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A reneszánsz: korstílus és civilizációs
stílus









A reneszánsz az európai művelődés
történetének 1300-tól 1600-ig terjedő
szakasza.
Nemcsak művészeti stílusirányzat, hanem
„életérzés”, korstílus, civilizációs stílus is
egyben.
Terjedése nem egyenletes (Johan Huizinga).
A reneszánsz kor stílusváltozásai az antik
irodalom és művészet alkotásainak
újrafelfedezésével függnek össze.
Eredeti neve „ritrovare” (felfedezés), a
„renessaince” (újjászületés) elnevezést csak
később, 1750-ben kapta Voltaire-től.
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A humanisták mozgalma




A reneszánsz humanizmus
világképváltozás: centrális helyzetbe
kerül maga az ember, valamint annak
tudománya és művészete.
A humanisták alapvető törekvései:







az antik világ irodalmának és művészetének
keresztény szellemű újraértelmezése,
az európai kultúra átformálása,
az embertudományok fejlesztése,
a literátus réteg kiművelése,
humanista nézőpontú társadalomkritika
gyakorlása.
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A reneszánsz jellegzetes
szemléletváltozásai










Az „egyén” (egyéniség) érvényesítéséhez már
nincs szükség „testületekre”  növekszik a
mecénások szerepe.
A középkori „univerzális világkép” individuális
jellegűvé válik.
„Modern”, személyes vallásosság alakul ki
(Filippo Neri, jezsuiták stb.)
Az antik kultúra felértékelődése (klerikusok
szerepe).
Az antik szövegek kritikai elemzése és kiadása
(Gutenberg).
Az empirikus tapasztalás tudományos
módszerré válik (Leonardo).
Hit az univerzális tudás lehetőségében
(enciklopédisták)
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A városi plébániai iskolák
tananyagának módosulása


A reneszánsz elején (trecento):






1. szint: elemi latin írás-olvasás (anyanyelvű
oktatás mellett).
2. szint: részletes egyházi latin nyelvtan (latin
tannyelv).
3. szint: a latin nyelvű középkori irodalom
tanulmányozása.

A reneszánsz végén (cinquecento):




1. szint: ugyanaz, de magasabb színvonalon.
2. szint: új szellemű, humanista grammatika.
3. szint: az antik klasszikus szerzők művei 
kialakul a humanista városi iskola, a humán
gimnázium prototípusa.
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Reneszánsz úri nevelés 1


Vittorino da Feltre (1378-1446), a Gonzágaőrgrófok nevelője: családias humanista nevelés
szigorú valláserkölcsi normákkal. Stílusában kedves,
közvetlen volt, pedagógiájában ötvözte a középkori
lovagi hagyományokat (virtus) és az ókori görög
nevelési harmónia (kalogathia) elvét.
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Reneszánsz úri nevelés 2


Baldassare Castiglione (1478-1529), az urbinói
hercegek udvari nevelője. Az „Udvari nemesember”
c. művében az illendő főúri magaviseletről ír: 
műveltség, könnyedség, elegancia, művészet
kötelező úri dilettantizmussal fűszerezve = a
társasági érvényesülés receptje.
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Humanista gondolkodók:
Rotterdami Erasmus (1469-1536) 1




Németalföldi humanista, hatalmas életműve az
antik kultúra és a középkori keresztény
irodalom szintézisének diadala.
Életének legnagyobb tudományos munkája az
Újszövetség görög szövegének forráshű latin
fordítása, első teljes Arisztotelész-kiadás,
valamint a korai egyházatyák műveinek (Ágoston,
Ambrus, Jeromos) szövegkritikai elemzése is.
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Rotterdami Erasmus (1469-1536) 2




A reneszánsz Európa meghatározó szellemi
tekintélyének számított, királyok, pápák, városok
versengtek kegyeiért, ugyanakkor ő mindig
igyekezett a vitákban semleges maradni.
Fő feladatának a humanizmus szellemében
megfogalmazott társadalomkritikát tekintette (pl.
A balgaság dicsérete, 1509).
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Rotterdami Erasmus (1469-1536) 3




