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A magyar iskolaügy helyzete
a XVIII. század elején




Magyarország felszabadul a közel 150 éves török
uralom alól (1686 Buda visszavétele, 1699 karlócai béke, 1718
pozsareváci béke)  az iskolarendszer fejlődésnek
indul.
A főnemesi réteg




A köznemesség




kiemelkedik egy művelt réteg, mely a nemzeti nyelvés irodalom ügyét karolja fel  Kazinczy Ferenc

A polgárság




kultúraközvetítő szerepet tölt be Rákóczi Ferenc →
janzenizmus, Bessenyei György → felvilágosodás

Még gyenge, a tömegek nem jutnak magasabb
képzéshez  városi iskolák elemi osztályai

A falusi parasztság


a szóbeli kultúra közegében él  jellemző a zárt
közösségek hagyománytisztelő világa
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A tananyag kibővülése a török
hódoltság utáni Magyarországon 1.


Katolikus iskolák








A jezsuiták 1735-től az osztrák-magyar
rendtartományra kidolgozott új tanterv (Franz
Molindes: Institutio Privata) szerint tanítottak, amely
történelemtanítással, természettudományos
ismeretekkel és új oktatási módszerekkel egészült ki.
A jezsuita gimnázium egy előkészítő osztály
bevezetésével hat osztályosra bővült.
A piaristák csak gimnáziumokat szerveztek, különös
figyelemmel a szegény, de tehetséges gyerekekre.
A leánynevelést egy-egy iskolával a Notre Damenővérek, az orsolyiták és az angolkisasszonyok látták
el.
A jezsuiták iskoláikat csak 1773-ig működtethették,
mert az (ideiglenes) feloszlatás véget vetett XVIII.
századi sikeres pedagógiai munkájuknak. Ezt
követően a piaristák szerepe jelentősen megnőtt.
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A tananyag kibővülése a török
hódoltság utáni Magyarországon 2.


Protestáns iskolák









Az evangélikus és a református iskolák a pietista
pedagógia szellemében az újítások egész sorát
honosították meg.
Általánossá vált a részletes tanterv, a haladási
napló, a rendszeres vizitáció, a tanári értekezletek
tartása.
Bél Mátyás (1684-1749) a pozsonyi evangélikus
líceum igazgatója bevezette a földrajz- és
történelemoktatást, valamint a latin és német
mellett a francia nyelv tanítását.
A reformátusok két legnagyobb központi székhelye
Sárospatak és Debrecen volt.
Debrecenben Maróthi György (1715-1744) vezetett
be jelentős reformokat: részletes tantervet, az egyes
osztályokra kidolgozott tanmenetet és kimeneti
követelményeket, a földrajz és a modern nyelvek
oktatását, továbbá a többszólamú kántust.
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Mária Terézia és a Ratio Educationis








Mária Terézia és fia, II. József rendeletei
nyomán a „felvilágosult abszolutizmus”
központosító törekvései érvényesültek az
iskolaügy területén is.
Az oktatást fontos államérdeknek tekintették,
hogy a tömegeket „állapotbeli kötelességeiket”
jól ismerő, hű alattvalóvá neveljék.
Az iskolaügy az uralkodó felségjogába került:
1777-ben Mária Terézia új oktatási-nevelési
rendszert vezetett be, a Ratio Educationis-t.
Mária Terézia legfontosabb politikai alapelvei:




a fennálló társadalmi rend értékeinek tudatosítása,
a hasznosság (utilitarizmus) elvének
érvényesítése,
az egyházak befolyásának csökkentése, valamint
az iskolaügy állami irányítás és felügyelet alá
helyezése.
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Az (első) Ratio Educationis (1777)







Teljes állami irányítás és ellenőrzés az
oktatás fölött (uralkodói felségjog).
Tankerületek létrehozása (főigazgatókkal és
felügyelőkkel).
Iskolatípusok rögzítése (népiskola, gimnázium,
akadémia, egyetem).
A tanítóképzés rendszerének megújítása
(normaiskolák, a protestánsok nem fogadják el).
A tananyag rögzítése (középfokon zsúfolt,
latinos-barokkos ismerettömeg).
Közép- és felsőfokon német tannyelv (a
magyar nemesség egyöntetűen elutasítja).
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A Ratio Educationis iskolatípusai
EGYETEM

