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Az előadás főbb témái 

 Pedagógia a pesti egyetemen: Fináczy 
Ernő, Kármán Mór és Weszely Ödön.  

 A katolikus nevelés magyar vezéralakjai: 
Prohászka Ottokár, Sík Sándor, Tóth 
Tihamér és Marcell Mihály.  

 Klebelsberg Kunó Trianon utáni 
kultúrpolitikája. 

 Hóman Bálint oktatásügyi reformjai  

 Prohászka Lajos pedagógiája.  

 Magyar reformpedagógiai műhelyek. 
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A magyar katolikus nevelés domináns 

alakjai és szervezetei 1. 

 A 20. század első felében a katolikus 
pedagógia fénykorát élte, ekkor 
bontakozhatott ki az a szellemiség, 
mely Magyarországot a két világháború 
között kulturális nagyhatalommá tette. 

 pedagógus gondolkodók: Szilasy 
János, Lubrich Ágost, Kármán Mór, 
Fináczy Ernő, Weszely Ödön, Prohászka 
Lajos… 

 Pap-tanárok: Sík Sándor, Rajeczky 
Benjámin, Prohászka Ottokár, Tóth 
Tihamér, Marcell Mihály… 

 kultúrpolitikusok: Klebelsberg Kunó, 
Kornis Gyula, Teleki Pál, Hóman Bálint… 

Rajeczky Benjámin O.Cist. 

Kornis Gyula SchP. 
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A magyar katolikus nevelés domináns 

alakjai és szervezetei 2. 

 tanító szerzetesrendek: 
bencések, ciszterciek, ferencesek, 
piaristák, jezsuiták, premontreiek, 
angolkisasszonyok, szegény 
iskolanővérek, szathmári irgalmas 
nővérek… 

 katolikus ifjúsági mozgalmak: 
KALOSZ, KALÁSZ, KIOSZ, KLOSZ, 
Regnum Marianum, Magyar 
Cserkészszövetség, Éneklő Ifjúság 

 és a lelkes katolikus tanárok: 
Kodály Zoltán, Andor Ilona, Dienes 
Valéria, Harmat Artúr, Forrai Miklós, 
Domokos Pál Péter… 

 

Premontreiek (Gödöllő) 

Iskolanővérek (Debrecen) 
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         Fináczy Ernő pedagógiája 

 FINÁCZY Ernő (1860-1935) a pesti 
egyetem tanára, 1901-től csaknem 
három évtizeden át a pedagógiai 
tanszék vezető professzora. 

 Neveléstudományát Lubrich és 
Herbart nézeteit egyesítve építi fel. 

 Pedagógiai célrendszere keresztény-
idealista, nevelése egyszerre  
individuális és szociális. 

 Didaktika c. egyetemi tankönyve 
Elméleti pedagógiájára épülve 
teljes művelődéselméletté tágul. 

 Ötkötetes Neveléstörténete a 20. 
század egyik legnagyobb pedagógiai 
munkája. 
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Kármán Mór herbartiánus törekvései 

 KÁRMÁN Mór (1843-1915) neveléstudós, 
1885-től a pesti egyetem magántanára. 

 Herbart pedagógiáját ő hozza a pesti 
tanárképző tanszékre. 

 Célja: az erkölcsi eszmék megvalósítása 
az etika és a pszichológia segítségével. 

 A gyermek fejlesztésének főbb irányai: 
testi nevelés (ápolás, gyakorlás), értelmi 
nevelés (tanulás, művelődés), erkölcsi 
nevelés (vezetés, fegyelmezés). 

 Hozzá fűződik a középiskolai 
tanárképzés átszervezése és 
megerősítése. 
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Weszely Ödön neveléselmélete 

 WESZELY Ödön (1867-1935) 
neveléstudós, 1910-től magántanár. 

 Dilthey nyomán haladva a nevelést a 
kultúra átszármaztatásának tartja. 

 Az erkölcsi nevelést az ideális-reális 
értékrendszerek összefüggéseiből 
vezeti le: igaz-jó-szép  szükséges-
hasznos-kellemes. 

 Az ideális értékek dedukciója a 
pedagógiai tervezés, indukciója a 
nevelés feladatait rejti magában. 
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Magyar katolikus paptanárok 1. 

Prohászka Ottokár 

 PROHÁSZKA Ottokár (1858-1927) teológiai 
tanár, székesfehérvári megyéspüspök. 

 Nézete szerint a jelen pedagógiai feladatainak 
megoldásához szükség van a múlt, a 
természettudományok, a gyermek és a 
modern pedagógia ismeretére. 

