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Capitol. I.

învă ţ ă mântul religiunei.
A) METODUL.

§. 1. Importanţ a ş i scopul.
1. Religiunea.  Sentimentul  religios.  Importanţ a 

învă ţ ă mântului religiunei.

i

■

Sub religiune înţ elegem raportul, în care omul se 
crede a stă cu D-zeu. Acel sentiment, care însoţ eş te 
ideite, ce ni-le facem despre D-zeu (ş i despre raportul 
dintre om ş i D-zeu), se numeş te: sentiment religiosf 
Iar întocmirea modului nostru de viaţ ă (cugetelor, sen
timentelor ş i tendenţ elor noastre) conform învă ţ ă turilor 
religioase (legilor lui D-zeu) se zice: religiozitate. Re- 
ligiunea este factorul cel mai puternic, prin care se 
poate desvoltâ ş i susţ inea moralitatea (atâtla indivizi 
cât ş i la popoare întregi). Unde învă ţ ă mântul religiunei 
se negligă , acolo ş i moralitatea decade. Tocmai deaceea 
popoarele civilizate pun mare preţ pe studiul religiunei 
în ş coalele poporale.

!

;

I 7

I

2. Scopurile  învă ţ ă mântului religiunei.

învă ţ ă mântul religiunei aredoua scopuri: l)a formă 
din ş colar om religios ş i moral ş i 2) creş tin luminat. 
Om religios ş i moral vom puteâ face din ş colar, dacă 
deş teptă m ş i desvoltâm în sufletul lui sentimentul reli
gios ş i moral. Iar creş tin luminat va puteâ deveni 
ş colarul, dacă îl conducem la cunoaş terea clară ş i te
meinică a învă ţ ă turilor religioase, aş â încât el să ş tie,î

î
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altcum, ş i totodată săcă pentru ce crede aş ă , ş i 
cunoască drepturile ş i datorinţ ele, ce le are faţ ă de 

membru al acesteia.

nu
\

biserica sa, ca:
i •

Educaţ iunea religioasă în casa 
pă rintească .

Importanţ a educaţ iunei religioase în casa pă rintească .

§• 2.•1

i
1.

Impresiunile, pe cari copilul le primeş te în familie, 
-exercită influenţ a cea mai durabilă asupra lui. Ş coala 
numai pe temelia pusă de familie poate continuă cu 

educaţ iunea religioasă . Deci pă rinţ ii sunt chiemaţ i
.1

succes
de a deş teptă în sufletul copiilor lor sentimentul reli
gios, încă înainte de ce aceş tia ar veni sub influenţ a

' i .ş coalei.

2. Mijloacele educaţ iunei religioase în familie.

a) Cultivarea aplecă rilor bune.

Pă rinţ ii au să îndă tineze pe copiii lor întă i ş i întâi 
la ascultare. Apoi să -i trateze cu iubire. Să scutească 
nevinovă ţ ia copiilor. Să -i conducă de a face deosebire 
preciză între bine ş i ră u. Dacă copiii vor iubi ş i stimă 
pe pă rinţ ii lor, atunci ei vor ajunge mai târziu de a 
iubi ş i a venerâ ş i pe D-zeu. Ş i cu cât sufletul lor e 
mai curat, cu atât mai uş or se va puteâ deş teptă în 
•ei sentimentul religios.

b) Privirea lucrurilor din natură .

Când copilul priveş te, lucrurile cele mă reţ e din 
natură , precum sunt: soarele, cerul cu stelele, câmpia 

■ înflorită , ş i întreabă despre toate acestea, pă rinţ ii să 
îndrepte cugetarea lui spre D-zeu.

-

!

i
I!;
i

i
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c) Privirea  întâmplă rilor din viaţ a 

Când copilul e
omenească .

mai mă riş or, pă rinţ ii să -i îndrepte 
ş i asupra intâmp/ă ri/or din viata omenească 

f anume siW sPună> ^ D-zeu vede toate cugetele ş i 
faptele oamenilor. Pe cei buni îi ajută , iar pe cei ră i 
îi pedepseş te, mai iute ori mai târziu, 
teaptă în copil »frica de D 
denţ ă de D-zeu).

atenţ iunea

Astfel se deş - 
(sentimentul de depen--zeu«

d) Conduita ş i exemplul pă rinţ ilor.

Pă rinţ ii (prin toate vorbele ş i faptele lor) să 
ca niş te modele vii de religiozitate înaintea copiilor lor. 
Să nu înjure ş i să nu batjocurească pe D-zeu. Să nu 
vorbească cuvinte ş i să nu comită fapte, prin cari ar 
puteâ pă tâ sanctuarul vieţ ii familiare.' în deosebi

stee

mama
poate influenţ ă asupra sentimentului religios al copiilor.

e) Rugă ciunile.

Copiii să vază pe pă rinţ ii lor rugându-se, cerce
tând regulat biserica ş i să vârş ind ş i alte fapte religioase. 
Apoi pă rinţ ii să -i înveţ e pe copii să -ş i facă cruce ş i să 
zică rugă ciuni simple ş i scurte, spuse cu vorbele lor 
proprii sau cuprinse în poez!oare. Dar să nu le permită 
de a recită rugă ciunile în mod mehanic. Copiii să 
rostească rugă ciuni dimineaţ a, seara, înainte ş i după 
mâncare, ş cl.

§. 3. Mijloacele educaţ iunei religioase 
în ş coală .

1. Exemplul învă ţ ă torului.

Mijlocul cel mai puternic pentru desvoltarea 
timentului religios (al copiilor) în ş coală este: exemplul 
bun al învă ţ ă torului. învă ţ ă torul este modelul, pe care

sen-
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el are să stee
11 imitează ş colarii în toate. Deaceea

învă ţ ă torul să se nizue de a stabili între el ş . ş colar,, 
SJ fn raport de iubire pă rintească , sinceră , dar senoasâ.

2. Disciplina.

.1 .■
3 exemplu viu de

i

l

Prin o disciplină serioasă ş i dreaptă , ş colari, se 
indă tinâ la ascultare, blândeţ ă , diligenţ i ş i buna- 

cuviinţ ă . Toate aceste calită ţ i contribue mult la dez
voltarea sentimentului religios. Disciplina este chemată 
de a-i indă tinâ pe ş colari să vieţ uească conform învaţ ă -

;

vor

ş turilor religioase.

3. învă ţ ă mântul religiunei.

Cel mai puternic mijloc spre a desvoltă ş i a în- 
sentimentul religios în sufletul ş colarilor, este: în

vă ţ ă mântul religiunei. Acest mijloc îş i va aveâ efectul 
dorit numai aş ă , dacă învă ţ ă torul poş ede cunoş tinţ e 
temeinice asupra învă ţ ă turilor religioase, ş i le ş tie ş i

puteă deş teptă în ş colari

i tă rl
■

;

;

predă în mod potrivit, spre a 
adevă rata religiozitate. învă ţ ă mântul religiunei va fl  
pedagogic, dacă va fl întocmit, în toate privinţ ele, după 
gradul de pricepere al ş colarilor. Dacă învă ţ ă torul 
vreă să aibă un model pentru metodul învă ţ ă mântului 
religiunei, n’are decât să privească pe lsus Hristos, 
care a predat învă ţ ă turile sale prin pilde, (alegorii ce 
conţ in adevă ruri mai importante) a procedat »dela con
cret la abstract«, »dela cunoscute la necunoscute«, ş cl. 
Învă ţ ă torul divin totdeuna se acomodă după priceperea 
ascultă torilor să i. Când gră iâ că tră popor, vorbiă despre 
crinii câmpului, despre paserile cerului, ş cl; iar când 
se adresă că tră oamenii învă ţ aţ i, se provocă la legi, ş cl.

;

i

i

ii

i
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Istoria ş coalelor din Ungaria,
Dela Szt. Istvân până la Hunyadi Mâtyâs.