AKADÉMIA
Felsőfok

Középfok

Jogi osztályok

2 év

Filozófiai osztályok:

2 év

Poétikai osztály:

1 év

Retorikai osztály:

1 év

Jog:
3 év

Orvosi
kar
5 év

Bölcsészeti kar:

Teológia
4 év
2 év

Nagygimnázium

Grammatikai osztályok: 3 év Kisgimnázium
Alapfok:

Falusi, mezővárosi, városi

anyanyelvű népiskola (Kisiskola)
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A magyar nemesség nemzetnevelési
törekvései


II. József halála után (1790) II. Lipót (179092), majd II. (I.) Ferenc császár (1792)
alatt egyre inkább körvonalazódtak a magyar
nemzeti nevelésre vonatkozó országgyűlési
követelések (1791-92):








tanügyi autonómia a protestáns egyházaknak,
a magyar nyelv iskolai oktatása a nemzetiségek
számára,
minden gyermek számára (osztály-hovatartozásra
tekintet nélkül) egységes és ingyenes alsó fokú
intézményes nevelés és oktatás,
az egyes felekezetek számára külön vallásoktatás.

Hajnóczy József (†1795) nemzetnevelési
elképzelései radikális antifeudális törekvési
miatt eredménytelenek maradtak (m. jakobinusok).
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Tessedik Sámuel szarvasi reformjai 1


Tessedik Sámuel (1742-1820) evangélikus lelkész,
szarvasi néptanító „Tizenkét paragrafus a magyar
iskolaügyről” címmel beadvány nyújtott be az
országgyűléshez (1791). Ebben a korabeli falusi
népiskolák mélyreható bírálatát fogalmazta meg:




a falusi életre kétkezi munkával kell nevelni,
a gyermek emlékezetét felesleges ismeretekkel nem
szabad terhelni,
ferde vallási fogalmak és hamis néphitek helyett „Jézus
szívet melengető üzenetét” kell közvetíteni.

Tessedik szarvasi iskolája 1800 körül, ma pedagógiai múzeum
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Tessedik Sámuel szarvasi reformjai 2




Tessedik pedagógiai gondolkodásmódját a
pietizmus, Rousseau és Pestalozzi, a
filantrópizmus, továbbá a felvilágosodás
racionalizmusa befolyásolta.
A parasztgyerekek számára a természet és a
környező világ megismerését tartotta
fontosnak. Szarvasi „szorgalmatossági
iskolája” nemzetközi figyelmet és császári
kitüntetést is kapott.

Tessedik Sámuel Múzeum, Szarvas
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A második Ratio Educationis (1806)




Az magyar országgyűlés munkája nyomán
1806-ban Budán került kihirdetésre az új és
hosszan előremutató oktatási törvény.
A második Ratio jellemző vonásai:











nemzetiségi és vallási türelem
magyar- és nemzetiségi tannyelv
a magyar nyelv kötelező iskolai oktatása
ingyenes alsó fokú oktatás (két elemi kötelező)
líceum (4 év gimnázium, + 2 év filozófia)
akadémia (2 év filozófia + 3 év jog)
a filozófiai tananyag természettudományos
ismeretekkel bővült.

Az első Ratio érdeme az úttörés, a másodiké
pedig a beteljesítés.
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Magyar pedagógia a XIX. sz. elején


A Ratio-alapú népoktatás metodikai
segédanyagai:






Pestalozzi hatása Magyarországon (Yverdon)





Simon Antal: „Igaz Mester”, 1808
Józsa János: „Oskolai vezér”, 1817
Böszörményi Pál: „A falusi oskola”, 1828
Brunszvik Teréz (1808)  óvodamozgalom
Váradi Szabó János (1810)  munkaiskola
(Tessedik)

A Tudományos Gyűjtemény (1817)



Kis János: „A nevelésnek különféle módjai”,1817
Fejér György: „A tanítványok által folyó
tanításról”, 1820 (a Bell-Lancaster monitoring
módszer nyomán)
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A hazai óvodamozgalom kezdetei 1





A kapitalizálódó manufaktúrák folyamatos munkarendje
miatt megnőtt az óvodák létesítésének igénye.
Az első óvodát Brunszvik (Brunswick) Teréz grófnő
(1775-1861) 1828-ban nyitotta Budán, elsősorban
szegény munkás családok gyermekei számára.
Unokahúgával, Teleki Blankával (1806-1862) tevékenyen
részt vett az első magyar nőnevelő intézet (1846)
létrehozásában is.

