kéziratból adott ki röviddel a szerző halála után. A kéziratot 
valószínűleg Teleki József fiainak nevelője12 bocsátotta a folyóirat szerkesztősé-
gének rendelkezésére. A tervezetben – hasonlóan a többi, a főúri magánnevelés 
jegyében fogant íráshoz – megtalálható a korszak minden fontosabb pedagógiai 

                                                           
11 Gyermekeim neveléséről való gondolataim. (Írta a Nevelő utasításául néhai Gróf 
Teleki József.) = Erdélyi Muzéum. 1817. X. 181–190. p. 
12 A nevelő személyét nem sikerült megállapítani. Az irat elején található megjegyzésekből 
derül ki, hogy Teleki József (1777–1817) a tervezetet két idősebb fia, István és Károly, 
valamint a velük együtt nevelkedő, apja (Bruckenthal Mihály 1746–1813) halála után árván 
maradt unokatestvérük, Bruckenthal Mihály nevelője számára írta. 
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célkitűzése. Az utasítás rendszerességével és logikus felépítésével emelkedik ki a 
hasonló írások sorából.  

A szerző ismerte kora jelentős pedagógiai műveit. Hivatkozik Salzmann, 
Tissot és Niemeyer munkáira, de bizonyosan ismerte Campe és Trapp, vala-
mint a francia felvilágosult gondolkodók neveléssel foglalkozó írásait is. 

Teleki József a magánnevelés elkötelezett híve. Fiait, és a velük együtt ne-
velkedő Bruckhental Mihályt a saját pedagógiai olvasmányai alapján összeállí-
tott terv, és az általa legkorszerűbbnek vélt elvek szerint, egy minden tekintet-
ben kiváló magánnevelő gondjaira bízva neveltette.  

Felismerte, hogy a nevelési elveket csakis a nevelés céljából levezetve lehet 
meghatározni. A nevelés célja szerinte az, hogy: „1. egészséges, ép; 2. jó keresz-
tyén; 3. jó erkölcsű; 4. tanult; 5. kellemes társaságú; 6. jó polgárokat; 7. enge-
delmes, jó fiakat, jó férjeket, jó apákat, jó atyafiakat, jó háztartó gazdákat” 13 
neveljen a gyermekekből. Teleki ebből a nevelési célmeghatározásból vezeti le 
azokat a nevelési elveket, amelyek szerint gyermekeit nevelni kívánja. A kor 
nevelési eszméire jellemző, hogy elsőként a testi nevelést tárgyalja, melyet alap-
ként tart számon, erre épül – felfogása szerint – a nevelés többi területe. Rész-
letesen elemzi a testi épség fenntartásának módjait, a gyermekek jó táplálkozá-
sát, ruházkodását, az alvás mennyiségét. Kiemeli a mozgás, a testedzés jelentő-
ségét és a játék szerepét. Arra is kitér, hogy betegség esetén szakszerű orvosi 
kezelésre van szükség.  „Mértékletes étel-ital és illendő mozgás által ki kell esz-
közölni, hogy egésségek jó, álmok a mennyiben lehet méjj és csendes légyen; az 
ágyok ne légyen puha meleg, a köntösök ne légyen se szűk, se szerfelett meleg. 
Meg nem kell engedni, hogy ébren ágyban heverjenek, a betegség idejét kivé-
ve… Arra ugyan csak közönségesen minden gyermekre nézve ügyeljen a Neve-
lő, hogy a gyermekek tisztán, jó ízűn készült és tápláló eledelekkel éljenek, hogy 
sokfélét, sok édest, mohon ne egyenek, magokat meg ne terheljék, a szokott 
reggelin, ebéden, vacsorán, és ha kívánják osonyán kívül semmit se egye-
nek… Ha a lehető legnagyobb vigyázat mellett a gyermekek vagy megbeteg-
szenek, …azt az Orvos közbejövetelével annak rendszabása szerént, minden 
halogatás nélkül, és mindjárt kezdetében egész pontossággal kell gyógyítani.”14 

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 minden jó indulatok érzését, a helytelenek 

                                                           
13 Teleki József: i. h., 181. p. 
14 Teleki József: i. h., 182–183. p. 
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megzabolázását, és a valóságos jó cselekedetek gyakorlását”15 elősegíteni. Ki 
kell fejleszteni a gyermekben az érzékenységet, a könyörületességet, az indula-
tokon való uralkodni tudást, a megelégedettséget.  

