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A mai előadás főbb témái 

 A korai keresztény nevelés jellemzői. 

 Keleti és nyugati egyházatyák a nevelésről.  

 A kolostori, a plébániai és a székesegyházi 
iskolák. 

 Az első egyetemek: Bologna és Párizs.  

 Világi nevelés a középkorban: lovagok és 
polgárok.  

 A magyar intézményes nevelés kezdetei. 

 Az első magyar egyetemek  
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A császárkori Róma felbomlása 1 

 Belső politikai harcok, a lakosság kizsákmányolása. 
 Udvari fényűzés, pazarló életmód, erkölcsi züllés. 
 Növekszik a társadalmi feszültség és az 

elégedetlenség. 

Bacchanália Lucullusi lakoma 



A császárkori Róma felbomlása 2 

 Vallási válság  a görög-római istenek tekintélye 
csökken. 

 Ellenhatásként egyre szaporodnak és 
megerősödnek az idegen (perzsa, föníciai, 
egyiptomi) isteneket imádó titkos szekták. 
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Mithrász-kultusz Gnosztikus spekulációk Ápisz-tisztelet 
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„Az idők teljessége” 

 Jézus Krisztus, az Isten Fia (a Messiás) földi 
születésével, életével, tanításával, 
kereszthalálával és feltámadásával új fordulatot 
vett a világ-, s szűkebb értelemben az európai 
kultúra története. 

 Az Evangélium terjedése  monoteizmus  
keresztény közösségek létrejötte. 



A keresztényüldözés kora 

 A császárság válasza: keresztényüldözés, 
kegyetlen megtorlások (Caligula, Néró). 

 Nagy Konstantin császár  „Milánói ediktum” 
(313)  vallásszabadság, különleges keresztény 
előjogok. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Caligula                     Néró               Nagy Konstantin    Milánói ediktum (ikon) 
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Keresztény antropológia, emberkép 

 Az örök élet perspektívája, az üdvösség kincsei. 
 A keresztény embereszmény: maga Jézus 

Krisztus. 
 Az ember duális státusza, transzcendens 

küldetése. 
 Az ember „Isten képmása” (képviselője az anyagi 

világban). 
 A missziós parancs: az istenképiség 

kibontakoztatása magunkban és másokban. 
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A korai keresztény nevelés jellemzői 

 A hit erősítése és az akarat fejlesztése 
(a világtól való elfordulás, aszkétizmus). 

 Aranyszájú Szent János 
(Khrüszosztomosz, 347-407)  a családi 
nevelés jelentősége  jó erkölcs, 
humánum. 

 Szent Jeromos (Hieronymus, 349-420) 
 keresztény leánynevelés (levél 
Laetához)  erény és imádság. 

 Kathekéta iskolák: hitoktató képzés a 
II. századtól. A leghíresebb Alexandriában 
(Origenész, II-III. sz.), képzési idő 2-3 
év. 
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Keleti- és nyugati egyházatyák 

 Keleti iskolák: a klasszikus műveltség 
értékesebb elemeit (platóni ideák, 
kalokagathia, római virtus) a 
kereszténységbe integrálják  pl. 
Origenész, Khrüszosztomosz, Nanziai 
Szent Gergely, Nagy Szent Vazul stb. 

 Nyugati iskolák: a klasszikus 
műveltséget többnyire elutasítják, mert 
félnek a pogány erkölcsök romboló 
hatásától  pl. Hieronymus, Ambrosius, 
Tertullianus, Augustinus. A görög-római 
irodalmat zárt könyvtárakban őrzik. 
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Szent Ágoston (Augustinus, 354-430) 

nevelési elvei 

 Mindkét énünk erényeit, vagyis a „lelki 
ember” bölcsességét (sapientia) és a 
„testi ember” tudását (scientia) 
egyaránt Isten akaratának 
megismerésére és megértésére kell 
fordítanunk. 

 Az ókori műveltség gondosan válogatva 
megismerhető, hogy segítse a Szentírás 
tanulmányozását. 

 A nevelés fontos eszköze a motiváció: 
„Többet ér a tudás kötetlen vágya, mint a 
szükség félelmetes szabálya.” 
(Vallomások, 1.14) 
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A középkori iskolarendszer kialakulása 1 

 Nursiai Szent Benedek rendje (Monte Cassino, 
529). 

 A szerzetesi alapműveltség: olvasás (lectura) és 
liturgikus ének (cantus). 



A középkori iskolarendszer kialakulása 2 

 VII-VIII. századtól híres kolostori iskolák, gazdag 
egyházi- és világi könyvtárakkal (pl. Canterbury és 
York). 

 Nagy Károly művelődési programja (IX. sz. eleje): 
a kolostori-, a plébániai- és a székesegyházi 
iskolák hármas rendszere. 
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Kolostori (monasztikus) iskolák 1. 

 Belső iskola (schola interna): a szerzetes papok 
nevelése a klauzúrán belül. 