Brunszvik Teréz

Brunszvik-kastély, Martonvásár

Teleki Blanka
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A hazai óvodamozgalom kezdetei 2




Életrajzi regény, 1940

Brunszvik Teréz pedagógiájára a filantrópizmus,
Pestalozzi és Samuel Wilderspin angol
óvodapedagógus voltak hatással.
Brunszvik intézete és a XIX. sz. első felének óvodái
nem a mai értelemben vett óvodák voltak, hanem
kisgyermekiskolák, ahol 3-5 éves gyermekek
számára széles körű elemi oktatás folyt.

Budapest, I. Kerület, Attila út 81.
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A hazai óvodamozgalom kezdetei 3


Az első falusi kisdedóvót a sajnálatosan rövid életű
Bezerédj Amália (1804-1837) hozta létre 1836-ban,
a Tolna megyei Hidja-pusztán (Szedres), főképpen
uradalmi cselédek gyermekei számára. Híres munkája,
a „Flóri könyve” (1839) tizenhat kiadást ért meg.

Bezerédj Amália önarcképe
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A hazai óvodamozgalom kezdetei 4




Bezerédj Amália volt az első, aki a magyar irodalomban a
gyermekvilággal foglalkozott. Férje, Bezerédj István nagy
segítségére volt nevelőmunkájában és könyvei kiadásában.
1837 nyarán a gyengélkedő, tüdőbeteg Amália gyógyulást
remélve Máriavölgybe utazott, ahol hosszan tartó szenvedés
után, szeptember 21-én hunyt el, 33 éves korában.

Máriavölgy, önarckép

Bezerédj István

Hidja-puszta, Bezerédj Amália rajza
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Népoktatás a II. Ratio után








A falusi kisiskolák életében továbbra is
jelentős szerepet játszottak az egyházak
(plébániai, gyülekezeti iskolák, kántortanítók).
A városi elemi iskolát a II. Ratio önálló,
befejezett, két tagozattal rendelkező
iskolatípussá fejlesztette. Az alsó elemi (2 év)
mindenkinek közös, a felső elemi (3 év)
elágazott latinos (gimnáziumban
továbbtanuló) és nem latinos osztályokra.
A nem latinos diákok az ötödik osztályban a
polgári igényeknek megfelelő praktikus
ismeretekkel zárhatták le tanulmányaikat.
1845-ben a „Magyarország elemi tanodáinak
szabályai” c. helytartótanácsi rendelet az alsó
két elemi osztály elvégzését minden gyermek
számára kötelezővé tette.
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Tanítóképzés a XIX. sz. elején








A PROTESTÁNSOK – tanügyi autonómiájukra
hivatkozva – nem engedték normaiskolába
tanítójelöltjeiket, de érezték a rendszeres
pedagógiai stúdiumok hiányát: ezért 1796tól Sárospatakon megszervezték a
„pedagogarcha” állást.
Debrecenben 1827-ben pedagógiai
tanszéket hoztak létre, az első professzor
Zákány József volt.
A KATOLIKUSOK első tanítóképző intézetét
Pyrker László egri érsek alapította Egerben,
1828-ban. Felvétel: gimnáziumi
végzettséggel és alkalmassági vizsgával. A
képzés ideje 2 év volt.
1840-ben már öt hasonló, de királyi alapítású
tanítóképző működött: Pesten, Szegeden,
Miskolcon, Érsekújváron és Nagykanizsán.
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Közép- és felsőoktatás a XIX. sz. első
felében


A gimnáziumok kettős feladata:









egyrészt az egyetemi, vagy akadémiai
továbbtanulásra való felkészítés,
másrészt a középszintű hivatalnoki pályákhoz
szükséges ismeretek nyújtása.