1. Privire generală .

Date positive despre starea învă tamîntului ş i 
educaţ iunel din patrie avem numai dela epoca regelui 
Szt. Istvân. El a ordinat, ca tot câte zece sate să -ş î 

zidească , o biserică comună , pe care episcopul să o 

provadă cu preot ş i cu că rţ ile necesare. Pe lângă 
biserici s’au înfiinţ at , ş coale parochiale.* Szt. Istvân 
s’a îngrijit ş i de înveţ ă mîntul superior. Pe lângă ' 
claustre, mă nă stiri ş i biserici catedrale a dispus să se 
deschidă ş coale maî înalte. Dintre succesorii lui Szt. 
Istvân au promovat interesele culturale ale ţ erei mai 
ales Szt. Lasz 16, apoi Kâlmân ş i Bela IIL  Pe 
timpul casei Anj ou ş i sub Z sigmo nd ridicându-se 
burgesimea, au luat avOnt ş i ş coalele. Mâtyâs ase- 
m enea a promovat bună starea materială ş i spirituală 
a supuş ilor să i. El a chemat la curtea sa pe cei mai 
mari învă ţ aţ i ai timpului seu ş i a spesat foarte mult 
pentru biblioteca sa cea renumită , care conţ inea 8 

mii carii ş i costa că te 33 mii de fi. de aur la an. (P  ̂

lângă ş coalele superioare Mâtyâs purta grije ş i de 

cultivarea poporului; cu toate aceste resultatele aces-

cA
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tui rege nu se pot compara cu activitatea cea gran
dioasa a luî S z 1.1 s t v âjr)

2) Ş eoalele elementare.

Cunoş tinţ ele elementare se propuneau în „ş coa- 
jele parochiale." Astfel de ş coale au început a-se în
fiinţ a, precum am vă zut, sub Szt. Ist van. Sub regii 
urmă tori din casa Arpâd s’au înmulţ it ş eoalele paro- 
chiale, însă pe timpul, regilor din casa Anjou ele au j 
decă zut. Obiectele de învă tament erau: elementele 
religiunei, cântarea, cunoaş terea literilor ş i cetirea, 

^coaiele parocbiale erau accesibile nu numai pentru 

fii  oamenilor avuţ i, ci ş i pentru poporal

!
;

■

1

!

l

!

3) Ş eoalele medii.

Ş coale medii erau ş eoalele claustrate ş i 
catedrale. Dintre aceste mai însemnată a fost cea 
din Sz6kesfeher vâr, întemeiată de Sz t. Is tv ân 

pe la 1004. Aci se calificau învă ţ ă tori ş i pentru alte 

ş coale din patrie. Apoi ş coala din Csanâd, pe care 
a fondat-o Szt. Gellă rt. La Gyor asemenea înflo
reau două ş coale, una era lângă catedrală , iar ceea- 
laltă , în claustrai dominicanilor .Această din urmă a 

întemeiat-o monachul dominican Pal în secolul al 
XLI-lea. La B ud a încă erau duoâ ş coale, una a ca
pitolului ş i ceealaltă a dominicanilor. în fine mai 
existau astfel de ş coale la Szepes, Somogyvâr, 
polcza, Visegrâd, Pozsony, Vârad, Bârtfa ş i Patak

I

Ta-

;

i
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/1) Ş coalele superioare.

I)intie ş coalele claustrale aveau curacter de ins
titute superioare de invefă mînt urmă toarele: 1) Ş co
ala claustrului benedictin din Szent-Mârton la Pan- 
nonhal om, a că reiîntemeiere s’a început pe timpul 
principelui G-eza ş i s’a terminat sub Szt. Istvân. 
2) Ş coala superioară teologică , din Esztergom ş i 
institutul teologic al ordului augustin care a înflo
rit până la secolul al XVI-lea. Atât în ş coalele medii, 
cât ş i în cele superioare era, limba de propunere cel 
puţ in în parte, cea maghiară . Obiectele de învă ţ âmit 

erau cele „ş epte arte libere/ împă rţ ite în „tri-  

v i u m “ ş i „quadrivi u m.“ In ş coaiele superioare 
afară de cele ş epte arte libere se mai propunea: is
toria, dreptul roman, fisica, ba la Esztergom ş i medi
cina. învă ţ ă tori erau monacîiii. Didactrul era moderat.

5) Ş coalele de fete.

Ş coaledefete erau pe lângă claustrele că lugă riţ e
lor Szt. I st van a întemeiat un asfel de claustru 
ş coală , pentru fetiţ e la Veszpremvolgy. Aci a învă ţ at 

S z t. M a r g i t. lica regelui Bela IV. Astfel de scoale 
maî erau pe insula Nyulak, (appl la Peleske, Buda, 
Nagyszombai'jş i Pozsony. Unele eleve primiau ş i ins

trucţ ie dinUiuba latină ş i din istorie.

O) Universită ţ ile.
Cea dintâi universitate s’a întemeiat la Vesz- 

prem în secolul al Xl-lea. Aci se propunea teologia

cu
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ş i jurispradenţ a. Pentru aceasta universitate regele 
Kun Lâszld a adus mari sacrificii.

Laj os I a fondat universitatea din Pecs, unde, 
afară de teologie, se propuneau toate ş tiinţ ele. A în
florit până la 1547. în, mulţ i ani avea câte 3—4000 
de discipoli.

Se afirmă că ş i la 6-Buda ar fi existat o uni

versitate, pe carea a înfiinţ at-o regele Zsigmond. 
Această universitate a încetat după mdartea fundato
rului să u. Regele Mâtyâs, îndemnat de Yitez Jânos, 
aintemeiat în 14 67 Academia Istropolitana la Po» 
zsony. Această înaltă ş coală a încetat în 1472 din 

causa

!

1
:

j

unor discordii escate între Mâtyâs ş i Yitez. 
^u])ă aceasta marele rege a voit să infiin  teze 

sitate grandioasă la Buda, în carea să se predee toate 
ş tiinţ ele ş i artele, însă numai instrucţ ia în teologie ş i 
filosofie s’a putut începe, că ci întrevenind moartea 
lui Mâtyâs, institutul a remas neterminat. Dintre 

profesori pe timpul lui Mâtyâs erau renumiţ i Gyori
Pal, Brandolini Aurel, Ilkusi Mârton. Acesta din 
urm A

io univer-

•i

4

propunea humaniorele ş i era favoritul regelui.
AcademiaOorviniana sa nimicit pe timpul bă tă liei 
dela Mohacs.

r) Ş coalelc urbane. Ş coalclc 

ixinacliţ ilor. Frecventarea
izraeliţ ilor si 

universită ţ ilor
stră ine.

Afară de ş coalele bisericeş ti erau în această 

epoca Ş i ,ş c o al e urb a n n,« in cari propuneau înve-
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ţ ă torî mireni Ş coalele urbane au luat avent sub regii 
din casa Anjou. în ele se propuneau mai multe cu
noş tinţ e necesare pentru viaţ a practica comercială , ş i 
industriala. Asfel de scoli au existat la Lippa, Szeged, 
Gyula, Pozsony ş cl.dPe lângă , ş coalele urbane în 

ş ele mai mari erau ş i gimnă sii, precum la Selmecz, 
Locse, Kassa, Bârtfa.

Aveau scoale ş i izraeliţ ii ş i izmaeliţ ii, 
Despre cele dintâi se face amintire în o ordinaţ ie a 

regelui Beîa IY. Cei din urmei, un popor mohamedan 
de rasă cumanicâ, trimiteau pe fiii  lor la universită
ţ ile din orient, deci au trebuit s6 aibă ş coale pregă
titoare ş i aici în patrie, Deja sub regii din 

padiană tinerimea din patrie frecventa universită ţ ile 

stră ine. Spre acest scop Szt. Istvân a fă cut funda-

»

ora-

casa ar-

. / y?
1 /x -' &.r  i/vrfâ.' y

ţ iuni la Constantinopol, Jerusalim. Roma ş i Ra- 
venna. în secolul al XlII-lea s’a infiinţ at la Eszter- 
gom ;;Societatea lui Christis,“ carea oferea ajutor 
material junilor diligenţ i, pentni-ca să poată cerceta 
universită ţ ile streine. Mai târziu tinerimea mag
hiară a cercetat ş i universită ţ ile din Paris, Bologna, 
Vicenza, Roma, Padua, Praga, Viena, ş i Cracovia^ş c^

b) Dela reformaţ iune până la pacea 
dela Szatmâr.

1) Influenţ a reforinaţ iuneiasnpra ş coalc’or ş l 
reformatorii  ca pedagogi.

