
MészÁROS ISTVÁN

ELSŐ PEDAGÓGIAI HETILAPUNK,
A RELIGIO ÉS NEVELÉS (1841-1849)

Mikor indult meg a hazai pedagógiai szakirodalom ? Több válasz is adható e kérdésre. Az azon
ban kétségtelen, hogy nevelésügyi szakirodalmunk első nagy korszaka a reformkor volt. Sok és
gazdag nevelési témájú könyv jelent meg az 1820-as évektől kezdve, elméleti művek éppen úgy,
mint a gyakorló pedagógusok számára készült kézikönyvek; szaktudományi célzatúak éppen
úgy, mint a nagyközönségnek szóló népszerűsítő jellegű munkák, S fellendült a pedagógiai ta
nulmányirodalom is: a korabeli társasági folyóiratokban a nevelési témájú publikációk garma
dája látott napvilágot ezekben az évtizedekben.

E fejlődési folyamat sodrában jelent meg az első olyan hazai lap, amely címében már a "neve
lés" szót is feltüntette: a Religio és Nevelés.

1841-1847 között

Az új lap kiadása - a kor szokása szerint - magánvállalkozás volt: az anyagi alapokról mindvé
gig a szerkesztő gondoskodott. A lapot megindulásától kezdve, 1841. január l-től 1843. június
30-ig Szaniszló Ferenc, 1843. július l-től Somogyi Károly, 1848. július l-től Danielik János szer
kesztette. Mindhárman katolikus papok, a kor ismert és népszerű egyházi írói. Közülük Somo
gyi Károly neve máig szélesebb körben is megőrződött : gazdag könyvtárát Szeged városára ha
gyományozta, ez a mai Somogyi Könyvtár.

Ismert a tény: a hazai katolikus egyház - akárcsak a két nagy protestáns egyház - az 1820-as
évek második felétől kezdve szemmel láthatólag korszerűsíteniigyekezett az irányítása alatt álló,
különféle szintű oktatási-nevelési intézményeket. Ennek szolgálatában állt az új lap.

1840. október l-én kelt az az országszerte terjesztett előfizetési felhívás, amelyben a leendő

szerkesztő kifejtette: a megindítandó lap célja a vallási és a nevelési ismeretek terjesztése, mert ez
a kettő "a polgári jólétnek legbiztosabb és legerősebb támasza", s elmélyítésük által kíván a fo
lyóirat "a haza polgárainak mind ezen, mind másvilági boldogságuk munkálásában és elnyerésé
ben segítségül lenni".

Ugyancsak a kor szokása szerint e beharangozó értesítésben jelezte a szerkesztő, hogy milyen
cikkeket vár közlésre (hiszen ebben az időben még nem létezett a főhivatású újságírókkal dolgo
zó szerkesztőség). Első helyen természetesen azt említette, hogy az írások legyenek katolikus
szelleműek, azután pedig "a világos írásmód, mégpedig népszerű, de tiszta, keresetlen és szívre
ható, végül a velős kidolgozás és rövidség" kívánatos a közlésre szánt írásokban.

A folyóirat négylapos, azaz nyolcoldalas volt, középnagy formátumú (mint a mai Köznevelés).
Eleinte hetenként egyszer jelent meg, s minden vasárnap került az olvasók kezébe. 1843 nyarától
kezdve azonban, amikor Somogyi Károly vette át a szerkesztést, hetenként kétszer - csütörtö
kön és vasárnap -", mindegyik száma változatlanul nyolc oldal terjedelemben. 1848. április 20-tól
a számok terjedelme hat lapra, vagyis tizenkét oldalra növekedett. 1848. július l-től viszont már
hetenként háromszor jelent meg - kedden, csütörtökön és vasárnap -, az egyes számok négyla
posak, tehát nyolcoldalasak.