Az értelmi nevelést is fontos területnek tartja Teleki József, melyre különös 
tekintettel kell figyelnie a nevelőnek. A szerző felismeri, hogy „a gyermek te-
hetségihez 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. „A tudományok között azokkal tölt-
sön több időt, mellyek az ítéletet élesítik, és a mellyek annál fogva a több tu-
dományokba nagyobb haszonnal való előmenetelre segítségül vagynak, 
mellyekben a gyermek maga privát szorgalmatossága által más segítsége nélkül 
jól elé nem haladhat, millyenek nevezetesebben a' Philosophia, Mathesis és 
Litteratura.”16 Fokonként kell haladni a tanulásban a könnyebbtől a nehezebb 
felé, lassan és alaposan kell mindent megtanulni. Nagyon lényeges eleme a ne-
velésnek, hogy a nevelő felébressze a gyermekben a tanulás szeretetét. „Légyen 
kedve a tanuláshoz úgy hogy nem tsak kötelességből, hanem valóságos tanu-
láshoz való szeretetből tanuljon egész szorgalmatossággal, némelykor azon 
órában is mellyek idő töltésére vagynak rendelve. Ebben sokat tehet a 
tanittásbeli kellem, a nehezebb és könnyebb tudományoknak jó elegyítése, a 
gyermek tehetségéhez képest a tudományok rendjének kiszabása, és annak a 
meggyőződésnek a gyermekben való felgerjesztése, hogy a tanulás által Szülői-
nek és Nevelőinek kedveket megnyeri, magát a Haza érdemes polgárává for-
málja s hogy azon tudományok is, mellyekhez talám kevesebb kedve vagyon, az 
ő elmebeli kifejtődésére szükségesek.”17 A nevelő inkább jutalmazzon és dicsér-
jen, de azért büntessen is, ha szükség van rá, írja a szerző.  

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, hu-
mánus felfogással. Legfontosabbnak az anyanyelv alapos ismeretét, a nemzet 
szokásainak, öltözetének  tiszteletben tartását tartja, de anélkül, „hogy más 

                                                           
15 Teleki József: i. h., 185. p. 
16 Teleki József: i. h., 187. p. 
17 Teleki József: i. h., 186–187. p. 
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Nemzeteket, azoknak szokásaikat  megvessék, sőt igyekezzenek azoktól, ami 
hasznos, a magok nemzeti tökélletesítésére fordítani.”18 

Ez az alapos neveléselméleti ismereteket tükröző terv híven szolgálta az 
apa előre kitűzött céljait, és azt az elvet, hogy Erdély leendő főurainak korszerű, 
polgári elvek szerint kell nevelkedniük, hogy később képesek legyenek helytállni 
a közéletben. 

Pestalozzi magyarországi kapcsolatait és munkásságának a magyar nevelés-
ügyre gyakorolt hatását feltárta már neveléstörténeti szakirodalmunk.19 Jelentő-
ségéhez képest azonban keveset foglalkozott a korabeli magyar sajtóban megje-
lent első, Pestalozzi munkásságát bemutató írásokkal, pedig ezek elemzése sok 
értékes adattal járulhat hozzá a svájci nevelő elméleti és gyakorlati tevékenysé-
gének a hazai kortársak körében megfogalmazódott véleményének értékelésé-
hez. A magyar sajtó az 1810-es évektől kezdve többször is hírt adott 
Pestalozziról. A Tudományos Gyűjtemény – és más lapok hasábjain – kemény vita 
bontakozott ki a svájci pedagógus elveivel és módszerével kapcsolatban. 