Reformaţ iunea bisericească a avut mare influ
enţ ă asupra înveţ ă mîntului din patria noastră . Refor-
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matoriî din patrie stă teau în legă tură , directă cu re
formatorii din Sviţ era ş i Germania, dela carii ei au 

împrumutat nu numai doctrinele religioase, ci ş i însuf
leţ irea pentru că uş ele ş colare. Melanchton iubea foarte 
mult pe junii maghiari, din cari foarte mulţ i ascul
tau prelegerile sale. Dintre discipolii lui Melanchton 
amintim la locul prim pe DevayBird Mâtyâş , 

carele, pe la anul 1529 era unul din cei mai zeloş i 

propagatori ai reformaţ iunei la Wittenberga. El s6 

insufleţ ia cu deosebire pentru înfiinţ area ş c o a- 
lelor poporale cu jscop, cafieş ce-care om din popor 
să poata cet^sfîînta scriptură . Tot astfel a procedat 
ş i Erdossy Jânos, carele a scris o gramatică 
pentru ş coala din Ujsziget. Apoi Stockel Lenârd, ca
rele s’a nă scut la .Bârtfa, ş i pe la 1520 — 1531 a 

studiat la Wittemberga.^Ca 1538 a devenit învă ţ ă tor 

in oraş ul seu natal, iar hiai târziu la ,Kezsmârk. A 

lucrat planuri noue de învă ţ ă mînt ş i a ridicat ş coala 
nivelul ş coalelor din Germania ̂în fine H. o n t e r 

Jânos, carele a întemeiat ş coala capitală din Brasso, 
pe carea în 1545 a ridicat-o la rangul de gimnasiu: 
in 1533 a deschis ş i o tipografie, în carea a tipă rit 
mai multe manuale de ş coală ; a mai fondat ş i o bib
liotecă , ba a în fiinţ at tot acolo ş i ş coală de fete,

ale protestanţ ilor.
îmbră ţ iş at înveţ ă mîn-

tul elementar cu marezel.La început, preoţ ii 
todata ş i înyeţ âtori, mai târziu înse în fieş te-care

sa la

3) Ş coalete eîenienlarc
Protestanţ ii din patrie au

erau to-
co-

r
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mună pe lângă preot era ş i un învă ţ fitorpentru -
Acum preoţ ii erau diligenţ ii ş coalelor.(Scoalele ele-tui^u^^< e 
mentare protestante erau în buna stare în Transilva-j^r 

nia, în ţ inuturile de lângă Tisza ş i în diecesa dela'lU.A 

Debreczen. Saş ii din Transilvania deja dela 1546 
aveau ş coli bune) Obiectele de înveţ ă ment în ş colile 
elementare erau: religia, cântarea bisericească , ceti
rea, scrisul ş i socoata. în unele scoale se propunea 
ş i limba latină . (£entru copii au scris Devay,- Gâl- 
szecsy, Szekely ş i Bornemisza, manuale de catecliism, 
cari erau totodată ş i âbcdai^) în aceste că rţ i la în
ceput sînt literele, apoi urmează învă ţ ă turile religio
asă , iar la fine ţ ifrele arabici ş i romani, ba în unele 
este ş i tabela de multiplicaţ ie ̂Metoda instrucţ iunei 

era foarte primitivă . Catechismul se propunea prin 

întrebă ri ş i respunsuri. La cetire cei mai mulţ i învă
ţ ă tori aplicau literisarea, înse Szonyi Nagy Ist- 
vân în opul să u „Magyar oskola," aparut la 1689 
recomândă metoda de silabisare. La aritmetică nu se 
fă cea intuiţ ie, manualele dă deau regiile în versuri, 
iar exemple din sfta scriptură . De ex. „Magyar Arit 
metica0 lui Onodi Jânos în 1693. Elevii mai mă ri
ş ori instruau pe începă tori. Scrisul se învă ţ a anevoie.

3) Ş coalc medii ş i superioare la protestanţ i.

• Principii protestanţ i precum Bocskay, Bethlen,
Râkoczy, ş cl au ajutat ş coalele protestante ată t prin 

mijloace materiale, cât ş i morale. întrej'coalele medii 
ş i superioare numim la locul prim „ş coalele diece-

ţ 'fi

I

i
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“  cari stă teau sub îngrijirea ş i controla superiorisane,
taţ ii diecesane. Aceste se chemau„ scoale oră ş eneş ti“  
sau gimnasii. Reformaţ ii aveau gimnasii bune la 

Rev-Komârom, Nag}rszombat, Veszprem, Tata, Gryor, 
Losoncz, Leva. Dintre ş coaiele superioare 
am intim urm ă toarele.întâi ceadelaTolna,careaîn 1549 
a trecut din mâna catolicilor în a protestanţ ilor, în

• i
i.

A
■

1599 s’a stră mutat la Kecskemet. La Debreczen încă 
era ş coala superioară , pe carea a întemeiat-o E, To- 
rok-Bâlint. Această ş coală a devenit însemnată pe 

la 1660, când a primit în sinul seu ş i discipolii cole
giului din Nagyvârad, carele s’a desfiinţ ant din causa 
resboiului. S’a mai înfiinţ at ş coala superioară ş i la 

Szatmâr pe la mijlocul secolului al XVI-lea), Cele 
mai mari ş i mai renumite colegii reformate au fost 
tuse cel dela Sârospatak ş i delaGyulafelier- 
vâiy Nagyenyed, Cel dint-i pe timpul lui Come  ̂

nius, iar al doilea sub Alst’ed ş i Apâczai s’a ridicat la 

un nivel cu universită ţ ile.

j

4) Ş eoalele elementare la catolici.
Ş eoalele catolicilor, prin bă tă lia dela Moliâcs ş i 

prin reformaţ ie au suferit perderi considerabile. 
Ş eoalele elementare erau pe lângă parochii.O lâh 

Miklos, arcbiepiscopul din Esztergom, pe la 1560 
a îndatorat pe preoţ i de a instrua pe credincioş i în 

elementele religiunei ş i fieste- care parochie să -ş i 

ţ ină înveţ ă tor deosebit, carele să instrueze copiii în 

cetire, scriere, cântare ş i religiune^Cardinalul E o r-
I

i

ii
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gâch la sinodul din 1611 a dispus, că preoţ ii se 
ţ ină catichisaţ iune cu minorii în biserică . Presbi- 
terii supravegheau aceast ă instrucţ ie ş i raportau epis- 
copilor concernenţ i în fie-care lună ^

Despre manualele ş colare ş tim atâta, că la în- 
vefă mîntul religiei preoţ ii folosiau Catichismul lui 
Canisius, pe care Vasârhelyi Gergely deja la 1599 
l-a tradus în limba maghiară . Dintre abecedare 
era în us Libellus alphabe ti cus, care a apă
rut la Bârtfa în 1705. Urmează metoda literisSrei 
cu text latin ş i maghiar. Abecedar nu aveau toţ i 
elevii, de aceea învă ţ ă torii scriau înş iş i literele în 

ordine alfabetică pe o hârtie, pe carea apoi o li 
peau pe o scândură , de pre această scândură , carea 
de regulă avea ş i stil, învă ţ au copiii a ceti.

5) GimnasiU© ş i academiile catolice.

In 1561 Olâh Miklos a adus în ţ ară pe 

iesuiţ i. Aceş tia s’au îngrijit apoi atât de gimnasii 
cât ş i de ş coalele superioare. Afară de iesuiţ i se 
mai ocupau cu instrucţ ia tinerimei piariş tii, minoriţ ii, 
ş i franciş canii. In secolul al XVH-l'ea s’au înfiin
ţ at gimnasii la Ungvâr, Pozsony, Szatmâr, Ş op
ron, Beszterczebânya, ş cl.

Ce atinge ş coalele superioare, avem se 
observă m, că la 1566 archiepiscopul Olâh Miklos 

a dispus să se deschidă facultate teologică ş i filo
sofică pe lângă ş coala din Nagyszombat. Acest co
legiu în 1577 a ars. /Scoale înalte mai erau încă

f

!
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la Eger, întemeiată de episcopul Verancsics în 

1558 la Selye sub conducerea iesuiţ ilor ş i la G-yula- 
fekervâr, carea sub Bâthory Zsigmoncl era foarte 
frecventată , în tine cea dela Kolozsvâr, pe carea 
Bâthory Istvân in 1581 a ridicato la rangul de 

academie^Marele PâzmânyPeter(1570 -1687) 
pe la 1635 a fondat universitate la Nagyszombat. 