A Religio és Nevelés abban is követte a többi reformkori folyóiratot, hogy anyaga meglehető

sen tarka: a tanulmányszerű írások, értekezések mellett sok novella, történet, példázat és vers lá
tott napvilágot hasábjain. Gyakran közöltek helykitöltésül Nevelési maximák címmel pedagógiai
aranymondásokat, idézeteket. Volt krónikarovata is, amely hazai és külföldi tanügyi események
ről tudósított. Fontos szerepet szántak a könyvismertetéseknek, ezek közlését különféle rnódo
kon oldották meg.

444



Ilyen vegyes tartalmú a többi reformkori lap is, a mai értelemben vett "szakfolyóirat" ekkor
még nem létezett.

Ami a lap pedagógiai felfogását, nevelési alapállását illeti: végiglapczva az egyes számokat, év
folyamokat, az az olvasó benyomása, hogya szerkesztőkalapvetőés középponti nevelési kategó
riának a vallási alapú erkölcsi nevelést tartották. Erre vonatkozott - túl a szorosan vett vallási té
mákon - a legtöbb közlemény, ezt szolgálták a novellák, példázatok, versek, de még a híradások'
is. Tulajdonképpeni neveléselméleti vagy didaktikai témák, a konkrét iskolai tanítással kapcso
latos írások csak ritkán jelentek meg a folyóiratban.

A pedagógiai vonatkozású közlemények zöme a korabeli népoktatással foglalkozott. Az
1840-es évek hazai katolikus népoktatásügyének szinte teljes problematikája kiolvasható ezek
ből az írásokból. A tananyag, az oktatási módszerek, a fegyelmezés a leggyakrabban előkerülő

témák.
Szó esett a középiskolák reformterveiről is, elsősorban a magyar nyelv gimnáziumi szerepének

fontosságára világítottak rá a szerzők. Felfogásukat jól tükrözi a következő hírrészlet a soproni
bencés gimnázium 1843. augusztus l-én lezajlott vizsgájáról:

"A vidor arczú tanuló ifjúság nem csak a ker. hittudományból kitűzött kérdésekre felelt meg
tiszta értelmes szóval, hanem a többi tanulmányi tárgyakat is harsány hangon, eleven bátorság
gal adá elő. S kivált magasb fokra emelkedett fölvidulással s tűzzel mondá el a fölvilágosító pél
dakép vagy szavalat végett betanult remek darabjait Bajza, Berzsenyi, Czuczor, Kisfaludy, Vö
rösmarty stb. koszorús költőinknek... "

Helyet kaptak a lapban a neveléstörténeti témák is. Sőt hazai szerzőktől származó, átfogó ne
veléstörténeti összefoglalások első ízben éppen e lap hasábjain jelentek meg. A korabeli neves
történetkutató, Pauer János - később székesfehérvári megyés püspök - tizenkét folytatásban kö
zölt, alaposan dokumentált tanulmányában - Nevelő s tudományos intézeteink története - a hazai
katolikus iskolák történetét írta meg a kezdetektől saját koráig, első ízben dolgozva fel a magyar
neveléstörténet 1848 előtti szakaszának egyik legfontosabb hosszmetszetét. Egy másik neves
szerző, Briedl Fidél bencés, ugyancsak akadémikus, az első hazai egyetemes neveléstörténeti ösz
szefoglalásokat közölte a lapban (A középkor magasabb rendű tanitó intézetei 1517-ig ..A nevelés
tan történeti vázlata a keresztényeknél),

De szóba került néhány speciális nevelési terület is. Ilyen volt például Nagy Lipót piarista cikk
sorozata: Miképpen kell a szidéknek és nevelőknek a siketnéma gyermekkel kis korában bánni,
vagy egy másik piarista, Szabóky Adolfcikke: Erkölcsileg elhagyott gyermekeket nevelő és oktató
intézetekről.

Nagy igyekezettel népszerűsítette a lap az "olcsó és jó könyv" mozgalmat, amely célul tűzte ki
könyvek terjesztését a nép között. Határozottan szembeszállt és sűrűn cikkezett a Religio és Ne
velés az alkoholizmus ellen, sürgetve a .mérsékleti egyletek" alakítását.