Pedagógiai kérdések is foglalkoztatták: latin és görög
humanista szellemű nyelvkönyveket írt, valamint a
gyermeknevelés problémáit vizsgálta.
„A tanulás, az elemzés és a magyarázat
módszere” (1512) c. tanulmányában tanagyagtervezetet közöl és didaktikai tanácsokat ad.
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Rotterdami Erasmus (1469-1536) 4





„A gyermek korai erkölcsös és tudományos
nevelése” (1529) a legjelentősebb pedagógiai műve: a
reneszánszra jellemző gyermekkép és nevelési stílus
vonásainak pontos megfogalmazása: figyelembe veszi az
életkori sajátosságokat és bizalomra épülő
pedagógiai kapcsolatot tart helyesnek.
„A gyermek illendő magatartásáról” (1530) c.
illemtankönyve az úri családok gyermekeinek szól.
A „Nyájas beszélgetések gyűjteménye” (1524) az
emberek helyes társas érintkezési formáit mutatja be.
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Juan Luis Vivés (1492-1540)



Erasmus spanyol tanítványa a neveléstörténet első
didaktikai szintézisét alkotta meg.
„A tanulmányok rendszere vagy a keresztény
nevelés” c. művében az oktatás folyamatát két
periódusra bontja:









0-14 év  nyelvek tanulása + érzékszervi ismeretszerzés
15-25 év  tudományok tanulása + szellemi
ismeretszerzés

Az oktatási folyamatnak a nevelés végső céljára kell
irányulnia, tehát előre meg kell tervezni. Pedagógiai
eszménye az edzett testű, klasszikus műveltségű,
erkölcsileg érett, keresztény szellemű ember.
Fontosnak tartja a gyermek készségeinek, hajlamainak
és jellemvonásainak ismeretét: ezzel a pszichológiai
szempont jelentőségét elsőként fogalmazza meg a
nevelés történetében.
Nézőpontja szerint a gyermek folyamatos
megfigyelése a pedagógus legfontosabb szakmai
tevékenysége.
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François Rabelais (1494-1553)








Francia humanista, aki Villon mintájára
fáradhatatlanul ostorozta kora „csikorgó”, erőltetetten
klasszicizáló és modoros retorikáját.
A neveléssel kérdéseivel is foglalkozott:
„Gargantua” és „Pantagruel” (1532-) c. szatirikus
regénysorozatában maró gúnnyal ábrázolta a
korabeli nevelők pedagógiai módszereit.
Gargantua, a francia úri fiú neveltetésében az
elavult, magolós skolasztikus módszerek és az életre
felkészítő, szabadságelvű humanista nevelés
szélsőséges kontrasztját tanulmányozhatjuk.
Pantagruel (Gargantua fia) esetében viszont Rabelais
bölcsen visszatér a klasszikus stúdiumok igazi
szerepének bemutatásához: a klasszikus kultúra
humanizáló erejéből és kora társadalmának
gyakorlati igényeiből létrehozott harmóniát
fogalmazza meg pedagógiai eszményként.
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Michel de Montaigne (1553-1592)











Késő-reneszánsz francia humanista, akiben a kor
harsogó jókedvét már letisztult, bölcs
életszemlélet váltotta fel.
Nevelési eszménye az „inkább talpraesett, mint
tudós ember”. „Lényeget szürcsöljön, ne szabályt
magoljon!” (Esszék, 1983, p77.)
„Esszék” c. 1580-1588 között íródott művében
fontosnak tartja az értelmes tanulást, az önálló
gondolkodást és a társas kapcsolatok módszeres
kiépítését.
Elutasítja a kényeztetést, de az erőszakon alapuló
nevelési módszereket is kárhoztatja.
Erasmushoz hasonlóan lényegesnek tartja a gyermek
illendő viselkedésre és erkölcsös magatartásra
nevelését.
Következetesen szemlélteti, hogy az ártatlan
gyermek erkölcsi védelemre szorul.
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Reneszánsz nevelés Magyarországon 1



Janus Pannonius 1444-től tíz éven át Ferrarában
tanult Guarino da Verona (1374-1460) mesternél.
A humanizmus legfőbb hazai képviselői főrangú
egyházi személyek voltak, pl. Vitéz János
(Mátyás király nevelője) és Bakócz Tamás.