S’au mai infiinţ at academii tot sub spriginul epis- 
copilor la Gyor, Kassa, Buda, la cari profesorii 
toţ i erau iesuiţ i. Ş coaleie medii ale iesuiţ ilor 
tocmai a<a organisate' ca în celelalte teri ale Eu
ropei. In academii se explica evanghelia ş i religia; 
se ceteaupoeţ ii Vergilius, Ovidius, Horatius,Terentius 
se explicau retorii .-.Cicero ş i Quinctilianus ş i istoricii 
Livius, Salustius ş i Caesar. Afară de acestea se 
mai învă ţ a: logica, retorica, aritmetica. Elevii luc
rau. în fie*care să ptă mână teme stilistice, ş i ţ i
neau oraţ inni ş i disputaţ iuni. Frecventarea bisericei 
ş i exerciţ iile religionare erau în us.

:

!
•>

■ i

i

erau

O) Reprezentanţ ii realismului. Kercsztnri, 
Vp-lezai, Szonyi Xagy Istvan.

Oposiţ ia în contra educaţ iunei abstracte 
lastice a început-o însuş Comenius, 
a venit la ş coala din Sârospatak. Această

i

1
ş co-

carele în 1650
ş coală

sub Comenius a devenit un gimnasiu-real. Dintre 

realiş tii maghiari ca pedagog cel mai însemnat a 

fost K eresztury Pă i. A studiat în Germania si 
nglitera. Ş ethlen Gă bor l-a angageat de profesor
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la academia din Gfyulafehervâr, iar mai târziu Râ- 
koczy Gyorgy I. de educator lângă fiii  sei. Prin
cipiile pedagogice ale lui Keresztury ne au ră mas 
în autobiografia distinsului seu diş cipol gr, Bethlen 
Miklă s, El începea instrucţ ia în limba maternă . 

Oetitul ş i scrisul mai întâi ungureş te, ş i încâ îm
preunate. La toate studiile aplica forma socratica.-. 
Punea pond pe cunoş tinţ ele reale. La limbi preţ uia, 
exerciţ iile stilistice, iar nu teoria. Cerea discip
lină umană . Muri la 1655.

Un discipol de al lui Keresztury a fost A p â- 
czai Cseri Jânos, carele a funcţ ionat ca pro
fesor la Gyulafebervâr ş i Kolozsvâr. El zice, că 

pentru a ridica instrucţ ia la un nivel mai înalt, 
este necesar a preda învă ţ aturile în limba naţ io
nala, a suscepe cunoş tinţ ele reale ş i a preţ ui după 
cum se cuvine literatura ^clasică . Asupra învă ţ ă - 

mîntului a influinţ at mai ales prin opul să u numit 
E n cyclo p aedi a. Repausă la 1660.

Intre pedagogii maghiari realiş ti mai avem să 
amintim pe Szonyi Nagy Istvân (1630 — 1709) 
carele a scris o lucrare întitulată „Magyar oskola, 
1695,“ în carea condamnă literisarea ş i solicită 

metoda fonetica.
(Jl&t la acest loc merită de a fi numiţ i Jâsz- 

berenyi Pal, Ladiver Uyes ş i alţ iî)

W
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c) In secolul al XVIII-lea.
1) Ş coalele elementare. Ratio. X / !

Mana Teresia a îndemnat pe prelaţ i ş i pe
fruntaş ii ţ erei, ea ei se ajute comunele de a-ş i 
înfiinţ a ş coale. In 1770 a provocat comitatele, ca 

în fie-care an să aducă la cunoş tinţ a guvernului, 
în cari comune sînt învă ţ ă tori poporali ş i cum sînt 
salarisati, câţ i elevi au, unde nu sînt ş coale, ş cl. 
La 1776 regina a lă sat să se elaboreze prin bă rbaţ i 

de speţ ialitate un plan nou de educaţ iune ş i înve- 
ţ ă mînt, carele apă ru în 1777 sub numele de „Ra
tio educationis^itc.“ ş i.tracta organisarea ş coale- 
lor LmepencTdela
tă ţ f^osifalll-leaseîngrijiadeş coalele elementare încă 

mai mult decât mama sa. Unde înfiinţ a vreo parochie, 
acolo dispunea să se întemeieze ş i ş coala poporală 

Ş coalele elementare ale catolicilor 
nisate întru toate conform planului numit Ratio, 
care distinge; ş coale sâteş ci, ş coale oră ş enesei mici 
ş i maii, în ş coalele sateş ci studiile obligative erau: 
cetii ea literelor scrise ş i tipă rite; orto-ş i caligrafia; 
aritmetica, aplicată la viaţ a practică; cunoş tinţ e de 

folos pentru plugari ş i economi, ş cl; ş i în fine 

religiunea. Numai pentru unii elevi erau obligative 
elementele limbei latine ş i germâne. Ş coalele mici 

' oraş ă nesci aveau d6ue, iar cele mari trei clase 
toţ i atâţ ia învă ţ ă tori Religia o 

cheţ i confesiunilor respective.

cele poporale până la universi-

erau  orga-

cu
propuneau  cate-

l
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Reformaţ ii ş i protestanţ ii nu au admis în ş coa- 

lele lor disposiţ iile guvernului, pana când în fine 

acesta i-a provocat direct de a eda un plan de 
studii corespunză tor cerinţ elor noue.

In 1795. districtul din colo de Tisza al bise- 
ricei protestante a edat planul seu la Debreczen.
In acest plan este atinsa ş i ş coala poporală .. Intre 

altele aci se zice, ca în fie-care tract sâ existe 
doue feliuri de scoale, ş i anume, a) de acelea în 

cari se propune numai în limba maghiară ., ş i b) 
în cari se propune ş i latina. în urmarea acestei 
disposiţ iuni mai în toate districtele s’a adoptat se
pararea ş coalelor maghiare de cele latine. Obiectele 
de învă ţ ă mânt erau: cetitul, scrisul, socoata, cân
tare, istoria biblică , catechismul, ş cl. Cu privire la 

metodă e remarcabil, că cetitul se învaţ ă fă ră literi- 

sare, iar la aritmetică se aplica intuiţ iunea. în dis
trictul Szatmâr ş coala poporală avea patru clase.) / >

în 1797 Dr. Totlipâpai Mihâly pedagogarchSlil.iX "•*  J 

ş coalei dela Sârospatak a edat planul districtului 
de dincoaci de Tisa. Acest plan urmează direcţ ia 
lui Felbiger. Afară de cetit, scris, religia, mai re
comandă de a-se propune copiilor higiena, istoria 

naturală , fisica, economia.
în 1801 diecesa reformată de lângă Dună re 

a edat la Pesta „Modul seu de înveţ ă mînt.* Se 
acomodează după Ratio. Este o disposiţ ie corectă , 

că eschide dictarea ş i ţ ine mult la deprindereaîn vorbire,}

i

i
I

. •?
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Nici unul din aceste planuri n’a reuş it de a- 
se aplica exact în praxă , pentru-că lipsia obliga
tivitatea instrucţ iunei. Scoale de repetiţ ie nu 

existau. Maria Teresia a fă cut unele disposiţ ii, inse 
nu obligatorice.

2) Cvalilicarca înveţ atorilor.

