
ismertté vált, s a nyugati szerzetesi élet példaképévé lett. Buzgósága, alázata és csodatételei 
révén tisztelete egyre terjedt. (Egy fiatalt az akasztófától mentett meg, egy másikat a börtönből 
szabadított ki, egy halottat a halálból hozott vissza.) Mártont 371-ben a galliai Tours városa 
püspökké választotta, ő azonban fó'pásztorként is megtartotta szerzetesi életformáját. Nem 
csak egyházmegyéje vezetőjeként munkálkodott, hanem annak határain túl, a kelták között is 
eredményes missziós munkát végzett. Candes-ban fejezte be földi életét 397. november 8-án, s 
11-én temették el Toursban. Sírja hamarosan a keresztények leglátogatottabb zarándokhelyévé 
vált. 

Márton magyarországi kultusza Szent István királyunk érdeme, aki 1001-ben 
Pannonhalmán monostort alapított tiszteletére. Korai kultuszának köszönhetően, Sabaria már 
1284-ben felkerült a korabeli világtérképekre: minden jelentősebb középkori történelmi és 
földrajzi munka megemlíti Szent Márton szülővárosaként. Kiterjedt kultusza miatt aztán 
királyok és püspökök sok privilégiumot adtak Sabariának. 

így például Gosztonyi János győri püspök megerősítette Hédervári János püspök 1407. 
szeptember 10-én kelt kiváltságlevelét: „...Főtisztelendő János egykori győri püspök fennírt 
szabadalomlevelét semmi részben meg nem csonkítva, vagy meg nem változtatva, jelen 
szabadalomlevelünkbe átvesszük és átirjuk..., minthogy a város vallásos érzelemmel bír, 
különösen Szent Márton főpap és toursi érsek iránt, kinek hazája és szülőhelye 
Sabaria-Szombathely..." 

II. Ferdinánd király 1635. április 25-én kelt királyi szabadalomlevelében „örök időkre 
felmenti a város lakosait minden nemű adó fizetésétől, azzal a feltétellel, hogy Szent Márton 
ünnepén az Úrnak 860. esztendejében épült Szent Márton templom plébánosának 5 forintot 
ajánljanak fel, 5 forintot pedig a szegények között osszanak szét, továbbá évenként 10 forintot 
a templom fenntartására, 20 forintot a templom tatarozására fordítsanak." 

Az évszázadok során a szent kultusza egyre szélesebb körben hódított szerte 
Magyarországon, s az idők folyamán a nem magyar, hanem római (itáliai) származású 
Mártonból a „legnépszerűbb magyar szent" lett, akit Szűz Mária mellett „Magyarország 
oltalmazójaként, a magyarok védőszentjeként" kezdtek tisztelni. Kultusza Galliában is egyre 
nagyobb méreteket öltött, és sírja ma is francia nemzeti zarándokhelyként köztiszteletben áll, 
mint akinek sokat köszönhet nem csak a francia kereszténység, hanem Franciaország is. (Neki 
olyan szerep jutott Galliában, mint nálunk Szent Gellért püspöknek és Adalbertnek.) 

így aztán a Sabariában született Szent Márton, Tours püspökének emléke és kultusza 
aranyhídként köti össze a római Pannóniát és a keresztény Magyarországot Franciaországgal, 
s külön is Szombathely városát Tours városával, illetve a magyar és a francia kereszténységet. 
(Tiszteletére jellemző, hogy Nagy Károly frank császár, hadjáratából hazatérőben útba ejtette 
Sabariát is, hogy katonáival lerója tiszteletét a szent szülőhelyén.) 

Szent Márton szülővárosában és egyházmegyéjében, a Szent Márton Emlékév záró aktusára 
1997. november második felében került sor, amikor is - a hagyományteremtés szándékával -
többnapos egyházi és világi, városi ünnepi rendezvényeket tartottak, emléklapokat és díjakat 
adtak át az arra érdemes polgároknak. 