A vita a lapok hasábjain folyt, de a kortársak levelezésében is erőteljes 
nyomokat hagyott. Kazinczy és köre levelezése jól megvilágítja a vitához való 
különböző hozzáállásokat. Döbrentei Gábor 1817 márciusában a következőket 
írta Kolozsvárról Kazinczynak: „A Pesti Tudományos Gyűjteménynek II. 
köttetét tegnap olvastam el… Hogy Schedius Pestalozzit védelmezte a 
Folnesics ész nélkül való megtámadása ellen, annak nagyon örvendettem, s 
annyira, hogy ha Schediussal legyek, mingyárt tiszteletére mentem volna.”20 
Kissé mérsékeltebb véleményt fogalmazott meg a kérdéssel kapcsolatban 

                                                           
18 Teleki József: i. h., 89. p. 
19 Kemény Ferenc: Pestalozzi Magyarországon. Magyar Paedagógia, 1927. 92–99.; Benes 
Piroska: Therese Brunszvik und Pestalozzi. In uő. Gräfin Therese Brunszvik und die 
Kleinkindererziehung ihrer Zeit. Szeged, 1932, 38–43. p.; Lengyel Imre: Újabb adatok 
Pestalozzi magyarországi hatásának értékeléséhez. In A debreceni Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem Könyvtárának Közleményei. 29. Bp. 1961., 150–159. p.; Zibolen Endre: 
Brunszvik Teréz és Pestalozzi. In Brunszvik Teréz pedagógiai munkássága. Szerk.: Vág 
Ottó.  Bp., 1962, 34–45. p. Dankanics Ádám: Egy múlt század eleji magánkönyvtár és 
Pestalozzi hatása. In A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának Közle-
ményei, 46. Bp., 1964, 229–233. p.; Náhlik Zoltán: Pestalozzi erdélyi követői. Pedagógiai 
Szemle, 1977, 518–525. p.; Mészáros István: Pestalozzi változó arca 19. századi népoktatá-
sunkban. Pedagógiai Szemle, 1983, 118–134. p.; Uő: Pestalozzi és a magyarországi neve-
lésügy. Helikon, 1984. 259–270. p.; Hornyák Mária: Brunszvik Teréz és Heinrich 
Pestalozzi. In A XIX. századi magyar pedagógusok a polgárosodásért. Szerk. Dombi Alice 
– Oláh János. Gyula, 2003. 128–133. p.  
20 Döbrentei Gábor – Kazinczynak. Kolozsvár, Martz 16 dikán 1817. In Kazinczy Ferenc 
levelezése. XV. kötet. Közzéteszi Váczy János. Bp., 1905, 119. p. 
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Dessewffy József, költő-politikus, Kazinczy közeli barátja, aki a következőket 
írta április elején Kassáról: „Most forgatom a Gyűjteményt… Folnesics Úr 
Pestalótzy ellen buzogván sok helyesek közt a melylyeket felkarol, nagyon 
meszsze mégyen buzgóságában.”21 

Feltételezhetjük, hogy a nagy port felvert vita késztette Döbrentei Gábort 
arra, hogy az Erdélyi Muzéum 1817 decemberében napvilágot látott VIII. köte-
tében közzétegyen Pestalozzi életéről és tevékenységéről egy nagyobb tanul-
mányt, mely az Annalen der Literatur und Kunst des In- und Auslandes című bécsi 
lap 1810. augusztusi számában megjelent írás magyar fordítása.22 A cikk részle-
tesen elemzi Pestalozzi életútját, kitér munkásságának legfontosabb állomásaira, 
és arra a tényre, hogy mint a legtöbb értékes és haladó törekvést, úgy a svájci 
pedagógus eszméit sem értékelték eléggé sem hazájában, sem másutt. 
Pestalozzi érdemeit elsősorban abban látja a szerző, hogy az elemi nevelés el-
méletét és gyakorlatát a természet elveiből kiindulva dolgozta ki. A cikk bemu-
tatja a Lénárd és Gertrud és a Hogyan tanítja Gertrud gyermekeit című műveket is. 