Deja pe la 1778 Maria Teresia a dispus de 

a-se înfiinţ a „ş coale normale," cari se servească 
de model pentru alte ş coale. Asfel de ş coale erau, 
după cum dispunea Eatio, în fie-care district, Aveau
patru clase cu tot atâta înveţ âtori. Obiectele ordi
nare de înv6ţ amînt erau: religia ş i morala, limba 

maternă , aritmetica, elementele limbei latine; mai 
erau ş i obiecte extraordinare; istoria Ungariei 
grafia, istoria naturală ,. fisica, geometria, desemnul, 
musica, ş cl. Aceste din urmă le ascultau 
cei apţ i. Fiitori înv&ţ ă tori mai întă i numai asistau 
ia prelegeri, înse pe la 1806 s’au fixat oare deo
sebite, în cari ei, sub conducerea învă ţ ă torilor dela 
ş coala normală , se deprindeau în metoda de învă - 
ţ timînt. Cursul acesta în cele mai multe 

dura decât 2 — 4' luni.

geo-

numai

■caş uri nu
Candidaţ ii trebuiau să fie 

absolvat cel puţ in o clasă gimnasială .
Protestanţ ii asemenea încă nu aveau- seminare

pentru calificarea înveţ ă torilor, însS în ş coale!e lor 
superioare pretutmdenea se propunea p e d agog ia, pe 

carea o ascultauş i teologii, dintre cari cei absoluţ imer- 

de învă ţ ă tori.jianul diecesei de lângă Dună re,geau
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cere înfiinţ area unei „ş coale, pedagog ic e. *
Afară , de aceasta, în colegii discipolii mai mari 'se 
ocupau cu instrucţ ia copiilor. Presbiterii examinau 
pe candidaţ i înainte de a-i primi în funcţ iune^

îl) Gimnasiile ş l ş coalcle superioare

în restimpul dela 1711 —1800 ş coalele ca
tolice medii ş i superioare erau în mâna iesuiţ ilor.
Pe lângă , ei mai instruau în câteva gimnasii ş i 
piariş tii. în aceste gimnasii se propunea în decurs 
de ş ese ani mai mult limba latina, apoi religia ş i 
ceva din istorie ş i geografie. Gimnasiile protestan 
Iilor asemenea urmau încă . tot direcţ ia cea veche.
După -ce înse a intrat în vigoare Tiatio/atît în gim
nasiile catolicilor, cat ş i în cele protestante s’au fr  ,
înmulţ it studiile, ş i pe lângă direcţ ia Jiumanisticg. s’a 

ridicat la valoare ş i cea reală . Ş coalele medii se 
apropiau de forma, ce o au astă zi. Unica ş coală su
perioară , cea dela Nagyszombat asemenea stă tea 
sub conducerea iesuiţ ilor. Ş i aci educaţ ia era unila
terală . iar instrucţ ia redusă la formalism sec. (In 

1760 Maria Teresia la consiliul lui van Sweten a 

reformat ş coala dela Nagyszombat după modelul uni
versită ţ ii din Viena. După ş tergerea ordului iesuitiic, 
în 1777, această înaltă ş coală s’a transferat la Duda, 
iar 1783 la Pesta; avendacum chiar ş i profesori pro - 
testanti. Tot sub Maria Teresias’au mai înfiinţ at aca- 
demii la Pozsony, Kassa, 'Gydr ş i Zâgră h. Ş i protes-

I

[

;

U

-2



— 18 —

tanţ ii aveau ş coale superioare laEperjes, Debreczen, 

Patak^
4) literatura  pedagogică .

Francke, Rousseau ş i filantropiniş tii 
influenţ ă asupra literaturei pedagogice din

au avut

mare
patrie,

Clericii protestanţ i, cari ascultau pe Francke, 
venind acasă , propagau ideile pietismului. Dintre 

acesfia amintimpeSzeniczeiBârâny G y o r g y, 
scris opul „Oktatâs a gyermek nevelesroF,_ , care a

El este iniţ iatorul nouei literaturi pedago- 
•w-—- |ice magpiare> Fireş te ş i la dînş ul. ca la Francke,

religia este centrul studiilor, înclină înse, ca toţ i 
pietiş tii, câtră studiile realeg Contimporani cu B â- 

râny au fost Wâzsonyi Mârton ş i Szabd
#

J â n o s.
Contele Szekely Adâm a tradus opul lui 

Locke despre educaţ ia copiilor, iar Ge 1 e i J 6 z se f 
Robinsonul lui Că mpe.

Dintre inspectorii ş colari mulţ i au fost activi 
ş i pe terenul literaturei pedagogice.

Kazinczy Ferencz, care în 1776 deve
nind inspector, în vorbirea sa de inaugurare, adre
sată câtră visitatoii, dă îndrumă ri preţ ioase pentru 
educaţ iune ş i critică aspră „Metodenbuch“ -ul edat de 
Felbiger.

Wâlyi Andrâs, care fiind profesor la ş co
ala normală din Kassa, a edat un op întitulat „A

:4
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norma es alevelird", în care apă ră , ş coala comuna. 
El s’a luptat foarte mult pentru instrucţ ia în limba 

maghiară ./Mai târziu a devenit profesor la universi
tatea din Pesta In fine medicul Veş zpremi I s t- 
v ân a scris despre educaţ iunea fiisică amicilor copii, 
iar Bessenyei despre educaţ iunea femeilor.

• l

:
;
ţ

Ap
U ■5) Manualele de scoală .

In ş coalele din secolul trecut, până la reformele 
introduse de Maria Teresia,religiunea era centrul pla
nului de înv&ţ ă mîntyProtestanţ ii aplicau urmă toare 

manuale de religie: Kisdedek vallâsa, 1775, de Bo* 

doky J. după Seiler. „Szent histdriâk* de Losonczy 
ş i Marothy după Osterwald, „Ketszer otvenket bi- 
bliai tortânet* de Fodor P. după Hiibner. CaWendar 

se aplică „Erkolcsi olvă sâ konyv ‘ după Campe de 
Foldi F. ş i „Sziiksegemben segito konyv“ de Kom- 
ley Jânos după Becker R. La înveţ âmîutul limbei se 
folosia „Orbis pictusu tradus de Szombathy Jânos, 
^ar.la studiile reale Aritmetica lui Marothy J., 
„(Kis tukoru de Losonczy, „Termeszetliist6ria“ lui 
Fâbian J., ş cl. ş cl.

Pentru ş coalele catolice ş i de stat a redactat 
că rţ i ş colare comisia de instrucţ ie, earea stă tea sub 
conducerea archiepiscopului Patachich Adârn din 

Kalocsa?\

/

%\

-•

Manualele trebuincioase le compuneau inspec
torii ş coalelor naţ ionale. Raţ io educaţ ionis cerea 
de ase lua — în considerea toate limbile vorbite

2*
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în patrie, de aceea se ş i redactau manualele în 

limba maghiară ,germană, romana, seibeascti, ş cl.iŞ cl.

O) Ocoalele medii ş i superioare, 

în aceasta epoca s’au înmulţ it gimnasiile. Con
fesiunile au înfiinţ at .mai multe scoale medii. Ş co
ală reala era numai la Pozsonv. Ş coală industri
ală s’a deschis abia în 1846 la Pesta, După ş co- 
alele medii urma cursul filosofic de 6 ani. ca 

pregă tire pentru cariera teologică , iuridică ş i me
dicală ?!

niversitate era numai la Pesta. înse în
-1

1860 ş coala de la Sârospatak a înfiinţ at preste 
gimnasiu facultate teologică , iuridică ş i medicală 
întroducend totodată ş i libertatea instrucţ iunei. (Sco- 
alele superioare clin Pâpasi Kecskemeţ s’au organi- 
sat. Cele 4 diecese reformate s’aunisuit a înfiinţ a 
o ş coala superioară la Pesta. Ideea a emanat în 1889 
dela Fây Andrâs. Planul acestei ş coale, premiat 
cu 100 galbeni, l-a compus Hetenyi Jânos. în 

acest institut ave să se cuprinză ş i o preparandie, 

al că rei plan 1-a compus Szonyi, pe la 1842— 1846. 
Schimbă rile ş i turbură rile din 1848—49 au îm-

i

%

pedecat realisarea acestor nobile intenţ ii. După 
potolirea revoluţ iei în 1855 zelosul preot protes- 

a reimprospetat ideea ş i a — ş i 
realisat-o în parte, că ci s’au cumperat zidiri cores
punză toare, ş i s’au deschis facultatea teologică ş i 
gimnasiu 1 acesta din urmă cu ajutorul lui G bnczy Pâî)

. tant Torok Pal
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îu junietatea primă a secolului al ' 
XlX-lea. I

I) Ş coalele poporale.