 Lelkipásztori pedagógiája az életvezetési 
kérdésekben bátor és  határozott döntésre nevel: 
 „vagy-vagy” (ha Krisztus, akkor senki más),  
 „helyettem senki más” (tevékeny 

önkibontakoztatás),  
 „itt és most” (maximális teljesítmény),  
 „munka” (a tett lendületével történő 

közösségépítés),  
 „szenvedély” (átélés, érzelmekkel telített hajtóerő), 
 „küzdelem” (szellemi harc a keresztény 

eszmékért). 
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Magyar katolikus paptanárok 2. 

Tóth Tihamér 

 TÓTH Tihamér (1889-1939) teológus és 
hitoktató, a pesti szeminárium tanulmányi 
főfelügyelője, az egyetem magántanára. 

 A katolikus nevelés eszményét a „Levelek 
diákjaimhoz” című könyvsorozatában 
fejtette ki. 

 Megreformálta a hitoktatás metodikáját 
(modern taneszközöket alkalmazott). 

 Modern munkaformákat vezetett be 
(játék, verseny, csoportmunka, egyéni- és 
páros munka). 

 A hitoktatást képesítő vizsgához kötötte 
 hozzá kapcsolódik a Ward Mária 
Hitoktatóképző Kollégium létrehozása.  
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Magyar katolikus paptanárok 3. 

Marczell Mihály 

 MARCZELL Mihály (1883-1962) a pesti 
egyetem hittudományi karának 
pedagógiaprofesszora. 

 Fő gondolata, hogy a nevelés a legtágabb 
értelemben vett emberfejlesztés 
(nevelés, oktatás, képzés és művelődés). 

 Pedagógiai kulcsszavai: fejlődés (egész 
életen át tartó kibontakozás) és energia 
(szentségi kegyelem). 

 A permanens nevelés eszközei: sajtó, 
rádió, cserkészet, Kalot, Kalász. 

 Az új pedagógiai feladatokhoz új pedagógus 
nemzedéket készített fel, akik ezután 
aktívan vettek részt a népnevelő munkában. 
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Magyar katolikus paptanárok 4. 

Sík Sándor 

 SÍK Sándor SchP (1889-1963) költő, 
irodalomtudós, pedagógus, a pesti piarista 
gimnázium tanára. 

 Jelentős szerepe volt a hazai 
cserkészmozgalomban, amelyben a 
nevelés új lehetőségeit látta (a gyermek 
tevékenysége, emberbarát pedagógus, új 
pedagógiai szituációk). 

 A kommunista hatalomátvétel után 
megfosztották az MTA tagságától, irodalmi 
és pedagógiai művei hosszú ideig nem 
kerülhettek kiadásra. 

 Páratlan diplomáciai képességeinek 
köszönhető, hogy a kommunista 
államhatalom 1950-ben nyolc katolikus 
gimnáziumot visszaadott a tanító 
szerzetesrendek fenntartásába. 



A cserkészet 1 

 A cserkészmozgalom atyja, az angol 
Lord Baden-Powell of Gilwell (1857-
1941) 1908-ban hozta létre első 
csapatát.  

 Pedagógiai koncepciójában 
szerencsésen ötvöződnek a serdülő 
fiúkat vonzó elemek: közösség, 
táborozás, indiánromantika, 
erőpróbák, harci játékok. 

 A csapatokban fegyelmezett, katonás 
szellem uralkodott, de fontos szerepe 
volt a közös célkitűzésekkel 
kapcsolatos egyéni ötleteknek is. 

 A cserkésztörvény tíz pontja az egész 
cserkészmozgalom pedagógiai alapja. 
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A cserkészet 2 

 A cserkészcsapatok élén felnőtt 
parancsnokok állnak. 

 A magyar cserkészpedagógia Sík 
Sándor lelki-szellemi vezetésén túl 
Fináczy Ernő értékpedagógiájából és 
Imre Sándor nemzetnevelés-
elméletéből is táplálkozik. 

  A magyar cserkészet 1910-ben 
indult útjára állami és egyházi 
támogatással. 

 Az 1933-ban Gödöllőn megrendezett 
4. Cserkész Világjamboree 
főparancsnoka  gróf Teleki Pál 
országos főcserkész volt. 
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Sík Sándor, Teleki Pál és Baden-Powell Gödöllőn, 1933-ban 
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Trianon előzményei és 

következményei 

 Az I. világháborút követően összeomlik 
az Osztrák-Magyar Monarchia 

 A kikiáltott Tanácsköztársaság 
(1919. március 21.) baloldali 
radikalizmusa Európát fenyegető reális 
bolsevik veszélyként jelenik meg. 

 A trianoni békediktátum (1920. 
június 4.) az ország területét és 
népességét egyharmadára csökkenti. 