A közép- és felsőfokú tanulmányok nyelve még
általában a latin volt, dominánsan magyarrá csak
az 1844. évi 2. törvény kihirdetése után válhatott.
A pesti egyetem teljes mértékben a bécsi udvar
befolyása alatt állt, az autonómia formalitás volt
csupán, a professzori kinevezések a hűség alapján
történtek.
Ennek ellenére jeles magyar professzorok is
tanítottak a pesti egyetemen, pl. Szilasy János
(1835), aki a pedagógia tanszéket vezette.
Nagyszabású műve „A nevelés tudománya” az
első magyar nyelven írt tudományos igényű
pedagógiaelméleti összegzés.
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Eötvös József, a polgári forradalom
kultuszminisztere





1848. márciusát követően megindult az új magyar
közoktatási rendszer kiépítése.
A Batthyány-kormány vallás- és közoktatásügyi
minisztere a nemzeti-liberális gondolkodású báró
Eötvös József (1813-1871) lett.
Eötvös július 24-én terjesztette elő a népoktatásról
szóló törvényjavaslatát. Ennek főbb pontjai:








az állam joga és kötelessége az iskolaállítás és
fenntartás,
a tankötelezettség fiúknál 6-12 éves, lányoknál 6-10
éves korig terjed, az elemi iskolákban a tanítás
ingyenes,
az oktatás nyelve magyar és nemzetiségi,
a vallástan nem iskolai tantárgy, de 50 azonos vallású
gyermek felett az iskola megtarthatja felekezeti jellegét.

Az országgyűlés augusztus 12-én tárgyalta a
törvényjavaslatot, de megvitatását nem tartotta
időszerűnek. Eötvös József a Batthyány-kormány
lemondása után (szeptember 11.) külföldre távozott.
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Forradalom után, kiegyezés előtt:
az „Entwurf” bevezetése






A szabadságharc bukása után a bécsi udvar
érvénytelenítette az 1848-as törvényeket és
erőteljes németesítési politikába kezdett.
Népoktatás: hatosztályos elemi iskola (2 alelemi +
4 főelemi), osztrák tankönyvek kötelező
használatával.
Középfokú oktatás: 1850-ben bevezették az
osztrák középiskolai „Organisationsentwurf”
(Szervezési Szabályzat) magyarországi használatát.
Az Entwurf jellemző vonásai:







nyolcosztályos gimnázium (4 algimnáziumi + 4
főgimáziumi osztály), erős latin-görög-német nyelviirodalmi képzés. Érettségi vizsgák: először 1851-ben,
hatosztályos reáliskola (3 alreál + 3 főreál), a
tantervben a természettudományok domináltak,
szaktanári rendszer képesített középiskolai
tanárokkal,
német tannyelv főgimnáziumokban és
főreáliskolákban.
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Felsőoktatás a kiegyezés előtt


1950-ben nálunk is bevezették az új osztrák
egyetemi szabályzatot:









A pesti Egyetem tér 1860 körül

a filozófiai fakultás egyenrangú lett a többi
három egyetemi karral (tanulmányi idő 3 év),
szabad tantárgyfelvételre tértek át,
a bölcsészkar középiskolai tanárképzést
indított,
német tannyelv, külföldi tanárok (1860-tól
enyhül).

Az első hazai tanárvizsgáló bizottság 1862ben kezdte meg működését. A hallgatóknak
szaktárgyaikból, neveléstudományból és
oktatáselméletből kellett vizsgát tenniük.
Összegzés: a középiskolai Entwurf és az
osztrák egyetemi szabályzat bevezetése az
erőszakos németesítés miatt hátrányos volt
ugyan, de minden más szempontból jelentős
mértékben előmozdította a magyar oktatás
fejlődését.
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A dualizmus kora: az 1868-as
népoktatási törvény előzményei





Az 1867-es kiegyezés után megalakult
Andrássy-kormányban ismét Eötvös József
lett a kultuszminiszter.
Eötvös az egész magyar közoktatás
gyökeres átformálását tűzte ki célul.
Koncepcionális változások:






míg 1848-ban még az egyházi iskolák
államosításában gondolkodott, addig 1868-ban
inkább az egyházi iskolák mellett építette fel
az állami népiskolák rendszerét,
az állam befolyását mindenekelőtt az
ellenőrző szerepben látta, ami a felekezeti
iskolákra is kiterjed.
az állam ösztönző szerepét állami
tanítóképzők felállításával és színvonalas
népiskolai tankönyvek elkészítésével kívánta
betölteni.
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Az 1868. évi XXXVIII. törvénycikk
főbb rendelkezései 1.


