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A kutatás célja

st
• 1872. „Somogymegyei” Tanügyi Lap

st

• 1881-1886. Népiskolai Szemle

• 1886-1896. Iskolai Szemle

gykt

• Gyermekvilág, gyermekkép

• Nevelési elvek, leánynevelés
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A kutatás módszerei

 Sajtótörténeti feltárás, forrás kutatás

(lapok története, struktúrája, szerkesztők/publikálók …)

 Szisztematikus tartalomelemzés 

(gyermekkor történet – nevelési elvek)

 Kvantitatív elemzés 

(folyóirat – pl. publikálók foglalkozás szerinti aránya, megjelenési 

gyakoriság, előfizetők lakhelye …)
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Az Népiskolai Szemle és az Iskolai Szemle
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A közlöny tartalmi egységei

1. Nevelési-oktatási értekezések

2. A napirenden levő népiskolai ügyek felett való eszmecsere

3. Az önképzést előmozdító s a tanítói kötelességek hű betöltésére buzdító 

czikkek

4. Tanügyi tudósítások (a megyéből vagy bárhonnan)

5. Könyvismertetések

6. Vegyesek

(Népiskolai Szemle, 1881/8. szám)
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Publikálók aránya 1881-1888 között foglalkozás szerint

tanár

néptanító

lelkész,plébános

szülő

orvos

tanfelügyelő

egyéb
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Gyermekekkel kapcsolatos témák gyakorisága 1881-
1883 között a Népiskolai Szemlében
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nevelés a népiskolában

gyermek-szokás, szoktatás

gyermekfenyítés

kisdedóvás, gyermekhalandóság

szegény iskolás gyermek

erkölcsi nevelés
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A gyermekkép és gyermekvilág leggyakoribb témái

Kisdedóvás, 
gyermekhalandóság

Gyermekápolás és 
gondozás

A család és a 
gyermek

Az iskola és a 
gyermek

Leánynevelés és 
iskoláztatás

A gyermek 
biológiája és 

egészségtana

Testi fenyítések Vallásos nevelés
Erkölcs és a 

gyermek
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A tanulás és a női agy

 „ Mivel a nők agya kisebb súlyú a férfiakénál, ezért kisebb a kapacitása is.”

 „A test összes súlyához képest a nőnek vagy a férfinak van nagyobb agyvelője?”

 „A nők agya sokkal gyorsabban fejlődik, mint az ellenkező nemé, …., a nő sokkal

korábban érik, …., de információt befogadni 7 éves kor után csak nehezen képes!”

 „Ha pedig van különbség nő és férfi értelmiség között, annak csupán a nevelés és

az életmód a következménye!”

(dr. F. orvos, Iskolai Szemle, 1895. 12.)
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Leánygyermek a családban

 A családi nevelésnek és példamutatásnak kulcs szerepe van.

 Adorján Miklós (1895): „ A cicoma helyett az ízlésesség, csinosság helyett a

takarékosság, de mindenek előtt a szerénység, háziasság és erkölcsösség legyen

a legfőbb nevelési cél!”

 A leány lélek = makulátlan fényes tükör, melyen a lehelet is meglátszik.

 A lélek vágyait mérsékelni kell, vezetni, fegyelmezni kell!

 A leányi nevelésben is helye van a szigornak és büntetésnek!



z

Leány, szokás, szoktatás

 A szoktatás és a szokás szerepe meghatározó a gyermek életében.

 Bárány Gyula (1883): „Aki jól szoktat, az jól nevel!”

 Az anya feladatai: mosdásra, tisztálkodásra, fésülködésre, öltözködésre tanítson!

 A kislány tiszta, rendezett környezetben nőjön fel, később erre szoktatja gyermekeit!

 A jámborság a kisleány lelkének ékessége, legfőbb erénye az asszonynak!

 Leánynevelés koronája az emberszeretetre és türelemre szoktatás.



z

Női műveltség és iskoláztatás

 1884-1890. 12 tanulmány az Iskolai Szemlében

 Krausz Bernát zsidó író, hírlap szerkesztő: 2 tábor, 1. nők, 2. nőgyűlölők, 

agglegények, szájhősök

 A nő hivatása és dolga, kizárólag anyának lenni, mert Isten úgy rendelte!

 Bárány Gyula: Nő, háziasszony és anya szerep. Minden lánykát írassanak 

be polgári leányiskolába!

 Az évtized végére eldőlt a vita, a polgári leányiskola léte szükséges és 

hasznos! A műveltség és a háziasszonyság nem zárják ki egymást!
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A nevelés és a női boldogság 

 Egészséges női jellemet alkotni a család feladata.

 Az anya minta és példa, mely a leány későbbi jellemét meghatározza.

 A nőnevelés alapjai: vallásos kedély és munkaszeretet.

 Andorka Gyula (csurgói járásbíró): művelt, testileg és szellemileg ép,

takarékos, családias erényeket birtokló nő lehet csak boldog.

 A nő inkább érez és nem gondolkodik, ha téves ambíciók szabják meg

élete útját, akkor boldogtalanná válik!
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Köszönöm a figyelmet!

Irodalom

 Kéri Katalin (2018): Leánynevelés és női művelődés az újkori Magyarországon.

Nemzetközi kitekintéssel és nőtörténeti alapozással. Kronosz, Pécs.

 Nóbik Attila (2002): Gyermekek a dualizmus iskolai és családi hatókörében.

Iskolakultúra. 3.sz. 16-22.

 Pukánszky Béla (2006): A nőnevelés évezredei. Gondolat Kiadó, Budapest.

 Szabolcs Éva (1990): A család- és gyermekkortörténeti kutatások újabb

fejleményei. Magyar Pedagógia. 3-4. sz. 170-184.

 http://info.csurgo.hu/hu/ekoenyvtar/ujsagok.html?catid=231 (A Népiskolai és

Iskolai Szemle összes digitalizált lapszáma évfolyamonként.)

http://info.csurgo.hu/hu/ekoenyvtar/ujsagok.html?catid=231