Döbrentei szerkesztői megjegyzésében úgy nyilatkozik, hogy Pestalozzi 
módszerét nálunk is be lehetne vezetni. Fájlalja, hogy hazánkban a nevelésügy 
elméleti irodalma igen szegényes, kevesen tartják fontosnak, hogy ezen a téren 
tegyenek valamit. Pedig „kik egy Országnak fennálló boldogságát, az emberi 
erkölcsi nemesség kifejtését érzéssel előmozdítani óhajtják, azok a nevelés- és 
tanításbéli jobbításokat szent kötelességnek méltán tartják. Szégyen megvalla-
nunk, nekünk annak czéljára hasznosabban vezető írásaink nincsenek, s 
tudósink álmas veszteglése miatt még melly későre lésznek.”23 

A 19. század második évtizedétől kezdve a népiskolákban folyó nevelés és 
oktatás korszerűsítésének kérdése reformkori hírlapjaink, folyóirataink állandó 
témája volt. Az egykorú dokumentumok jelzik, hogy országszerte kevés a nép-
iskolák száma, hatalmas a zsúfoltság, olykor 100–120 gyermek tanult egy-egy 
tanteremben. A tanítók nemcsak pedagógiailag voltak képzetlenek, hanem ki-
szolgáltatottan, nagy nélkülözésben éltek. Ilyen körülmények között a népisko-
lákban folyó oktatás színvonala igen alacsony volt, az oktatás tartalma, módsze-
rei rendkívül sok kívánnivalót hagytak maguk után, nem is beszélve a nevelés-
ről, melyre a mostoha körülmények miatt aligha volt lehetőség a legtöbb népis-
kolában. A szomorú helyzetet a korabeli sajtó sokszor és sokféleképpen tárta a 

                                                           
21 Gr. Dessewffy József – Kazinczynak. Kassárul, Ápril. 5 dikén 1817. In Kazinczy Ferenc 
levelezése. XV. Közzéteszi Váczy János. Bp., 1905, 146. p. 
22 Pestalozzi Henrik, a híres Nevelési-Író. Erdélyi Muzéum. 1817, VIII. 114–125. p. 
23 Uo. 125. p. 
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nyilvánosság elé, reformok igénye a sajtó hasábjain fogalmazódott meg először, 
a vélemények is itt ütközhettek, és a változások iránya is itt körvonalazódott.24  

A legtöbb reformkori szerző éles kritikával illeti a hazai népoktatást. Sokan 
emlegetik a falusi iskolák szomorú helyzetét.  

A reformkori szerzők mindegyike egyetért abban, hogy a szomorú helyze-
ten központi eszközökkel kell változtatni, hiszen, mint ahogy az Erdélyi Híradó 
írta25„Egy státushatalomnak sem lehet joga a néptől az oktatást teljesleg megta-
gadni, és a népeket egyiptomi sötétségben tartani” Új, egészséges népiskola 
épületek kellenek, korszerű tanterv, képzett tanítók. Ezek a kívánságok folya-
matosan visszatérnek a lapok hasábjain. Számos terv és elképzelés kap nyilvá-
nosságot a népneveléssel kapcsolatban a reformkor időszakában, többnyire 
gyakorló pedagógusok javaslatai, akik közelről ismerik a népiskolák helyzetét. 

Az első erdélyi magyar nyelvű, közhasznú ismeretek terjesztésére szánt 
néplap az 1834 és 1848 között megjelent Vasárnapi Újság volt, mely Brassai 
Sámuel szerkesztésében jelent meg Kolozsváron.26 Tizennégy éven át tájékoz-
tatta (hetenként tizenhat oldalon) az olvasókat a politikai helyzetről, hirdette 
reformkor haladó eszméit, népszerűsítette a korabeli tudomány és technika 
legújabb vívmányait, korszerű gazdasági ismereteket nyújtott, ízelítőt adott  a 
kortárs irodalomból, de pedagógiai témájú cikkeket is közölt.  