 Külső iskola (schola externa): a világi papok 
képzése (világi klerikusképzés). 

 Kialakul a mai iskolára is jellemző didaktikai-
metodikai hagyomány: 
osztályok/tanulócsoportok, tananyag, 
oktatási/nevelési módszerek, tantárgyak, 
tankönyvek, tervezett haladás (tanterv). 
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Kolostori (monasztikus) iskolák 2. 

 Komplex tantárgyak jöttek létre az 
ókori „hét szabad művészet”, továbbá a 
teológiai- és a praktikus ismeretek 
összeolvasztásából: 
 Grammatika: latin nyelvtan, helyesírás, 

kiejtés, hangsúlyozás. 

 Diktámen: fogalmazás, alapvető jogi 
ismeretek, a levelezés és az oklevélírás stiláris 
szabályai, a verselés művészete. 

 Kompútusz: a számokkal kapcsolatos 
ismeretek összessége, vagyis számtan, 
geometria, csillagászat, naptárkészítés, 
földrajz, sőt az emberi testről szóló 
ismeretanyag is ide tartozott. 
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A falusi plébániai iskolák 

 feladata az elemi szintű klerikusképzés, 

 tananyaga: olvasás (lectura), liturgikus ének 
(cantus) és alapvető teológiai ismeretek (válogatott 
szentírási szövegek, hitigazságok, morális 
alapismeretek, egyszerű liturgia). 

 célja a papi szolgálaton keresztül a nép permanens 
nevelése. 
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A székesegyházi (katedrális) iskolák 1 

 feladata a magasabb szintű klerikus-utánpótlás 
biztosítása és a püspöki széktemplom (a katedrális) 
ünnepélyes liturgiájának végzése 



A székesegyházi (katedrális) iskolák 2 

 tananyaga:  
 alsó fokú ismeretek (lectura, cantus), majd 
 középfokú ismeretek (komplex tantárgyak) nyújtása 

és  
 magasabb fokú szaktudományok művelése (teológia, 

filozófia, jogi- és orvosi ismeretek). 

 A teljessé váló klerikus műveltség hármas rendszere 
később az egyetemek létrejöttét segítette elő. 

 

17 



18 

Középkori egyetemek 1 

 Az „universitas” hallgatók és tanárok szabad 
egyesülete  középkori neve: „studium 
generale” (a tanulmányok teljessége). 

 Az első egyetemek: 
 1088 Bologna: középpontban a jog, a rektort az 

egyetemi polgárok választják. 

 1100 k. Párizs: középpontban a teológia, a 
rektort a tanári kar választja. 



Középkori egyetemek 2 

 Tipikus egyetemi stúdiumok: 
 „facultas artium” kompenzációs szerepű filozófiai 

kar, fokozatai: baccalaurea, licentia és magister, 

 szaktudományos karok: teológia, jog, 
orvostudomány, a nyerhető fokozat: doctor. 

 Képzési idő: facultas artium: kb. 6 év, 
szaktudományok: 5-7 év. 
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Bologna, könyvtár Sorbonne, könyvtár 
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A középkor világi nevelése 1. 

 Lovagi nevelés 
 A lovag a hűbérúr (és a feudum) szolgálatában álló 

nemesi származású lovas katona. 

 A lovagi ideál: testi erő és harcedzettség, valamint 
nagylelkűség, az elesettek gyámolítása és a női 
nem feltétlen tisztelete. 

 Képzés a főúri udvarokban, a valós élet keretei 
között (lovagi tornák, vadászatok, 
fegyvergyakorlatok és a lovagi műveltség elemei. 

 „A hét lovagi készség”: lovaglás, úszás, nyilazás, 
vívás, vadászat, sakkozás és éneklés. 

 A nemesi leánynevelés „tananyaga”: 
 a feudális udvarház gazdasági vezetése, 

 a várúr távollétében a várvédelem irányítása, 

 jó modor, illemszabályok. 
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A középkor világi nevelése 2. 

 A városi polgárság iskolái 
 A városi plébániai iskolák a XIII. századtól 

kezdődően a városi polgárság (hivatalnokok, 
kereskedők, iparosok) igényeit is kielégítik. 

 Az iskola vezetője az iskolarektor (rector scholae), 
tanárai a magisterek (magister scholae) voltak. 
Többnyire segédtanítót (praeceptor) is alkalmaztak. 

 A XIII-XIV. században alakul ki a városi literátus 
(nálunk „deák”) réteg, a világi (nem klerikus) 
férfiakból álló városi értelmiség. 

 A városi plébániai iskolák tananyaga: 1.) alapvető 
latin grammatika, 2.) praktikus ismeretek (jog, 
pénzügy, könyvelés, kereskedelem), 3.) anyanyelvi 
írás-olvasás, 4.) komplex ismeretkörök (a dictamen és 
a computus egyes elemei) 

 A literátusok az egyetemeken magister fokozatot 
szerezhettek és iskolarektorokká is válhattak. 
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A magyar intézményes nevelés 

kezdetei 

 A magyar iskolahálózat kiépülése 
 Szent István király államalapító 

tevékenysége (kereszténység, feudális 
államszervezet). 