La 1806 ş coalele catolice au primit o nouă 
organisare. în fieş te-care comună catolici s’au 

deschis ş coale, în cari. afara de catecliisnnil |>i’o- 
pus de preoţ i, se mai învă ţ a cotitul, scrisul ş i so-

deja ş coale deosebite pentrucoata. în oraş e erau 
fete. Principiile didactice au ră mas tot cele pre
scrise de Ratio. Tot la începutul secolului present 
ş i-au organisat ş coalele primare ş i protestanţ ii, in- 

vă ţ ă mîntul dura câte 4 ani. învă ţ ă torii primiau 

calificarea încă tot la ş coalele normale, înse dela 
1868 s’a instituit ş i cursuri speciale de 3 ş i mai 
târziu de 6 luni. Peia 1840 s’au înfiinţ at prepa- 

Szeged, Miskolcz, Ersekujvâr ş iradii la Pest,
Nagy-kauizsa. Ce atinge ş tudiile ş ooalei poporale, 
înveţ ă mintul intuitiv era representat numai în 

literatură (lupă modele germane' Simon Antal
scriptolegie maghiară , In- 

dnpă manualele
deja in 1808 a edat o 
veţ amîntul limbei se propunea 
lui Verseghi<£egendare 

I lles, Varga, Farczâdu) Că rţ i de aritmetică ş i mor
fologie, după I’estalozzi, au edat Talyga, respec
tive Sziinyi. ideografia, istoria ş i constituţ ia au în-

scris Lâczay, Edviau
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trat în ş ooale prin „Hârmaskistiikor* (1771) de 

Losonczy. (Desemnul încă nu era obiect al ins
trucţ iei elementare. Cântarea se reducea numai la 

cele bisericeş ti.) Gimnastica a recomandat-o deja 
pe la 1817 Vârady-Szab6 Jânos.

2) Literatura pedagogică .

1
.!

‘ 1

Dintre propagatorii ideilor lui Pestalozzi me
rita de a fi amintiţ i Vâra di Szabd Jânos, (Dr. 
Tavassy Lajos, Kiss Bâlint ş i Szonyi 
Pal)Szab6 în, 1810 a pi’actizat în Yverdun la- 
ş coala lui Pestalozzi, apoi a devenit educă tor la 

br. Vay. Tavassy a ascultat pe Probei, a înce
tă ţ enit gimnastica pedagogică , in patria noastră , 

scris „Nevelesi emleklapok“ ş i „Tanoda es egyhâz\ 
Kiss a compus „Elso evi oktatd stb.“ 1847. iar 
Szonyi un Alaicta^n 1846 ş i Talyga o aritmetică 
în spiritul lui Pestalozzi.

Angyân Jânos, care 1797 a frecventat uni
versitatea din Jena, iar

!

I

v

b.
a

-1

i

:imai târziu a devenit preot 
la Veszprem, a tradus în limba magldarâ pedago
gia lui Niemayer.

li
S.ze c h y Im re Âgoston a fost un profe 

;1e limba maghiara la academiasor militară clin
Wifyiei-Neustadt; ePa scris „Elenii magyar nyelv- 
tan gyakorlatilag eloadva“ , 1840 ş i „Neveles es *  
oktatâstan vâzlata“ , 1845. ' ‘ :

/î eke Kristdf, directorul orfanotrofiului din

i
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Veszprem, asemenea a scris mai multe opuri pe
dagogice?)

Fây And râs a fost nu numai literat, ci 
ş i pedagog distins. A edat mai multe lucră ri. El 
tractează ş i despreeducaţ iunea femeilor.

Szilassy Jânos, pe la 1819 profesor de 
pedagogie la facultatea teologică din Szombathely, 

„Mikent lehetne a nevelest hazânkban 
el o mozditani es mintegy nemzetiebbe tenni“ ? ş i w A 

neveles.tudomânya*, 1827.
Qia. terenul literaturei pedagogice s’au distins 

nea: Varga Jânos, Mayer IstvârL, Peregrinyi Elek, 
Mârki Jozsef ş i Indali P6tei\J Q

în a dona jumetate

î

a scris:

V

secolului ala
XlX-lea.

1) Planurile <le organisare.

Planurile de organisaţ iune numite „Organisati- 
ons Entwurf “ , edate pe la finea anului 1849 ş i în de
cursul anului 1855 de ministeriul austriac 
telui Tliun Leoaveautendiţ adeagermanisaş coalele 

ş i poporaţ ia din patrie Sistema ş colară , inaugurată , 

sub Thun, din punct de vedere pedagogic, are înse 
unele merite, ş i anume a del&turat memorisarea me- 

cerut exercitarea cugetă rei ş i vorbirei, a

1

al con-

ohanică , a
introdus desemnul în ş coala poporală , a regulat ş co- 
ala de repetiţ ie, a executat obligativitatea mstrucţ i- 
unei. Apoi până la 1858 a Înfiinţ at vre-o 2000 de

I
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ş coli poporale, 13 preparandii ş i mai multe ş coale . 
medii. Toate aceste s’au realisatdin contribuiri gene
roase de ale comunelor ş i prelaţ ilor. Protestanţ ii 

încă au fost avisaţ i de a adopta disposiţ iile Entwurfu- 
lui, înse pela 1857 diecesa de lângă Tisza a edat 
planul seu, compus deÂrvay Jânos.|&upă acest plan» 
învâţ ă mîntul elementar are sa duresSljj'' ani, din ur
mă toarele studii: religia ş i morala,limba, aritmetica, 
geometria, geografia, istoria, istoria naturală , calig
rafia, cântarea, desemnul. Mai târziu tfoate 
protestante ş i-au compus unplan comuni

întreg înveţ ă mîntul a luat un avînt mai îmlm-

■ I

4 diecese

curator dela 186:7, când br. Eotvos Jdzsef iară ş a 

devenit ministru de culte ş i instrucţ ie. El îndată la' 
începutul funcţ ionarei sale a emis o provocare de a-se 
Înfiinţ a reuniuni pentru cultivarea poporului, „Nep- 
nevelesi egyletek4, iar 1868 a dispus să se redac
teze „Neptanitok l ’apja" in 7 limbi din patrie, 
se trimitea gratuitfie-că rui învă ţ ă tor. Apoi tot sub 
Eotvos s’a creat, legea instrucţ iuuei, care în 5 de
cemvrie 1868 a primit sancţ iunea. Principiile acestei 
legi sînt urmă toarele :Toţ i pă rinţ ii ş i tutorii sînt datori 
de a-ş i trimite copiii respective pupilii la ş coala 
porală începând dela anul al 6-lea până la al 15-le a 

an al etă ţ ii. Instrucţ ia se poate înse efectua ş i 
oii în ş coale private, îuse totdeauna în mSsuracores
punză toare ş coalei poporale publice.

I

care

I

i

po-

acasă

Pă rinţ ii,
can negligă de a împlini aceasta datorinţ a, se admo-

;

;
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nează , respective se pedepsesc de că tră antistia comu
nală . Institutele pentru cultivarea popo- 
r u 1 u i sînt ş coalele poporale elementare ş i superi
oare, ş coalele civile, ş coalele superioare de fete ş i 
preparandiile.

Ş coala poporală element ară se compune 
din ş coala cotidiană , cu un curs de 6 ani ş i ş coala de 
repetiţ ie, care durează 3 ani. Numai acelor copii 
li-se permite de a frecventa cele patru clase ale ş coalei 

poporale, cari trec în institute superioare ş i aci stu
diază cel puţ in 2 ani. Ş coala poporală superi- 

pentru bă eţ i 3, iar pentru fetiţ e 2 clase.oara are
Aci se primesc numai elevii, cari au absolvat cele G 

clase ale ş coalei poporale elementare. Ş coala ci
vilă are un curs de 6 ani pentru bă eţ i, ş i 4 ani 
pentru fete. Aici se primesc numai elevi de aceia, 
cari au absolvat 4 clase ale ş coalei poporale. Ş co
ala civilă pregă teş te pe bă eţ i astfel, ca ei să poata 
deveni economi, comercianţ i, industriali buni. Legea 
permite înse, ca tinerii să poată trece din ş coala ci*

medii.vilă ş i în clasele corespunză toare ale ş coalei 

Ş coala superioară de fete se compune din o 

clasă pregă titoare ş i încă 2 cursuri. Aci se primesc 
numai eleve, cari au terminat 5 clase ale ş coalei po- 

clasă civilă . Preparandiile sînt:porale sau o
elementare ş i superioare. în acelea elevii se 
pregă tesc pentru de a deveni învă ţ ă tori la ş coalele 
poporale elementare, iar In acestea pentru ş coalele
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în cele dintâipoporale superioare ş i ş coalele civile, 
cursul durează 4 ani, în cele din urmă 3 ani, înse 
aci se primesc numai elevi de aceia, cari auabsolvat 
preparandia elementară sau poş ed testimoniu de ma
turitate. Tractarea mai detaiată aorganisaţ iuneia 

tor ş coale aparţ ine Didacticei. yu \
3) Metoda elementară ş i literatura el.