Egy erdélyi tanító a Vasárnapi Újságban közzétett írásában végigmegy a nép-
iskolai tantárgyakon, és részletes reformjavaslatokat tesz, a saját tapasztalatai 
alapján.27 Nézete szerint a legnagyobb baj az olvasás tanításával van. A gyerme-
kek nem tanulnak meg értelemmel olvasni, hiszen többségüknek fogalma sincs, 
miről szól az elolvasott szöveg. Az olvasás tanítása csak akkor fejeződhet be, 
ha minden gyermek képessé válik arra, hogy „egy tőle soha sem látott történe-
tecskét tisztán, hallható és értelmes szózattal folyvást elolvasni, és az elolvasot-
takat tüstént nagyjából elmondani nem tudná.” Az is komoly gond, hogy az is-
kolából kikerült növendékek többé nem olvasnak. Ezért a szerző új rendsza-
bályt vezetne be. Minden falusi ifjú csak akkor köthetne házasságot, ha a ke-
resztlevele, a népiskolai bizonyítványa mellett bemutatna egy igazolást arról, 

                                                           
24 A rendelkezésre álló anyagból csak a legjellemzőbb és legérdekesebb írásokat emeljük ki. 
25 Közoktatás. Erdélyi Híradó. 1843. 37. sz. 217–218. p. 
26A Vasárnapi Újságról és Brassai szerkesztői tevékenységéről lásd: 1. Hlatky Endre: Új adat 
Brassai Sámuel „Vasárnapi Újságja” történetéhez. A Sajtó, 1929. 433–435. p.; 2. Ugrin Aranka: 
Közhasznú ismereteket terjesztő lapok a reformkorban. Magyar Könyvszemle, 1975, 137–
153. p. 3. A magyar sajtó története. I. Szerk. Kókay György. Budapest, 1979, 494–495. 
27 Valami az iskolákról. Vasárnapi Újság. 1837. 173. sz. 249–252. p.; 174. sz. 257–259. p. 
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hogy az iskola befejezése óta „minden évben legalább egy könyvet elolvasott, 
és annak tartalmáról a papnak vagy iskola tanítónak számot adott.” A szerző 
megjegyzi, hogy „ez alól a rendszabás alól semmi rangú ember” a nemesi szár-
mazású sem mentesülhetne, „ha csak az alsóbb iskolát tanulta ki.” Az írás okta-
tása „csak kézzsibbasztó foglalatosság” a népiskolákban. Ne a gyermek számára 
érthetetlen bibliai idézeteket másoltassanak a tanítók a növendékekkel, hanem 
„okos ézopusi mesét, természettudományi, históriai, vagy földleírási hasznos 
ismereteket tartalmazó szövegeket.” Emellett tanuljanak meg kötelezvényeket, 
nyugtákat, lajstromokat írni, mert ennek felnőtt korukban majd hasznát veszik.  
A számtan tanítását is új alapokra kellene helyezni a szerző szerint, hiszen az 
olyan elvont módon folyik, hogy a legtöbb gyermek „egy kosár almát sem tud-
na tanuló társai egyenlőleg felosztani.” Ezért a számtan tanítását a gyakorlat 
oldaláról kell megközelíteni, „az élet köréből vett példákon.” Nem a táblára írt 
számokkal kell kezdeni a tanítást, hanem „törökbúza vagy paszuly szemekkel” 
tanuljon a kisgyermek számolni. Hasonlóképpen gyakorlatiasan kell a földraj-
zot, a természetrajzot és a történelmet is tanítani. 

A falusi iskolákba járó gyermekek legtöbbje földműves lesz, aki szüleitől, 
nagyszüleitől tanulja meg a legfontosabb tudnivalókat. Azonban a mezőgazda-
ság is gyorsan fejlődik, és az új dolgokat „az okszerű gazdálkodás elemeit” nem 
sajátítják el a gyermekek, mert nincs kitől tanulniuk. Éppen ezért javasolja a 
szerző, hogy a falusi iskolák mellett kapjon a tanító egy darab földet, hogy azon 
gazdálkodjon, és ott tanítsa meg a tanulóknak a korszerű gazdálkodás tudniva-
lóit. A földön „folytattassék gyümölcstenyésztés, termesztessenek gazdasági és 
kereskedési plánták, mák, sáfrány, lóhere, ültettessenek eperfák, míveltessék 
szőlő, a gyermek oltson, kapáljon, öntözzen, nyessen, szedjen hernyót, pusztít-
son ártalmas állatot, ismerkedjék meg a gazdasági mívelés minden ágaival.” 
Nagy haszonnal járna az ilyesfajta oktatás. A munkák végzése közben a tanító 
számos természettudományi ismeretet közvetíthetne tanítványainak, emellett a 
gyermekek korán megtanulnák a természet szeretetét, a munka tiszteletét. A 
szerző szerint ez a megoldás elősegítené, hogy a szülők ne csak a téli hónapok-
ban, hanem egész évben küldjék gyermekeiket az iskolába, hiszen látnák, hogy 
ott jövendő élete szempontjából hasznos dolgokat tanul, sőt a tanultakat a szü-
lők munkájának segítésére is felhasználhatja. 