Szerdahelyi Pál 

Schedius Lajos művelődéspolitikája 
Százötven évvel ezelőtt, 1847. november 12-én hunyt el Schedius Lajos, a magyar 

felvilágosodás és reformkor időszakának méltánytalanul elfelejtett művelődéspolitikusa. 
Életéről és tevékenységéről összefoglaló monográfia nem készült.1 Mint főként németül 
publikáló tudóst, hazai kortársainak nagy rész nem méltányolta érdemeinek megfelelően. A 

1 Schedius munkásságát rövid monográfiájában Doromby Karola sajátos szempontból közelítette meg. 
Doromby Knroln: Schedius Lajos mint német-magyar kultúrközvetítő. Budapest, 1933. 116. old. 
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későbbi idők művelődés- és tudománytörténészei pedig csak széleskörű munkásságának 
egyes területeire irányították rá a figyelmet.2 

Schedius Lajos 1768. december 20-án született Győrben, evangélikus polgári családból. 
Édesapja nagy tekintélynek örvendő városi szenátor és gyülekezetének viceinspektora volt. 
Tanulmányait a nagyhírű pozsonyi líceumban és a soproni gimnáziumban végezte, olyan 
tanárok vezetésével, mint Wietoris Jonatán és a fiatal Schwartner Márton, aki a német 
neohumanizmus szellemét ültette tanítványai lelkébe. Schedius, mint az egyetemi 
tanulmányokat folytatni kívánó protestáns ifjak többsége, Göttingába ment, ahol a kor 
legkiválóbb egyeteme, a Georgia Augusta működött . Az egyetem anyakönyvébe 1788. 
november 1-én jegyezte be nevét: (Joh. Ludw. Schedius, Hungaria, theol).' Alapos 
humanisztikus műveltségre tett szert Schedius Göttingában, ahol Heyne, Eichhorn és Gesner 
előadásait hallgatta. Teológiai disszertációját4 III. György angol király 26 arannyal jutalmazta. 

Még Göttingában értesült a pesti egyetem esztétikai tanszékének megtiresedéséről, ezért 
onnan folyamodott a katedra elnyeréséért. Húsz pályázó közül, igen komoly szóbeli és 
írásbeli vizsga után, melyet az egész filozófiai fakultás és a Királyi Tanulmányi Bizottság 
elnökének, Brunswick Antal grófnak a jelenlétében tartottak meg, Schedius bizonyult a 
legkiválóbbnak. 1792. május 24-én iktatták be hivatalába, melyet több mint ötven éven át 
töltött be, tanítványok generációit látva el alapos esztétikai ismeretekkel. 

Mint a pesti egyetem professzora, ezektől az évektől kezdve szorosan együttműködött a 
korabeli tudományos és irodalmi élet újat akaró képviselőivel. 1792-ben a magyar nyelvű 
színjátszást Pesten meggyökereztetni kívánó csoport Podmaniczky József báró vezetésével 
kidolgozza a Nemzeti Játszó Társaság „alkotványát", melyben igen részletesen szabályozták 
többek között a „tudomány igazgató" feladatkörét, mely posztra Schediust kérték fel. A 
kortársak visszaemlékezései alapján igen lelkiismeretesen látta el a lényegében dramaturgi 
feladatot. „Schedius Urnák a Nemzeti Játékszín körül tett nem kevés fáradsága és az Anya 
nyelv elő mozdítását igazán óhajtó igyekezete elegendőképpen megmutattyák tiszta 
Hazafiságát... ilyeneket tsak egy legjobb hazafitól lehet kívánni."5 A magyar nyelvű 
színjátszás ügye mellett Schedius élénken érdeklődött az egyre lendületesebben fejlődő 
magyar nyelvű sajtó iránt is. Barátja, Kármán József Uránia című folyóiratának első számában 
egy sokak érdeklődésére számot tartó magyar nyelvű értekezést publikált. 