 Az eseményeket gazdasági 
összeomlás és katasztrofális 
pénzromlás követi. 
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Klebelsberg Magyarország trianoni 

sebeinek lelki-szellemi gyógyítója 

 1922 és 1931 között a Bethlen-kormány 
kultuszminisztere KLEBELSBERG Kunó 
(1875-1932). 

 Hazafias szemléletű kultúrpolitikája új 
tartalommal megtöltött keresztény nemzeti 
oktatási- és művelődési koncepció. 

 A „kultúrfölény-program” által sikerült az 
országot a Trianon okozta sokkból műveltségi, 
erkölcsi és érzelmi területen felvirágoztatnia. 

 A kor Nobel-díjasai: Zsigmondy Richárd 
(kémikus), Szent-Györgyi Albert (orvos), 
Hevesy György (kémikus). 

 Nemzetközi hírű művészeink: Bartók Béla 
(zeneszerző), Székely Mihály (operaénekes). 
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Klebelsberg népoktatási reformja 

 1926:7. tc.  népiskolai 

program: 5 km sugarú körökben 
5000 iskolaépület 

 1927:12. tc.  népművelési 

program: gazdatanfolyamok, 
iparoskörök 

 iskolai testnevelés, cserkész-
szövetség, levente-mozgalom 
(itt még militarista felhangok 
nélkül) 

 polgári iskolai tanítóképzés  

Szeged, 1928 
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Klebelsberg középiskolai reformja 

 Cél: egy korszerű műveltséggel 
rendelkező új középosztály 
kiművelése (gyakorlatközpontú oktatás, 
élő idegen nyelvek). 

 1924:11. tc.  középiskolai törvény: 
új iskolatípus a reálgimnázium, 
természettudományos alapozású 
oktatással: 

 fiúk: 120 gimnáziumból 69 reál, 

 lányok:  8 gimnázium, 25 líceum, 2 
kollégium, 

 középfokú szakiskolák: felső 
kereskedelmi-, felső ipari- és felső 
mezőgazdasági iskolák. 

Reálgimnázium (Cegléd, 1938) 
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Klebelsberg felsőoktatási reformja 

 1924-ben már 17 ezer hallgató tanul négy 
tudományegyetemen (Budapest, Szeged, 
Pécs, Debrecen), a József Nádor Műegyetemen 
és a különböző főiskolákon. 

 1924:27. tc.  a középiskolai tanárok 
képzéséről és képesítéséről (4 év + 1 év 
iskolai gyakorlat). 

 1927-től tanárvizsgáló bizottság ad 
képesítést (ált. műveltség, szaktárgyak, 
pedagógia). 

 Folyamatosan enyhítette a hírhedt 1920-as 
„numerus clausus” hatását (1930-ra a zsidó 
hallgatók számaránya már a régi volt). 

 1931-ben létrehozta a szegedi Eötvös Loránd 
Kollégiumot (eszménye a „tudós tanár” volt). 

 Klebelsberg nyughelye a szegedi Dómban 
található. 

Szegedi egyetem 



Hóman Bálint oktatásügyi reformjai 

1932-1942 (1) 

 A harmincas évek gazdasági válsága nem 
kedvezett a klebelsbergi „konzervatív 
modernizáció” továbbvitelének. 

 Az ideológiai légkört egyre inkább radikális és 
agresszív mozgalmak befolyásolták: a 
szociáldemokrácia, a kommunizmus és a 
fasizmus. 

 A korszak kultuszminisztere Hóman Bálint 
(1885-1953) történész-kultúrpolitikus volt. 

 Művelődéspolitikájának jelszava „a nemzeti 
egység, a nemzeti erők fokozása és 
koncentrációja” lett. 

 Ez a felfogás a nemzetet mint önálló létezőt, 
individuumot tüntette fel → nemzetnevelés. 
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Hóman Bálint oktatásügyi reformjai 

1932-1942 (2) 

 Hóman népoktatási reformja 

 A nyolcosztályos népiskola felállítását az 
1940. évi XX. törvény mondta ki. Ha a tanuló 
legalább „jó” eredményt ér el, középiskolában 
folytathatja tanulmányait. 

  A középiskolai reform 

 Az 1934. évi XI. törvénycikk megszüntette a 
humán- és reálgimnáziumot és egységes 8 
osztályos középiskolát állított fel, amely a 
nemzeti-ideológiai nevelés célját szolgálta.  

 A tanügyigazgatás szervezeti átalakítása 

 Az 1935. évi V. törvény az alsó- és középfokú 
iskolák felügyeletét tankerületi 
főigazgatóságokra bízta. 
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A Szent Margit Gimnázium  
diákjai 1934-ben 

Népiskola 1940-ben 



A Levente Egyesületek 1 

 Az 1921. évi LIII. Törvénycikk 
rendelkezett arról, hogy az iskolából 
kimaradó 12 és 21 év közötti fiatalok 
kötelesek testi nevelésben részt venni. 