A leggyakrabban publikáló szerzők neve jól ismert a mai reformkor-kutatók előtt: Somogyi
Károlyon, Briedl Fidélen (aki 1848-ban Beély-te magyarosította nevét), Szabóky Adolfon kívül
Majer István, az esztergomi érseki tanítóképző tanára, Rendek József, Beke Kristóf(mindketten
világi papok), Bugát Pál, az ismert természettudós és mások.

1848-ban

Különösen érdekesek a lap számai I848-ban. Március 19-i számában a szerkesztő lelkesen üdvö
zölte a sajtószabadságot, s a következő számokban hírt adott az országszerte megtartott szabad
ság-ünnepélyekről,közreadta Tárkányi Béla ünnepi alkalomra írt szabadság-énekszővegét,

A következő hónapokban azután sorra közölte a lap a vallás- és közoktatásügyi minisztérium
rendelkezéseit, s helyt adott az Eötvös Józsefkultuszminiszter felhívása nyomán beküldött szám
talan iskolai reformtervjavaslatnak is. A nyári számokban Majer István számolt be a Pesten tar
tott nagy jelentőségű "egyetemes tanítói gyűlés'l-ről,ugyanakkor közreadták Eötvös népoktatási
törvényjavaslatának szövegét, s teljes egészében a róla folytatott országgyűlési vita jegyzőköny

vét.
A szerkesztő felfogása a hazai tanügyi események alakulását illetően világosan kirajzolódott a
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közölt cikkekből. Egybehangzóan a tanszabadság alapelvét hangoztatják: mindenki állíthat s ál
lítson is iskolákat, akinek erre lehetősége van, az állam is, más közületek is, az egyházak, feleke
zetek is. Ne harc legyen az egyes iskolafenntartók között, hanem békés egymás mellett élés;
mindegyik iskolarendszer tanuljon egymástól, sőt versenyezzen egymással, melyik a jobb, az
eredményesebb. Ne legyen az iskola egy kaptafára húzott, egyenruhába bújtatott intézmény
rendszer, hanem a közös cél fűzze össze őket: a haza minéljobb polgárainak nevelése. "Mi nem
akarjuk magunkat a status [állam] iskoláival ellentétbe helyezni - írta Somogyi Károly -, de a ta
nításbani szabadság elvének megőrzésével függetlenek kívánván maradni, a magunk iskoláit ve
lük azonosítani nem akarjuk."

1848 szeptemberének végétől, Jellasics támadásától kezdve a lap a fegyveres szabadságharc
ügye mellett állt. Ennek érzékeltetésére egy rövid tudósításrészlet az 1848. október 19-i számból:

"A világ négy sarkai felől tornyosulnak szép hazánk kék egére a vészfellegek. Megindulnak
hadi lobogóink. minden felé csatadalok zengenek, s mintha Deborát hallottuk volna Ephraim
pálmafái alatt összehívni Izráel fiait Sisara hadai ellen: úgy hangzott mindenünnen a lelkesítő

szó, megkondulának csendes falvaink tornyain a vészharangok, hogy a népet fegyverre fölhiv
ják, s hogyaföldművelőnek buzdítólag hirdessék Joel e szavait: Készítsetek szántóvasaitokból
kardokat, s kapáitokat verjétek dárdákká."

Az Eötvös által megtervezett kiizépiskolaireformtaruerv szerint indították meg kísérletképpen
- "Szász Károly álIadaImi títkár"-nak a lapban is közölt rendeletére - 1848. november l-én, a
szokásos tanévkezdés napján a tanítást a pesti és a budai piarista gimnáziumban. Az e körül ki
kerekedő heves vita számos dokumentuma olvasható a novemberi, decemberi számokban.