ces-

în ramul învă ţ ă mîntului intui tiv  au scris 
îndreptar B^a.tJs-y^K^după Diestereveg^Veres L. 

după Vrage. Arvay J. după dr. Ottojş i Nagy Lâszlo 
după Grassmann. Aceasta din urmă se aplică mai 
mult. Pentru înveţ ă mîntul scrierei ş i a ee- 
tirei au compus. Abecedare Indali Peter (1852), 
Zakâny Jdzsef (1858J), ,Bâtky,Ş zebeiAnyiş ci),to{i du
pă metoda fonetică /La 1862 Farkas Dezso~"a edat

un

un „Szemleleti abecze* după metoda scriptolegică .
• - Cel mai bun îndreptar ş i abecedar scriptolegic Ta 

scris G-onezy Pal in 1860,/Au mai apă rut abecedare 
dela Bânhegyi. Hegedus, Arvay, Peterfi, Lakics, ş cl.

îndreptarele cele mai bune pentru înveţ ă mîntul 

limbei le-au redactat BârânyIgnâczş i Nagy Lâsz- 
16(^11 1879 Komâromy Lajos a corectat lucră rile lui 
Nagy Lâszld. Colecţ ia de exemple limbistice edată 
de Peterffy S, asemenea e o carte acomodată ?)

Litei atura 1 e g e n dârelor a luat un avînt
îmbucură tor dela anul 1868, când guvernul a încre
dinţ at pe Gâspâr Jânos, inspector de ş coale în Tran
silvania, de a

v

cumpune cârţ i de cetire pentru ş co-
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ala poporală .(îi) timpul mai nou sînt cârti bune de 

cetire, cele edate de Gyertyânffy J„ Kis A. ş i Râd6 

V., cari au în vedere cultivarea spiritului naţ ional)
Pentru a ritm etică ş i geo metri e dela 1850 

incoaci au apă rut multe îndreptare, ş i anume a lui 
Veres, Lutter, Madzsar, Emericzy, ş ^I. Cea mai bună 
e înse alui Brassay Sâmuel.

Manuale pentru istorianaturală au scris 
Gonczy, Hegedus, Mârky, toţ i după , Liiben; iar 
pentru fi  si că Orbân ş i Dekâny după Crugei) ..

Manuale de geografie au dat dintre autorii 
mai vechi Buzogâny, Hegedus, Szâsz E., Veres, ş ef, 
iar dintre (autorii) cei noi Hunfalvy, Laky, (Erdodi, 
B.erenyjL Dintre îndreptare cel mai bun este a lui 
Emeriezy ş i Kârpâthy.

Dintre manualele de istorie amintim pe a

S- -■

lui Nagy-L., Szâsz K., Schvicker, Mâyer M., Bârâny 
J., Hanthd ş cl. îndreptare pentru acest ram au com

pus Orbân J., Kis A., ş i Mâyer M. •

Manuale de constituţ ie au lucrat Kornyey, 
Mâyer (acesta a dat ş i un îndreptar), iar în tim
pul din urma Csiky Kâlmân.

(_î.n desemn Maszâk Hug6, Dolle Odon, Koz- 
ma si Felmeri M ’ in cântare Gyertyânffy. Bar- 
talus, Nagy J., Sândor D. Horvâtli Gy., în gim
nastică dr. Kelen. Szanter ş i Ambrus, ş i opurile 

lui Matalay; iar îa industria de casă cArţ ile
sînt mai demne de amintire)de Kubinyi ş i Dvihalli

.
^ '
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. Vv. . • Mijloace bune. (Ic învofă inînt, precum tabele 
f " de instrucţ ie, mape, globuri terestre, ş cl. ş’au pre

gă tit ş i edat sub conducerea lui Gbnczy Pal. 
Aceasta afacere a că petat mare avtnt prin mu- 
sefil de rechisite ş colare instituit de guvern Ia 1876, 

îl) Ş coalcle medii ş i superioare.

în a doua jumă tate a secolului. al XlX-lca 

ş i gimnasiile ş i ş coalele superioare au luat. .o des- 
voltare mai îmbucură toare. Institutule catolice Van 

subordinat guvernului în mod nemijlocit..- iar cele
protestante s au considerat de ş coli cu caracter privat. 
S’au înfiinţ at ş i ş coaie reale, pe cari guvernul 
le-a organisat ş i prevă zut cu profesori. în 1862 
s’a denumit o- comisie pentru examinarea profeso
rilor gimnasiali. Apoi la 1883 s’a adus noua lege 
pentru gimnasii. în timpul  ̂dş faţ ă profesorii giin- 
nasiali primesc cvaliticaţ ia|-iîiiiversită ţ i, pro lunga 

cari există preparandie ş i 
pentru profesori. ^Autorii < 
pentru ş coalele medii sînt:

!

„ş coală de praexă " 

de manuale didactice 
l.mre S. Torko.s L.,

Simonyi Zs., Ihâsz [)., Beothy Zsolfc, Szepessy 
Hunfalvy J., Horvâth. M., ş cl. ş c^

Ijcoale superioare de specialitate 
miile de teologie, iură . 
tanistică .

•U
'%•

sînt acade- 
comerciu, economie ş i inon- H

Universită ţ i în patrie sînt patru, ş i anume 
la Budapesta, la Kolozsvâr înfiinţ at în 1872, in 

Zâgrâb la 1874 ş i. politechnicul din Budapest,
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care în 1871 fii de nou organisat. La Kolozsvâr 
facultate teologică nu există este înse preparandie 
pentru calificarea profesorilor. otj(\

i) Institutele lil  antropice;
Primul instit ut pentru instru c ţ ia o r- 

bilor s'a Înfiinţ at în 1825 la Pozsonv cusprigi- 
nul palatinului Jozsef. carele a chemat de dil igent 
la acest institut pre Beitl Rafael din Viena. Mai 
târziii institutul orbilor s’a stră mutat la Pesta ş j 
sub dirigentul Dolezsalek Antal la 1835 din con- . 
t.vibuiri benevole ş i-a procurat casă proprie.

Instrucţ ia surd o-m u ţ i 1 o r a adus-o pe 
tapet mai întâi Chozâr Andrâs, jude 1a. tabla reg. 
in Gomor. Francisc I. luând la cunoş tinţ ă inţ en- 
ţ iile lui Chazâr. a dispus în 1801 de a-ie înfiinţ a 
1a. Yâcz primul institut pentru surdo-muţ i. învă ţ ă - 

torii au venit din Viena. Cel dintâi director a fost:
• S im o n Antal, carele a scris ş i un op preţ ios 

pentru învSţ âmîntul scrierei ş i cetirei sub numele

!

• /
de Tgarmester, 1808.

în cât priveş te institutele pentru creş
terea copiilor s&raci,

D

este de însemnat, că
că letorit în Sviţ eraGbnczy Pal deja pela 1844 

pentru a studia, ş coala lui Fellenberg. Cea dintâi 
ş coală economică împreunată cu institut pentiu 
copiii scraci, s’a înfiinţ at deja în 1845 la /ele- 
mer. în timpul mai nou Molnâr Aladâr a îmbi.i-

ajntorul unui ş viţ eran

a

ţ iş ă t această afacere ş i cu
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cu uuraele Veber, a întemeiat o casă . de caritate 
la Balaton-Fiired.

5) Asile! e ş i gră dinile de copii.

Cel dintâi rasi 1 de copii* s’a înfiinţ at în 

.1828 la Buda prin stă ruinţ a nobilă a contesei 
Brunsvich Terez, carea â cercetat pre Pesta- 
lozzi la Iverdun. se ocupa ş i ea cu afacerile edu- 
caţ iunei din predilecţ ie, ş i îndată ce s’a ivit în 

Scoţ ia ideea asilelor de copii, ea a îmbră ţ iş at 

cu mare zel causa educAţ iunei micilor copii.