A Martinovics összeesküvés ügyével kapcsolatban Schedius is veszélybe került. Mint a 
kivégzett Őz Pál barátja, őt is elbocsátás fenyegette, de a nádor személyes jóindulata 
következtében végül megmaradhatott hivatalában. Ezt követően jó néhány évig kizárólag az 
egyetemi oktatás kérdéseivel foglalkozott. Rendkívül színvonalas esztétikai és egyetemes 
irodalomtörténeti előadásain saját hallgatóin kívül a pesti színház színészei, ügyvédek, 
zenészek, költők is részt vettek.7 

1795-ben a pesti evangélikus egyházközség Shediust jegyzőjévé választotta meg. Jegyzői 
munkája mellett sokat foglalkozott egy egyházközségi iskola megalapításának gondolatával. 
A terv 1798-ban valósult meg. Ekkor nyílt meg az iskola, melynek 20 tanulóját Bogsch János 

2 Jánosi Béla-. Schedius Lajos aesthetikai elmélete. Budapest, 1916. 57. old.; Baros Gyula: Lappangó 
irodalomtörténetek [Schedius Lajos irodalomtörténeti munkája). Irodalomtörténeti Közlemenyek, 
1928. 147. old.; Horváth János: Németül író magyarok. H.J. Kisfaludy Károly évtizede. Budapest, 
1936. 3-23. old.; Bajkó Mátyás-. A zajugróci reformterv pozsonyi előzményei [Schedius Lajos tan-
tervelméleti munkásságáról is]. Pedagógiai Szemle, 1966. 672-680. old.; Fallenbiichl Zoltán: Adalékok 
Schedius Lajos és Blaschnek Sámuel Magyarország térképe kiadásának történetéhez. OSZK Evk. 
1967. 446-457. old. 

3 A göttingában nevelődött magyar diákok névsora (1734-1831) in: Borzsák István: Budai Ézsaiás és 
klasszika filológiánk kezdetei. Budapest 1955. 193. old. 

4 Commentatio de scris opertis veterum christianorum sive de disciplina quam vocant arcani. [1791.] 
A másik győztes Engel Keresztély volt, a későbbi történetíró, aki történeti munkájával nyerte el az 
angol király jutalmát. A „Hadi es Más Nevezetes Történetek" című lap részletesen beszámolt az 
ünnepségről, melyen a pályadíjnyertes munkákat megjutalmazták. (1791. IV. 182. old.) 

5 Endró'dy János: A magyar játékszín. Pest, 1792-1793. 3. köt. 17. old. 
6 A vallás szeretetreméltó voltáról. Uránia, 1794. 1. k. 1. old. 
7 V.ö. Szemere Pál levele Kazinczyhoz. 1809. Kazinczy Ferenc levelezése. [Kiad. Váczy János. Budapest, 

1890-1911.] VI. köt. 283. old. 
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tanító oktatta. Schedius, mint az iskola felügyelője tanácsokkal látta el a tanítót, részt vett a 
vizsgákon, ügyelt az iskola anyagi viszonyaira. 

A magyar művelődés ügyének igen nagy szolgálatot tett Schedius az 1798 és 1802 között 
évente megjelentetett német nyelvű könyvjegyzékeivel, melyek az adott évben 
Magyarországon kiadott új könyvek szerzőit, címeit és kiadóit tartalmazta. Ily módon a 
külföld is értesülhetett a hazai tudomány és irodalom új eredményeiről. 