Általános tankötelezettséget rendelt el
6-12 éves korig.




Létrehozta az egységes hatosztályos
elemi népiskolát.




A falvakban osztatlan, városon osztott
képzés.

Minden gyermeket az anyanyelvén kell
tanítani.




Az ingyenességet nem mondja ki, de „a
szegénységi bizonyítvánnyal rendelkező
szülők tandíjat nem fizetnek”.

A nemzetiségek számára a magyar kötelező
idegen nyelvként tanítandó.

Húsz tanítóképző intézetet és
gyakorlóiskolát kell felállítani.


Három éves (lányok számára ingyenes)
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Az 1868. évi XXXVIII. törvénycikk
főbb rendelkezései 2.


Az ismétlő iskola 12-15. életév között, a 6
elemi elvégzése után kötelező.




A felsőbb népiskola a hatosztályos elemire
épül, 12-15. életév közötti gyerekek számára.




Télen heti 5, nyáron heti 2 tanóra (késő délután,
vagy este). Célja a megerősítés, szinten tartás.
Minden ötezer lakosnál nagyobb településen kell
létrehozni, az ismétlő iskolánál hatékonyabb
képzés.

Polgári iskolát városok és nagyobb községek a
felsőbb népiskola helyett hozhattak létre.
Felvételi követelmény 4 elemi, képzési idő
fiúknak 6, lányoknak 4 év.


Minkét iskolatípus a polgári életforma
szükségletein túl középfokú szakiskolák és a
tanító- és óvónőképző intézetek bemeneti
követelményeit teljesíti.
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Az 1868. évi XXXVIII. törvénycikk
főbb rendelkezései 3.


A népoktatás helyi- és állami felügyeleti
rendszere






Az iskolaszék kilenctagú testület (lelkész,
tanító + lakossági képviselők) mint első fokú
hatóság.
Állami felügyeleti rendszer: minisztériumi
osztályok, állami tanfelügyelők, népiskolai
ellenőrök.

A népiskolák alapítása és fenntartása




Népiskolát az állam, a községek, a
hitfelekezetek és magánszemélyek
alapíthatnak.
A népiskola fenntartását a helyi közadó 5
százalékát kitevő iskolaadó biztosítja. Ha ez
nem elegendő, akkor az állam kiegészíti azt.
27

Az 1868-as népoktatási törvény
értékelése







Ziegler (Gárdonyi) Géza
népiskolai tanítói oklevele

A kiegyezés lehetőséget teremtett a magyar
társadalom polgári fejlődése számára, s
kedvező feltételeket biztosított a magyar
iskolaügy korszerűsítésére.
Az Eötvös-törvény a népoktatási
alapintézmények egységes rendszerét
teremtette meg (elemi- és felsőbb népiskolák,
polgári iskolák és népiskolai tanítóképezdék).
Megszabta a tanítandó tantárgyakat, az
iskolák működésének tárgyi- és személyi
feltételeit, továbbá rendelkezett a tanítók
képesítési követelményeiről.
Eötvös József 1870-ben egy középiskolai
törvénytervezetet is készített, de korai halála
miatt (1871) már nem születhetett belőle
törvény.
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Összefoglalás










A jezsuiták 1773-as feloszlatásukig domináns erőként
voltak jelen a magyar közép-és felsőoktatásban.
Mária Terézia oktatási-nevelési rendszere (Ratio
Educationis, 1777) korszerűsítette a hazai oktatást, de
németesítő törekvése ellenállásra talált.
A második Ratio (1806) orvosolta a hibákat és
beteljesítette az első Ratio törekvéseit.
Tessedik Sámuel (falusi népiskolák) és Brunszvik Teréz
(óvodamozgalom) egyaránt sokat tett a magyar
oktatásért.
Az 1848-as szabadságharc bukása után bevezetett
Organisationsentwurf (1850) minden németesítő
szándéka ellenére hasznos volt, mert az európai
gyakorlathoz közelítette a hazai közép-és felsőoktatást.
Eötvös József népoktatási törvénye (1868) mérföldkő
volt a magyar népoktatási intézmények egységes
rendszerének megteremtése felé.
29

A következő előadás témája


A pedagógia mint önálló tudomány

Köszönöm a figyelmet!
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