De dirigent la asilul din Buda Brunsvicli a
angageat pe Kern M., discipolul lui Yagner din 

Viirzburg. Nu preste mult s’au înfiinţ at tot la în
demnul contesei Brunsvich încă două asile la Buda- 
una la Pesta ş i una la Kassa. Mai târziu Szent- 
kirâlyi M6r ş i contesa Brunsvicli au înfiinţ at sui) 
presidiul contelui Festeticli Leo o „reuniune pen- 
tru ajutorarea asilelor de copii". Această reuniune 
a înfiinţ at apoi ia Toina o preperandie pentru 
calificarea educatorilor dela asile.A

Pentru respândirea asilelor 
arte mult ş i academicianul

a mai lucrat fo- 
maghiar Wargha .Jâ- 

numita preparandien o s, carele a fost dirigent ia
din Toina. El a fost activ ş i pe terenul literaturei 
pedagogice. Preparandia din Toina 

s’a transpus la Pesta, unde s’a 

lui Szabd Endre. Acum s’a i

nu preste mult 
pus sub direcţ ia 

introdus iu asile spi-

!'!Ci
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ritul  lui Frobel. Szab6 asemenea a scris mai mul
te opuri referitoare la creş terea copiilor. In tim
pul mai nou Kobânyi Miliâly  a scris „Gya- 
korlati kezi konyv Frobel foglalkoztatd eszkozei- 
hez“ . Direcţ ia lui Frobel e rpre  sen tată ş i prin 

foi de specialitate.
O) Pedagogii maghiari moderni, 

a) Gonczy Pal. a fost activ pe terenul pe
dagogiei aproape un jumă tate de secol. S’a nă s
cut în 1817 la Szoboszld. A studiat filosofi  a la 

Debreczen. De aci a mers de înveţ ă tor la Kobol-
kut, apoi a devenit educă tor privat, iar mai târ

ziu s’a reîntors iartş la Debreczen, unde. -pre 

lângă speţ ialitatea sa, se mai ocupa cu botanica, 
gră dină ritul ş i economia rurală . în 1845 a deschis 
la Zelemer o ş coală pentru copiii să raci ş i orfani,  
în care ş coală pe lângă istrucţ ie elevii se mai 

lucră ri economice, precum agricul-

!

ocupau si cu 
tură , horticultura,  mbtă seritul, ş cl. în 1848 acest 
institut a încetat., Gonczy dimpreună cu familia 

la Gâlos-Petrin, unde a înfiinţ at,
fi

sa a mers acum
institut de educaţ iune, în care el propunea cu- 

gimnasiale până la 1850. în 

Gonczy fiid  chemat de profesor lainstitiitul
a primit

un
noş tinţ e reale ş i 
acest an
lui Szonyi Pal la Pesta. Preste un an

de a înfiinţ a un institut deş i Gonczy concesiunea 
si nestă tă tor, carele a sustat pă na la 18o9. Mai

Torok Pal, spre a în-târziu Gonczy se aliază cu

}
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femeia gimnasiu reformat la Budapesta. La acest 
institut a lucrat Gonczy ca profesor pfvnă la 1868, 
când Eotvos l-a numit de consilier de ş coale. în 

diferite foi pedagogice au apă rut o mulţ ime de 

articoli ai acestui distins pedagog. Ca consilier 
ministerial Gonczy s’a ocupat în deosebi cu exe
cutarea practică a disposiţ iilor ş i reformelor salu
tare. Planurile de învgţ ă mînt pentru ş coalele po
porale. civile ş i preparând iale toate s’au compus 
cu conlucrarea lui. Gonczy s’a ocupat mai cu toţ i 
ramii instrucţ iunei elementare. El a îndemnat pe 

Nagy Lâszlo de a scrie indreptarul seu pentru 
exerciţ iile de cugetare ş i vorbire. Metoda seripto- 
legică el a popularizat-o în patrie noastră , prin 

abecedarul ş i manuducerea sa pentru scris-cetit. 
Propunerea geografiei asemenea a fost un obiect 
predilect al lui Gonczy. Al lui e meritul, că astă zi 

ş coalele poş ed harţ e ş i globuri maghiare. A ffi-  

cut în fine foarte mult pentru învSţ ă mîntul istoriei 
naturale ş i a pomă ritului. Progresele mai nouă ale 

ş coalelor poporale din patrie se pot în mare parte 
atribui lui Gonczy. M v

Dintre pedagogii timpului nou mai avem s/î 
amintim pre aceş tia:1

H e ge d u s Las zl 6, carele s’a nă scut în 1814 
la Sârospatak, a ş tudiat la universitatea din 

deja înainte de 1848 a stă ruit de a-se înfiinţ a 
paiandie la Patak, în 1855 a lucrat la

Berlin, 
La o pre- 

organisarea

x
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învSţ ă mîntului poporal ş i acum i-a ş i succes de a 

deschide preparandia amintită .
A fost membru al Academiei maghiare. Muri la 

1884. Scrierile sale mai însemnate sînt: „Elemi ok- 
tatâs beszed, irâs olvasâsban“ , 1853; ABC es olva- 
sdkonyv, 1855; Vezerkonyv a magyarnyelv tanitâ- 
sâhoz, a redactat foaia „Sârospataki fuzetek.w

Ârvay J6 zs ef s’a nă scut în 1823, a ş tu- 
diat la Sarospat&k, unde dela 1851 a fost ş i aplicat 
ca profesor de matematică ş i mai târziu director la 

preparandia de acolo. A fă cut câletorii în Germania, 
Belgia, Sviţ era pentru a ş tudia starea ş coalelor în 

aceste ţ eri. In 1869 a deveniţ i primul inspector al 
comitatului Zemplen. A repausat în 1879. A scris 
mai multe că rţ i, din cari amintim: »Szâmtan,“ 1853; 
„ABC az irva olvastatd m6dszeren,“ op premiat; 
„  Magyar-nyelvtan a mondattan alapjân, “Beszed es 
ertelem gyakorlatok, szemleltetes alapjân,* Mertani 
foldrajz“ ş cl.

Ballagi Mor, carele aş tudiatla Nagy-Vârad, 
Pesta; apoi în 1839 a mers la Paris. In 1840 a tra
dus cele cinci cârti ale lui Moisi în limba maghiară . 

A stă ruit pentru înfiinţ area unui institut teologic ş i 
pedagogic menit pentru tinerimea izraelită . In anul 

1842 a mers la Tiibinga spre a asculta teologia ş i 
filosofia. Aci a obţ inut gradul de doctor, iar în 1843 
a devenit profesor la gimnasiul din Szarvas, 
ziu la institutul teologic protestant la Kecskemet ş i

!
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în fine la Pesta. în 1877 anabzis de profesură ş i ş i-a 
toate puterile în serviciul ş coalei si bisericei

început a' eda „Prot.
pus
protestante. Deja in 1858 a 

egyhâzi es iskolai lapok,u apoi a scris o mulţ ime de 

articoli de conţ inut pedagogic în diferite ziare ş i a 

compus urmă toarele opuri „A  zsidokrbl, 1840“ „A  

magyarnyelv szepsegei, 1847,“ Magyar nyelvtan es 
olvasdkonyv nemetek szâmâra, „Magyar-nemet szd-
târ 1843“ ş cl. ş cl.'

Afara de aceş tia merită de a mai fi" amintiţ i 
Nagy Lâszl 6, carele a scris multe manuduceri 
pentru înveţ ă mîntul elementar; apoi Lubricii  
Ago st. carele a scris o pedagogie mare premiată 
de academia maghiară , Kornyei Jânos, carele s’a 

distins în geografie ş i istoria naturală ; Pâlfy 

Jdzsef. carele a scris îndreptare pentru înveţ ă - 

mîntă l religiunei; Schvarcz Gyula. Mennyei 
Jdzsef, Y eres Las zio, Bârâny Ignâcz toţ i 
sînt distinş i autori pe terenul pedagogiei, cri tim
pul din urmă Felmeri Lajos a publicat un op de 
pedagogie excelent.
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