 Kiemelt egyházi feladat az iskolahálózat 
megteremtése: a Szent Márton-hegyi (996, 
Géza), majd a pécsváradi, zalavári, bakonybéli 
és zobori bencés kolostorok alapítása 
(monasztikus iskolák). 

 Érsekségek (esztergomi, kalocsai) és 
püspökségek (győri, veszprémi, pécsi, csanádi, 
egri, váci, nagyváradi, gyulafehérvári) alapítása 
(katedrális iskolák). 

 Plébániai iskolák (falusi papképzés) 
 A főúri nevelés az udvari klerikusok feladata 

(lovagi kultúra, lovagi erények)  Peire Vidal. 
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A magyar iskolaszervezet szétterülése 

 Valter magiszter (1030 Csanád,  
Gellért-életrajz, XIV. sz.) grammatica és 
musica tárgyakat tanított. 

 Esztergomi diákjegyzet (XII. sz.)  
ebből rekonstruálható a magyar katedrális 
iskolák tananyaga: grammatica, dictamen, 
computus, practicum. 

 Zágrábi iskolaszabályzat (1344)  
szigorú fegyelem, a gazdagok pénzért, a 
tehetséges, de szegény diákok ingyen 
tanulhattak. 
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Az első magyar egyetemek 1 

 Pécs (1367, Nagy Lajos király). A kiemelkedő 
színvonalú székesegyházi káptalani iskolák közül 
elsőként a pécsi kapott egyetemi rangot.  
bolognai minta, 2 kar (jogi, orvosi), sajnos 1390 
körül visszaalakult katedrális iskolává. 



Az első magyar egyetemek 2 

 Óbuda (1395, Zsigmond király). Második 
egyetemünknek mind a négy kara kiépült, de 
1414 után ez is megszűnt. A rövid működés 
valószínű oka a tudós tanárok hiánya, a szűkös 
anyagi lehetőségek és a nyugati egyetemek jelentős 
vonzereje. 
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Kereszténység és gyermekvédelem 

 Az Egyház nagyon sokat tett a gyermekek 
védelmében, hiszen a gyermek teológiai 
értelemben nem különbözik a felnőttől: Isten 
lélekkel felruházott teremtménye. 

 Mérhetetlenül sokszor hangzott el a szószékekről 
az intés: a szülők óvják a gyermek életét, 
állandóan felügyeljék, a munkában kíméljék stb. 

 A „kitett” gyermeket kolostorba kell vinni és 
Isten szolgálatára nevelni (442, vaisoni zsinat). 

 Az első árvaházat Dateo, milánó érseke hozta 
létre a VIII. században. 

 Az első világi gyermekvédelmi törvényt a XIII. 
századi Angliában alkották meg. 
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A középkor gyermekfelfogása 

 Az antik hagyományok alapján gyermekkor határát 
öt-hat esztendős korban szabták meg, ettől 
kezdve a gyermek fiatal  felnőttnek számított. 

 Nem sokra becsülték a gyermekkort, 
gyermekábrázolást a képzőművészet a XII. 
századig nem ismert. 

 A gyermeket „tökéletlen lénynek” tekintették, 
akit a nevelés által kell „megtörni” és értékesebbé 
tenni (Philippe Ariès, Lloyd DeMause,).  

 Más vélemények szerint a magas halandóság miatt 
a szülők gyermekeiket igyekeztek érzelmileg 
távol tartani maguktól (Shulamith Shahar). 

 Az Egyház folyamatos népnevelő tevékenysége 
nyomán e mélyen gyökerező szokások lassan 
megváltoztak és a XIII. századra a szülő-gyermek 
kapcsolat érzelemmel telítődött, humanizálódott. 
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Összefoglalás 

 A keresztény nevelés: a hit és az akarat fejlesztése. 
 A hét szabad művészet komplex tantárgyakká 

alakult. 
 A Karoling-kor hármas iskolarendszere európai 

mintává vált. 
 Első egyetemek: Bologna (1088) és Párizs (~1100). 
 A XIII. század polgárosodási folyamatában nagy 

szerep jutott a városi literátus rétegnek. 
 Az első magyar iskola: Szent Márton-hegye (996). 
 Nagy Lajos Király Pécsett (1367), Zsigmond király 

Óbudán (1395) alapított egyetemet. 
 A középkor folyamán az Egyház nagyon sokat tett a 

nevelés humanizálása és a gyermekvédelem területén. 
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A következő előadás témája: 

A reneszánsz és a 
humanizmus pedagógiája 

 
 

 

 

Köszönöm a figyelmet! 
 