A cikk gyakorlati és könnyen megvalósítható javaslatai nagy visszhangot 
váltottak ki. A Pesten megjelenő Jelenkor melléklapja, a Társalkodó, 1837 szep-
temberében28 hosszabb írást szentelt a Vasárnapi Újság fenti írása ismertetésének. 

                                                           
28 Valami az iskolákról. Társalkodó. 1837. 71. sz. 281–282. p. 
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Üdvözölte a kezdeményezést, mert annak szélesebb körű bevezetése „a műipar 
tökéletesbítésére, a természet tapasztalatibb s gyökeresebb ismertetésére, a le-
endő polgárok társas viszonyainak” javítására szolgálna. Ám egy komoly aka-
dályt lát a cikkíró, mégpedig azt, hogy a népiskolai tanítók maguk is képzetle-
nek a mezőgazdaság terén, így előbb az ő oktatásukról kellene gondoskodni.  

1841-ben jelent meg az erdélyi reformellenzék egyik vezető személyiségé-
nek, Szász Károly nagyenyedi tanárnak a cikke, Oskolákról címmel az Erdélyi 
Híradó melléklapjában, a Nemzeti Társalkodóban.29  Az öt folytatásban megjelent 
írás az oktatásügy átalakításának nagyszabású programja, mely foglalkozik a 
népoktatás kérdéseivel is. A kiemelkedő gyakorlati pedagógus szomorú képet 
fest a népoktatás helyzetéről. Úgy gondolja, hogy a parasztgyermekek életének 
első tíz-tizenkét esztendeje döntő jelentőségű, ekkor dől el, hogy milyen lesz 
jövendő sorsuk. Ez a neveléstől függ, ami Erdélyben igencsak elhanyagolt. Pe-
dig a köznép nevelésétől függ az egész társadalom élete. Éppen azért kell a 
népnevelés ügyét elsőrendűen fontos kérdésként kezelni, mert ezen múlhat az 
egész jövő: „a népnek körülményeivel öszveférő míveltsége föltételévé lett a ti 
jóléteteknek” – figyelmezteti a szerző az uralkodó osztály tagjait. „Mindig és 
mindenütt a nagy tömeg fejlettsége, értelmessége s erkölcsi aránya tette a 
lenyomósb súlyt polgári erő s emberi boldogság mérlegében.” Ennek ellenére 
keveset tesznek a népoktatás javításáért. Európában, főként Poroszországban, 
Angliában, Franciaországban a kormányok feladatuknak tekintették a népokta-
tás reformját, és jó eredményeket értek el e téren. Nálunk is megoldást kell ke-
resni, mert a jelenlegi helyzet tarthatatlan. Szász Károly az első lépésnek a hely-
zet pontos felmérését tekinti. Meg kell vizsgálni: „Hány lakója, hány helysége, s 
ezekben hány néposkolája van Erdélynek, és ezek mi alapon nyugosznak, mi 
rendes és rendkívüli jövedelmek által biztosítvák? honnan és miként vétetnek a 
tanítók? ezek mit tanítnak, miként és mily sikerrel? mily felügyelet és kormány-
zat alatt állanak, eléhaladást vagy hátralépést mutatnak-é a már létező oskolák? 
az új ivadék hányadrésze éli üdvöket.”  Csak ezután lehet a cselekvéshez fogni. 
Először meg kell állapítani a népiskola feladatait. „1-ső feladata testi épség 
megtartása, erősítése, gyakorlása, 2-ik értelmesség fejlesztése, helyes elvek meg-
gyökereztetése, józan észirány adása, s az emlékezetnek és értelemnek … gaz-
dagítása, 3-adszor üdvös erkölcsi irány adása, a vallásosság mélyen gyökeredzte-
tése.” Mit kell tehát a népiskolákban tanítani? Elsősorban írni-olvasni kell meg-
tanítani a gyermekeket, de jól és értelemmel. Tanítani kell még számvetést, 