Ugyancsak 1848 novemberében, a 62. számban Somogyi Károly "előleges értesitése" olvasha
tó: egy új iskolai-pedagógiai szaklap jövőbeni megjelenését hirdeti meg, amelyet 1849 januárjá
nak elején kíván megindítani. Minden kedden jelenik majd meg hat lapon, azaz tizenkét oldalon,
a szokásos formátumban. Az új hetilap már kizárólag iskolai témákkal kíván foglalkozni, ez jól
kitűnik a tartalmi előjelzésből:

"Tárgyai lesznek alapnak - írja a szerkesztő-kiadó - mindazon, iskolaügyet és nevelést illető

akár hivatalos, akár magántudósitások, megyei közlések és értekezések, mellyek ez ideig a Reli
gio és Nevelésben közöltettek ; a magán és házi nevelésre vonatkozó érdekes cikkek szintúgy,
mint a nyilvános tanítást, elemi s polgári, real és gymnasiuml iskolákat vagy akár fensőbb tanító
s nevelőintézeteket érdeklők. mennyiben ezek a tanítóknak ugyan figyelmeztetésül, a szülék- s
nevelőknek pedig otthoni közremunkálásuk tekintetében hasznos tanulságui szolgálhatnak ; az
iskolai fegyelem fenntartásának, az egyes tanulmányok előadásának legcélszerűbb, tapasztalás
által is helyeselt módja; a tanítási időnek helyes fölosztására, iskolai tanácsok rendezésére vonat
kozó rendeletek, módszerek és helybeli gyakorlatok ismertetése, statisticai adatok ... "

Somogyi Károly tehát már egy mai értelemben vett pedagógiai szaklapot tervezett. A Religio és
Nevelés kétségtelen érdeme, hogy ezt az új, modern sajtóorgánumot előkészítette, megérlelte és
világra segítette.

Az új lap címe: Katholikus Iskolai Lap. Oktatás- és nevetéstanifolyoirat. Első száma 1849 első

keddjén, .Budapesten, január 3-án" dátummal jelent meg.
Két nap múlva, 1849. január 5-én Windischgrátz osztrák csapatai elfoglalták a fővárost.

1849-ben

Ez a tény, vagyis a szabadságharc hullámvölgye egészen eltérően tükröződött az osztrák meg
szállás alatt álló fővárosban szerkesztett két katolikus nevelési lap tartalmában, alapvető irány
vonalában.

A Religio és Nevelés számos cikket hozott új, addig ismeretlen nevű szerzők tollából, amelyek
a szabadságharc eseményeit aulikus szemmel nézve mutatták be, az uralkodóval való fegyveres
összecsapást elítéltek, s erőteljesen kinyilvánították császárhűségüket.De ez sem hosszabbította
meg a lap életét: utolsó számai 1849 áprilisában jelentek meg, majd anyagiak hiánya miatt a vál
lalkozás megszűnt.

Egészen más úton járt a Katholikus Iskolai Lap. Egyetlen szót sem írt le se '48-ról, sem a sza-
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badságharcról, sem a császárról, sem az osztrákokról, hanem sorra közölte a legkülönbözőbb té
májú, szorosan az iskola életével kapcsolatos cikkeit. Az irások elsosorban a népoktatással és a
tanítóképzéssel foglalkoztak. Az egyik leggyakrabban szereplő szerző Márki József, a pesti kato
likus tanítóképző intézet tanára, az I840-es, majd az I860-as-1 870-es évek tanítóképzésénekjeles
alakja.

Az 1849. május IS-én megjelent szám hírrovatának élén érdekes hír olvasható: "Kinevezés.
Magyarország kormányzó elnöke által vallás- és közoktatási ministerré máj. I-én Horváth Mi
hály vál. csanádi püspök neveztetett ki." Miért érdekes ez a közlés? A történeti kronológiák sze
rint Buda várát május 21-én foglalták vissza Görgey magyar csapatai az osztrákoktól, a lap pe
dig már ezelőtt egy héttel közzétette Kossuth rendeletét.