 Ez a törvény biztosította a 
leventeszervezetek alapjait, amelyek a 
katonai előképzést szolgálták. 

 Az érintett fiúknak (majd 1943-tól a 
lányoknak is) évente 9 hónapon át, heti 
egy alkalommal, 3 órás levente-
foglalkozáson kellett részt venniük. 

 Az esetleges távolmaradásokat a 
hatóságok a szülőkön kérték számon 
(megszégyenítés, pénzbírság, elzárás). 
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A Levente Egyesületek 2 

 A leventeoktatók tényleges tisztek 
voltak, gépies engedelmességet vártak 
és vasfegyelmet tartottak. 

 1939-ben a militarista szellemnek addig 
ellenállni tudó cserkészetet a Levente alá 
rendelték. 

 A honvédelemről szóló 1939. évi II. tc. a 
leventekötelezettséget kiterjesztette az 
iskolai ifjúságra is. 

 A második világháború végén számos 
leventét és levente korú fiatalt vittek el a 
nyilasok azzal a céllal, hogy bevetik őket 
a szovjetek elleni harcokban. Közülük 
sokan nem tértek vissza. 
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Prohászka Lajos kultúrpedagógiája  

 PROHÁSZKA Lajos (1897-1963) 
tanszékvezető egyetemi tanár 1935-től 
1948-ig, az MTA levelező tagja, a 
Magyar Pedagógiai Társaság elnöke. 

 Elsősorban Spranger pedagógiája 
hatott rá (pszichés fejlődés = 
„belenőni” az objektív kultúra 
világába). 

 Prohászka a neveléstudományt 
filozófiai rangra emeli: 
művelődésbölcseletként fogja fel. 

 Szót emel a militarista- a fasiszta- 
és a kommunista nevelés ellen (…). 
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Magyar reformpedagógiai műhelyek a 

két világháború között 1. 

 Domokos Lászlóné „Új Iskolája” 
 1915-től 1949-ig Budán működött a Nagy László 

segítségével kidolgozott 8 osztályos iskolai 
program, 

 a pszichológiai háttér és a módszertan a 
gyermektanulmányi mozgalomhoz kötődik. 

 A Ferenc-rendi Mária Missziósnővérek 
„Montessori-óvodája” 
 1912-ben jött létre a rend Hermina úti zárdájában, 

az első nővéreket maga Montessori képezte ki. 

 Bélaváry-Burchard Erzsébet „Montessori-
iskolája” 
 Az 1928-tól 1941-ig működő elemi iskola kizárólag 

Montessori didaktikai módszereit alkalmazta. 
 Az alapító 1942-ben belépett a kommunista pártba, 

majd 1945 után minisztériumi osztályvezetőként 
újjászervezte a magyar óvodai rendszert. Burchard Erzsébet (?) 
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Magyar reformpedagógiai műhelyek a 

két világháború között 2. 

 Göllner (Nagy) Mária Waldorf-iskolája” 
 1926 és 1932 között működött az első magyar 

Waldorf-iskola, főként német állampolgárságú 
tanárokkal. 

 1933-ban – a náci hatalomátvétel után – a német 
hatóságok megvonták a munkavállalási 
engedélyeket. 

 Nemesné Müller Márta „Családi Iskolája” 
 Az 1915 és 1943 között működő reformiskola 

tevékenységalapú koncepciójára a belga Ovid 
Decroly pedagógiája és az amerikai Winnetka-
plan gyakorlata volt hatással. 

 Az oktatás módszertani szempontból a 
projektmunkához kötődött. 

 Dolch Erzsébet szegedi „Kerti Iskolája” 
 A tevékenység-központú közösségi iskola 1936-tól 

1940-ig működött, programját Várkonyi Hildebrand 
szegedi professzor dolgozta ki. 
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Összefoglalás 

 A katolikus pedagógia a 20. század első felében 
élte fénykorát. 

 A neveléstudomány fejlődését főként a pesti 
egyetem tanárai határozták meg (Fináczy, 
Kármán, Weszely, Prohászka L.). 

 A katolikus paptanárok karizmatikus erővel 
formálták az iskola világát (Prohászka O., Tóth, 
Marcell, Sík). 

 A katolikus pedagógia kibontakozását Klebelsberg 
kultúrpolitikája is támogatta. 

 Ezzel párhuzamosan reformpedagógiai 
mozgalmak is megfelelő életteret kaptak a két 
világháború közötti Magyarországon. 
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A következő előadás témája: 

Magyar pedagógia 1945 után 

 

 

 

 

 

 

Köszönöm a figyelmet! 
 