A Neuer Courir nus Ungarn von Kriegs-Staats und Gelehrten Sachen című lap mellékleteként 
hetenként 4 oldal terjedelemben Schedius egy kritikai lapot adott ki Literarischer Anzeiger für 
Ungern címmel 1798-1799-ben. A folyóirat két évfolyamában főként tudományos és 
ismeretterjesztő művek, tankönyvek ismertetéseit találjuk, melyek nem irodalmi kritikák, 
hanem a művelt nagyközönség számára készült rövid könyvismertetések. Emellett a folyóirat 
egyik rovatában különféle természettudományi és gyakorlati tárgyú cikkeket olvashatunk. 
Kitaibel Pálnak a parádi ásványvízről szóló írása mellett helyet kapott ebben a rovatban egy 
Tessedik Sámuel szarvasi gazdasági tanintézetéről szóló tudósítás, a Mátra hegység 
ismertetése és egyéb érdekes, a külföld számára is új információkat nyújtó összefoglalások. A 
Literarischer Anzeiger-t szívesen fogadta a főként tanárokból álló olvasóközönség. A siker arra 
késztette Schediust, hogy 1802-ben újabb folyóiratot indítson abból a célból, hogy támogassa 
a hazai tudományosság fejlődését és megismertesse a külfölddel a magyar szellemi életet. A 
Zeitschrift von und für Ungern zur Beförderung der vaterlandischen Geshichte, Erdkunde und 
Literatur (Folyóirat magyaroktól magyaroknak, A Szülőföld története, földrajza és irodalma) 
havonta, önálló füzet formájában jelent meg. Schedius, lapja németnyelvűségét azzal 
indokolta a folyóirat beköszöntőjében, hogy mivel hazánkban a művelt rétegek németül 
olvasnak, és e nyelv kiműveltebb mint bármely más hazánkban beszélt nyelv, beleértve a 
magyart is, van létjogosultsága egy német nyelvű tudományos és kulturális folyóiratnak. A 
német szellemi élettel való kapcsolat fenntartásához is ezt találta a legjobbnak. A címben 
szereplő „Ungern" fogalmát azzal magyarázza, hogy ő Magyarországot tágan értelmezi, 
beleérti Erdélyt, Horvátországot, Szlavóniát, Dalmáciát is. Szerinte az európai tudósok csak a 
Magyarországon kiadott német nyelvű lapok közvetítésével értesülhetnek e népek 
tudományos törekvéseiről. A lap három rovata közül az elsőben tanulmányok jelentek meg a 
hazai történelem, földrajz és irodalom tárgyköréből. E rovatban jelentek meg Pray György, 
Engel Keresztély, Miller Jakab, Tertina Mihály, Schwartner Márton és mások történeti és 
művelődéstörténeti tanulmányai éppúgy, mint Beregszászi Pál vagy Révai Miklós magyar 
nyelvvel foglalkozó cikkei. Ugyanebben a rovatban számos földrajzi és más természet-
tudományi témával foglalkozó írást is találunk. Kitaibel Pál tanulmányában például 
Magyarország felszíni viszonyaival, Miller Ferenc Bihar megye ásványkincseivel, Tessedik 
Sámuel pedig hazánk gazdasági elmaradottságának okaival foglalkozik. Folyóirata másik 
rovatában Schedius könyvismertetéseket közölt, számonként 8-10 hazai és 2-3 külföldi könyv 
recenzióját. Kizárólag az új könyvek tartalmára, és nem értékére hívta fel az olvasók figyelmét. 
Valódi irodalmi kritikát tehát nem olvashatunk a lapban, mégis, ez a rendszeres és sokoldalú 
könyvszemle fontos lépést jelentett a magyar szellemi életnek a külfölddel való meg-
ismertetése terén. A frissen megjelent magyar szépirodalmi művek ismertetése igen jelentős 
kezdeményezés volt, hiszen ezekben az években e pesti folyóirat volt az egyetlen hazai fórum, 
ahol a magyar írók művei valamiféle visszhangot kaphattak. Ismertette Schedius Kisfaludy 
Himfyjét, Dugonics Etelkáját, Csokonai Dorottyáját, valamint Révai Miklós, Virág Benedek és 
Baróti Szabó Dávid verseit. A szépirodalmi műveken kívül tájékozódhattak az olvasók a 
történettudomány, a statisztika és a különböző természettudományok területén megjelent 
újabb hazai és külföldi munkákról. 