A következő számokban öt folytatásban Somogyi Károly, a szerkesztő közölte nagy tanulmá
nyát, a címe: Nemzeti nevelésünk. Egy kiragadott rövid részlet jól megvilágitja a szerző felfogá
sát, illetőleg az általa szerkesztett lap politikai irányvonalát :

"Valljon van-e, lehet-e egy nemzet életében főbb szükség az erkölcsi és értelmi, műipari s mű
vészeti kifejlődést eszközlő tanítás-nevelésnél? Egy dühös ellenség által földúlt városok terülnek
el a hazának illy balsorsa fölött könnybe lábadt szemek előtt, mellyeket újraépíteni, kirabolt s
fólégetett falvak, mellyeket újra benépesíteni kellend; elpusztult gyárak, elhagyott majorok.Jeta
rolt szántóföldek, mellyeket értelmes kéz- és földmívesek ipara fog csak az előbbinél is nagyobb
virágzásra emelhetni; csaknem egészen új nemzedékre vagyon szükség, melly egy nagy és boldog
álladalomnak szolgáljon biztosítékul, s őre, védője, fönntartója lehessen ama szabadságnak,
mellyet a lét és nemlét közt választani kényszerült hazafiúi lelkesedés véres kézzel vívott ki, ma
gát s jövőjét megmentve a kínos elveszéstől. Most ideje van tehát szólni s írní a nemzeti
nevelésrőI. .. "

A lap május 29-i száma teljes terjedelemben közreadta a kormány kiáltványát a népfölkelés
ről.

Haynau seregei 1849. július B-án bevonultak a kettös fővárosba s elfoglalták Buda várát. So
mogyi Károly azonban ezt nem várta meg, s lapja június 30-í számában bejelentette: "A folyvást
megzavart postai közlekedés lehetetlenné tévén nemcsak az e1öfizetések rendes beküldését, de a
már megjelent lapoknak is rendeltetésök helyérei pontos megérkezését", ezért egyelőre szünetel
teti a lap megjelentetését. "Ha Istennek szent fölsége hazánkra békésebb napokat deritend", ak
kor majd újra megindítja.

NeTelési lap-müfajok a reformkorban

Befejezésül érdemes felidézni, hogy a Religio és Nevelés, valamint a Katholikus Iskolai Lap mel
lett milyen más nevelési folyóirat létezett hazánkban ebben az évtizedben. Annak, aki majd egy
szer megirja a hazai pedagógiai lapok történetér, ajánlatos lesz ezt az 1840-es évtizedbeli perió
dust a műfajkialakulás időszakának nevezni. Háromféle pedagógiai laptípus létezett ugyanis
ekkor.

Az egyiket vegyes tartalmú laptipusnak nevezhetjük. Ilyen volt a Religio és Nevelés
(1841-1849), illetőleg a Protestáns Egyhází és Iskolai Lap (1842-1848). Bár címükben szerepel a
"nevelés" vagy az "iskola", alapvető profiljuk jellegét a vallásos-egyházi tematika adta meg.

A másik csoportba a különféle tanügyi eseményekről beszámolókat közlő és ott készült doku
mentumokat közreadó lapokat sorolhatjuk. Ilyen volt a Közlemények a kisdedóvás és elemi neve
lés köréből (1843), valamint Tavasi Lajos periodikája, a Nevelési Emléklapok (1846-1849).

A harmadik folyóirat-műfaja mai értelemben vett pedagógiai szaklap, ilyen volt a Katholikus
Iskolai Lap (1849).

A Religio és Nevelés, valamint a többi pedagógiai lap jel volt. Jele, jelzése annak, hogy a ma
gyar nevelésügy-iskolaügy fejlődése arra a fokra ért, hogy már nem nélkülözhette a céljait segítő,

azt szolgáló sajtóorgánumot, A magyar társadalom e rnozgalmas, sorsdöntő éveiben minden vo
natkozásban a polgárifejlődés irányába mutatá jel volt e lapok létrejötte és léte. Ezek voltak az el
ső nevelési folyóiratok Magyarországon. velük indult meg a pedagógiai lapok hosszú, mába tor
kolló sora.
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