                                                           
29 Szász Károly: Oskolákról. Nemzeti Társalkodó. 1841. II. 1, 2, 3, 4, 5. sz. A cikk szövegét 
közli: Kiss Géza –Turnovsky Sándor (Szerk.): Szász Károly. Bukarest, 1955. 230–262. p.  
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mely gyakorlati jellegű és „a közéletben eléforduló esetekre alkalmazható”, taní-
tani kell geometriát és rajzot. Helyet kell juttatni a népiskolák tantervében a ter-
mészettudományoknak, köztük kiemelten a földrajznak, a növény- és állattan-
nak. Fontos, hogy a népiskolai tanuló megismerje a világ és hazája történelmét. 
Mindez még nem elég, jól képzett tanítók, tankönyvek és egészséges tágas isko-
laépületek is kellenek, és ehhez pénz. A népoktatásra fordított összeg nem ál-
dozat, hanem a jövőbe történő, megtérülő befektetés. 

1842-ben az Erdélyi Híradó közölt egy elméleti cikket az iskolaügy reformjá-
ról Oskolarendezés körüli tájékozások címmel,30 mely népoktatási kérdéseket is 
érint. Magyarország iskolarendszere nem felel meg a kor kívánalmainak, állapít-
ja meg a szerző. Olyan egységes alapképzésre van szükség, melyben a haza ösz-
szes polgára egyformán részesülne, és ezt követően kerülhetne sor a magasabb 
szintű szakosított tanulmányokra. Az egységes alapképzést a népiskola nyújtja, 
ahol a legfontosabb tárgyak a vallás- és az erkölcstan, az írás, az olvasás, a be-
széd- és értelemgyakorlatok, a számtan és a geometria, a természetrajz, a törté-
nelem, valamint olyan érzékerősítő és ügyességfejlesztő tárgyak, mint a zene, az 
éneklés, a rajzolás és a testnevelés. Fontos, hogy minden falusi népiskola mel-
lett állítsanak fel egy gyakorlókertet, ahol a gyermekek megismerkedhetnek a 
mezőgazdasági munkák alapjaival. A haza minden polgárának kötelező és in-
gyenes oktatásban kell részesülnie élete első szakaszában, legalább 12 éves ko-
ráig. Az írni-olvasni tudás ne legyen társadalmi kiváltság.  

1843-ban, az Erdélyi Híradó Közoktatás című vezércikkének31 szerzője, e gon-
dolatokat folytatva nyíltan támadja a hatalmon lévőket, akik hatalmukat féltve 
nem fejlesztik a népoktatást. A tudást mint a hatalom eszközét a nép elől elzár-
ják annak érdekében, hogy a tudatlan népet kedvük szerint irányíthassák. Ez 
csak egy zsarnoki hatalom érdekeinek felelhet meg. A nép tudatlansága komoly 
veszélyeket rejt, hiszen csakis világosan gondolkodó, értelmes polgárok építhet-
nek erős, demokratikus elvek szerint működő polgári államot, a tudatlan, jog-
fosztott embertömeg anarchiába sodorja a nemzetet. 

Ahogy az előzőekből kiderült, a 19. sz. első felében, Erdélyben megjelent 
lapok sokat foglalkoztak a hazai nevelésügy kérdéseivel. A szerkesztők célja 
közös: a figyelem felhívása a nevelés fontos kérdéseire, és a javítás szándéka. A 
szabadságharc eseményei elsodorták a népoktatás polgári jellegű reformjáról 
szőtt szép terveket, melyek a reformkorban elsőként a lapok hasábjain kaptak 
nyilvánosságot. Megvalósulásukra csak a kiegyezés után kerülhetett sor.  
                                                           
30 Oskolarendezés körüli tájékozások. Erdélyi Híradó. 1842. 537–538, 543–544, 549–550, 
555–556. p. 
31 Közoktatás. Erdélyi Híradó. 1843. 37. sz. 217–218. p.  