A harmadik, Intelligenzblatt című rovat a magyar irodalmi és tudományos életről közölt 
híreket. Schedius tájékoztatta olvasóit a Széchényi Ferenc által alapított Nemzeti Könyvtárról 
éppúgy, mint a keszthelyi Georgikonról, Tessedik szarvasi gazdasági iskolájáról, a váci 
siket-némák intézetéről és számos más tudományos, kulturális és oktatásügyi törekvésről. A 
folyóirat olvasóinak száma eleinte 200 körül volt, később 250-300-ra emelkedett. Az évente 
közölt előfizetői lista tanúsága szerint az olvasók többsége tanárok, írók, könyvkereskedők, 
tanulók köréből került ki. Az eperjesi evangélikus gimnáziumba például 17 példány járt a 
lapból. Az előfizetők között ott találjuk a kor tudománypártoló főurainak, Teleki Józsefnek, 
Festetics Györgynek és Széchényi Ferencnek a nevét is. A külföldi érdeklődést az jelzi, hogy 
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Bécsbe, Brünnbe, Drezdába, Erlauba és Grazba is küldtek példányokat a lapból az ottani 
előfizetőknek. A folyóirat 1804 decemberében a harmadik évfolyam végén szűnt meg. 

Igen jelentős időszak Schedius életében az 1800-as évek eleje. Ekkor fogalmazódik meg 
benne és társaiban egy, főként természettudományokkal foglalkozó tudós társaság 
felállításának terve. Levelezéséből kitűnik, hogy a felállítandó társaság alapszabályát - mely 
névtelenül jelent meg 1802-ben - ő fogalmazta.8 A társaság célja a külföldi tudományos 
eredmények magyarországi elterjesztése, a hazai természettudományokkal foglalkozó 
tudósok munkájának koordinálása, eredményeik szélesebb körű megismertetése. Fontos 
vonása a tervezetnek, hogy a zoológia, a botanika, a kémia, a fizika, az ásványtan és az 
orvostudományok területén születő új eredményeket a gyakorlatban is hasznosítani kívánják. 
A természettudományi társaság kiadványainak nyelve a német s a latin lett volna, mert csak 
általánosan ismert nyelveken kiadott munkák biztosíthatják az állandó és intenzív kapcsolatot 
a külföldi tudományos körökkel. A tervezeten mint alapító tagok szerepelnek Schraud Ferenc 
orvosprofesszor, Winterl Jakab, a kémia és botanika tanára és adjunktusa a fiatal Kitaibel Pál, 
Tomcsányi Ádám a pesti egyetem fizika, Schmidt György a geometria tanára Kulcsár István, a 
„Hazai és Külföldi tudósítások" szerkesztője és természetesen Schedius. A helytartótanács 
támogató felterjesztésben kérte a királyt, hogy adja meg a társaság működéséhez az engedélyt, 
hogy a munka már a következő tanév elején megkezdődhessen. Sajnos azonban a király nem 
adott engedélyt a természettudományi társaság működésének megindítására. 

Ezekben az években a nádor Magyarország területének pontos felmérésére, és a kor 
színvonalán álló térkép elkészítésére nagyszabású munkálatokat indított. Lipszky János és 
Bogdanich Dániel, a budai csillagvizsgáló tudósai végezték a munkát , melybe Schedius is 
bekapcsolódott. Sokat levelezett külföldi tudósokkal e témával kapcsolatban, köztük a bécsi 
csillagásszal Triesneckerrel, a magyar származású, de a gothai herceg csillagvizsgáló 
intézetének igazgatójaként tevékenykedő Zach Ferenccel és másokkal, hozzájárulva a 
Magyarország térkép minél pontosabb elkészítéséhez. 