Janus Pannonius

Vitéz János

Bakócz Tamás
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Reneszánsz nevelés Magyarországon 2




A XV. század elején Magyarországon megjelenő
humanista műveltség Mátyás király uralkodása
alatt (1458-1490) teljesedett ki.
A városi plébániai iskolák igényes tananyaga a
sárospataki Szalkai-kódexből (1489) állapítható
meg. (Szalkai László esztergomi érsek, 1475-1526)
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Reneszánsz nevelés Magyarországon 3




A székesegyházi iskolák a XVI. század fordulóján
rendre humanista gimnáziumokká alakultak (pl.
Esztergom, Győr, Pécs, Eger, Kalocsa stb.).
Oláh Miklós esztergomi érsek 1554-ben,
Nagyszombatban létrehozta a humán gimnáziumból és
akadémiai tagozatból álló kollégium típusú iskolát.
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A pozsonyi humanista egyetem 1





Mátyás király – Vitéz János esztergomi érsek
szorgalmazására - II. Pál pápától kért és kapott
egyetemi alapítólevelet (1465. május 19.)
Az egyetem Pozsonyban nyitotta meg kapuit 1467-ben.
Az Academia Istropolitana mind a négy fakultása kiépült,
európai hírű professzorokat hívtak meg tanításra

Mátyás király

Az Academia - ma

Vitéz János
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A pozsonyi humanista egyetem 2





1470-ben Mátyás király és Vitéz János között politikai
okokból megromlott a kapcsolat.
A főpap 1471-ben összeesküvést szervezett a király
ellen, emiatt Esztergomban házi őrizetbe helyezték,
ahol 1472-ben meghalt.
Ezt látva az egyetem professzorai eltávoztak, s mivel
a király megvonta anyagi támogatását, a pozsonyi
humanista egyetem 1474-ben bezárta kapuit.
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A humanisták iskolakritikája


Elvetik a lelketlen és erőszakos fegyelmező
módszereket és a züllött, részeges tanítók
durvaságait.






„A kollégium nálunk ifjú rabok börtöne: lakóit züllötté
teszik, mivel a züllöttségüket büntetik, még mielőtt
züllöttek lennének.” (Montaigne: Esszék)
„Az iskolákban járva azt hihetnéd, hogy
hóhérkamrában vagy: nem hallani mást, mint
ostorcsattogást, jajveszékelést és kegyetlen
fenyegetéseket. Mi mást tanulhatnak itt a gyerekek,
mint a tudomány gyűlöletét?” (Erasmus: A balgaság
dicsérete)

Elvetik az öncélú memoritereket, a meddő
nyelvi stúdiumokat és az üres szónoki
fordulatokat:


„Életünk fele a szavak ravasz keverésével és a
mondatok furfangos összebogozásával telik el, s
ennek eredményeképpen az ifjú alkalmatlan lesz
mindenféle hasznos munkára.” (Montaigne: Esszék)
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A reneszánsz gyermekképe







A reneszánszban is folytatódó középkori
hagyomány szerint a gyermeket hét éves kora
előtt nem tartották értékes lénynek, utána pedig
„kis felnőttként” kezelték.
Az emberibb bánásmód igénye többnyire
jámbor óhaj, illetve egyes nevelőkre korlátozódó
elszigetelt jelenség maradt csupán.
A reneszánsz idején még nem fedezték fel a
gyermekkor sajátos értékeit.
A reneszánsz humanisták gondolkodása szerint a
gyermekkor az ártatlanság kora – ezért
védeni kell.
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Összefoglalás











A reneszánsz az antik világ irodalmának és
művészetének keresztény szellemű
újraértelmezése.
A reneszánszban átalakul az iskolák tananyaga és
megjelenik a humán gimnázium.
A humanista nevelők igyekeznek gátat szabni a
durva módszereknek és elvetik a meddő
stúdiumoknak.
A klasszikus kultúra értékeinek és saját koruk
nevelési igényeinek harmóniáját kívánják
megteremteni.
A magyar reneszánsz Mátyás király udvarában
teljesedett ki.
A reneszánsz humanisták szerint a gyermek testiés erkölcsi védelemre szorul.
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A következő előadás témája:
A reformáció és a katolikus
megújulás pedagógiája

Köszönöm a figyelmet!
24