Schedius sokoldalú munkásságának fontos részét képezi a pedagógiai kérdések iránti 
érdeklődés. Az evangélikusok egyetemes gyűlése 1804-ben határozatot hozott az evangélikus 
iskolaügy reformjáról. Az új tanulmányi rendszer tervezetének elkészítésével Schediust, és a 
besztercebányai lelkészt, Lovich Ádámot bízták meg. A tervezet, amely nyomtatásban név 
nélkül 1806-ban jelent meg „Systema rei scholasticae evangelicorum" címmel, nagyrészt 
Schedius munkája. A tanterven a neohumanizmusnak, valamint a felvilágosodás pedagógiai 
eszméinek hatása tükröződik és alaposan átgondolt, magas színvonalú iskolarendszer 
kiépítését tűzi ki célul. Schedius öt osztályos gimnáziumot képzel el, melynek célja a 
magasabb humanisztikus műveltség elsajátíttatása, és bizonyos természettudományi 
alapozás is. Az alsó három osztályban a reáltudományok oktatása kap hangsúlyt. A 
matematikán kívül földrajz, fizika, kémia és természetismeret is szerepel a tantárgyak között. 
A felső évfolyamokban a humán tárgyak kapnak elsőbbséget. A negyedik osztályban poétikát, 
latin költészetet, német és magyar irodalmat, valamint görög irodalomtörténetet és mitológiát 
tanulnának a fiatalok. Az ötödik osztály legfontosabb tárgyai az esztétika, a filozófia és a 
pedagógia, valamint költői és prózai stílusgyakorlatok. Fontos új eleme a tervezetnek, hogy a 
gimnáziumi oktatást a minden tárgyat tanító osztálytanárok helyett már szaktanárokra akarta 
bízni. A gimnáziumi oktatás nyelve a latin. 

Schedius jól ismerte a felvilágosodás pedagógiai eszmerendszerét, legkiválóbb kép-
viselőinek elméleti munkásságát, köztük Pestalozziét is. Az alsófokú iskolák negyedik 
osztálya után gimnáziumi tanulmányokat folytatni nem kívánó tanulók számára kidolgozta 
egy ún. polgári iskola (Bürgerschule) tantervét is, mely a polgári életben szükséges alapvető 
gyakorlati ismereteket nyújtott volna. Érdemes röviden idézni Schedius szavait a polgári 
iskolák céljaival kapcsolatban.9 „A cél, amely felé az összes polgári iskoláknak törekedniük 
kell, a következő: 1. A tanítványokból emberek váljanak: edzett, egészségük megivása körüli 
teendőkben járatos, értelmes, okos, az egyenlőséget és az igazságot kereső és általában 
becsületes, jó erkölcsű, a valláshoz és a hazához, valamint az uralkodóhoz ragaszkodó 

8 Plan zu einer ungarischen Gesellschaft für Naturkunde, Ökonomie und Medizin. Pesth, 1802. 
9 Az idézett szöveg Mészáros István fordításában jelent meg. Köznevelés, 1968. 202-203. old. 
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emberek. 2. A tanítványokból szorgalmas polgárok váljanak: mindazon szellemi és testi 
képességeik legyenek kiművelve, és mindazon dolgok ismeretével legyenek tökéletesen 
ellátva, amelyek felkészítik óT<et a mesterségekre, az üzleti tevékenységre, a kézművesség 
különböző fajtáira, a gazdálkodásra, valamint a polgári életben előforduló egyéb 
foglalkozások jó megtanulására, eredményes végzésére, és remélhető tökéletes végbevitelére. 
Legyenek végül alkalmasokká a különféle községi és városi hivatalok betöltésére, különösen 
pedig - a neveléstani és hitoktatói ismeretek megszerzése és begyakorlása után - a tanítói 
tisztségre az elemi iskolákban..." Az előbbiekből látható, hogy Schedius tantervében a 
tanítóképzés a polgári iskolákhoz kapcsolódott. A polgári iskolák tannyelve német. 

A tervezet, bár volt bizonyos hatása a magyar evangélikus iskolaügy fejlődésére, alapjában 
véve papíron maradt, többszöri próbálkozások ellenére sem sikerült bevezetni az iskolákban. 
A hazai viszonyok nem tették lehetővé a megvalósulást. 

Schedius azonban mégis sokat tehetett a gyakorlatban az evangélikus iskolaügyért, hiszen 
1811-ben az evangélikus egyházközség népiskoláinak felügyelőjévé választották. Az ő 
elképzelései nyomán vezették be ezekben a népiskolákban Pestalozzi módszerét, és tették 
ezzel sokkal eredményesebbé az oktatást. A népiskolák szervezetét és tartalmi munkáját 
ismertető tanulmányát Schedius 1816-ban nyomtatásban közreadta. (Die Schule der ev. 
Gemeinde A. C. zu Pest). 

A XIX. század második évtizedének közepén Schedius már igen nagy tekintélyt vívott ki 
magának a magyar tudományos és irodalmi körökben. Helyet kapott az első, 1817-ben Pesten 
megjelenő magyar nyelvű tudományos folyóirat, a „Tudományos Gyűjtemény" 
szerkesztőségében is. Az első kötetben megjelent, „A Nemzetiségekről" című tanulmánya1 0 

nagy visszhangot váltott ki itthon és külföldön egyaránt.11 

Ugyanígy hosszú és szenvedélyes vitákra adott alkalmat Schediusnak egy másik cikke, 
mely pedagógiai kérdésekből indult ki. Folnesics Lajos, a budai leánynevelő intézet igazgatója 
a Tudományos Gyűjtemény első számában cikket közölt „A Pestalozzizmus ellen való 
észrevételek" címmel. Kifogásolta a szemléltetés és a méricskélő öntevékenység túlzásait 
Pestalozzi módszerében, mert ezek alapján a növendék mindenről maga kíván meggyőződni, 
és nem fogadja el a tekintély, főleg a vallási tekintély eddigi gyakorlatát. Schedius a következő 
számban megjelent tanulmányában1 2 Pestalozzi műveiből vett idézetekkel bizonyítja, hogy 
Pestalozzi elméleti és gyakorlati munkássága vallásos alapokon nyugszik, és aki ezt kétségbe 
vonja, az „Pestalozzi metódusát sem egészen, sem pedig igaz értelme és lelke szerént nem 
ismeri." A vitába mások is bekapcsolódtak, sőt több külföldi folyóirat is kommentálta a vitát. 
A vitában a külföldiek természetesen a felvilágosult Schedius mellé álltak. Életének ebben a 
korszakában Schedius már teljesen a magyar nemzeti törekvések szolgálatába szegődött. A 
Kisfaludy Károly köré csoportosuló írók és költők Auróra-körében ott találjuk őt is. 

1822-ben az Auróra című folyóiratban publikált Schedius egy jelentős tanulmányt, „A 
szépség tudománya" címmel,14 amely első rövidre fogott népszerű összefoglalása esztétikai 
rendszerének, melyen már tanári hivatalba lépése óta dolgozott. Az értekezés azért jelentős 
munka, mert csírájában már későbbi esztétikai főművének egész elméletét tartalmazza, mely 
latin nyelven jelent meg Pesten 1828-ban. 

A Magyar Tudós Társaság alapszabályainak megszövegezésében is részt vett Schedius. 
Később, az Akadémia első nagygyűlésén 1831. február 14-én tiszteleti, 1845-ben igazgató 
taggá választották. 

Élete végén még egy nagyjelentőségű munkálatban vett részt. A hazai közoktatás 
reformtervének kidolgozására a Helytartótanács tanulmányi bizottságot nevezett ki, melynek 

10 Tudományos Gyűjtemény, 1817. I. 57-61. old. 
11 V.ö. Chronik der österreichen Literatur. 1817. 29. sz. 
12 Schedius Lajos: A Pestalozzizmus ellen való észrevételekről. Tudományos Gyűjtemény, 1817. II. US-

U I , old. 
13 V.ö. Chronik der österreichen Literatur, 1817. 43. sz. és Hesperus, 1817. 22. sz. 
14 Auróra, 1822. 312-320. old. 
15 Principia Philocaliae seu doctrina pulcri. Pesthini, 1828. 
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