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A mai előadás főbb témái 

 Luther és Melanchton gondolatai műveltségről, 
nevelésről 

 Protestáns iskolaszervezők: Trotzendorf és Sturm. 

 Katolikus pedagógia Trident előtt és után 

 A jezsuiták iskolaszervezési törekvési és a Ratio 
Studiorum 

 Comenius pánszófikus pedagógiai törekvései és 
didaktikája 

 Kalazanci Szent József és a piaristák 

 Apáczai és a Magyar Enciklopédia 

 Pázmány Péter, az egyetemalapító 
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Reformáció és nevelés 

 A reneszánsz humanizmus emberközpontú 
perspektívája a hitújítás gondolatát is felvetette. 

 A reformáció eszmeáramlata az egyház 
hierarchikus és univerzális szemléletével 
ellentétben személyes megközelítésű, 
bensőséges, mélyen átélt vallásosságot 
hirdetett (pietas). 

 A korai reformáció a Luther által megfogalmazott 
problémákat (wittenbergi tételek, 1517) a pogány 
görög-római műveltség káros hatásaira vezette 
vissza, ezért szembeszállt az antik klasszikus 
szerzők kultuszával. 

 Később a reformátorok pedagógiai törekvéseikben 
a klasszikus műveltség szerepét átértékelték 
és a „pietas” kialakításának eszközévé tették. 
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Luther Márton (1483-1546) pedagógiája 

 Luther háromszintű oktatási koncepciójában 
vallási- és polgári nevelési célokat tűzött 
ki, megszervezte a népoktatást, ugyanakkor 
szétválasztotta a teológusképzést a 
lelkészképzéstől. 
 1.) A tudós teológusok képzése: antik 

nyelvek, teljes egyetemi ismeretanyag, 
humanista műveltség. 

 2.) A falusi lelkészek képzése: csak latin, 
anyanyelvű retorika, egyházi zene. 

 3.) Az egyszerű nép iskoláztatása: csak 
anyanyelvű írás-olvasás, nemek szétválasztása. 

 A teljes Szentírást németre fordította és az 
egyszerű nép kezébe adta (1522, 1534). 

 Különös figyelmet fordított a gyermekre: 
„pompás örök kincsnek” tartotta őket. A 
nevelést a családi életre építve gondolta el. 
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A reformáció iskolaszervezői 

 Philipp Melanchton (1497-1560) a wittenbergi 
egyetem professzora, Luther legközelebbi 
munkatársa, a reformációt és a humanista 
műveltséget igyekezett kibékíteni egymással. 
Eszménye a pietas (jámbor vallásos érzület) és a 
klasszikus műveltség harmóniába ötvözése. Az 
egyetemet humanista szellemben korszerűsítette. 

 Valentin Trotzendorf (1490-1556) a sziléziai 
Goldberg városának kollégiumából humanista 
iskolát hozott létre, ahol a növendékek az egykori 
római köztársaság mintájára szervezett 
önkormányzat keretei között éltek. 

 Johannes Sturm (1507-1589) híres protestáns 
humanista, a strassburgi gimnázium vezetője. 
Célja a pietas kibontakoztatása és elmélyítése volt. 
Ehhez a klasszikus nyelvi kultúrát és a humán 
tudományokat használta segédeszközül. 
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Katolikus nevelési törekvések  

a Tridenti Zsinat előtt 

 A reneszánsz humanisták hatásain túl számos 
katolikus pap és szerzetesrend vállalkozott a 
nevelés új igényeinek kielégítésére: 
 Jacopo Sadoleto (1477-1547) olasz püspök 

iskolákat alapított és korszerű neveléstani műveket 
írt. 

 A theatinusok (1524) és a barnabiták (1530) 
rendje a missziós tevékenység mellett árvaházakat 
és iskolákat építettek, a somascaiak (1531) fiúk és 
lányok nevelésével egyaránt foglalkoztak. 

 Philippo Neri (Néri Szent Fülöp, 1515-1595) 1548-
ban „oratóriumot” alapított nevelési célzattal. 

 Az orsolyiták (1535), a Notre Dame nővérek 
(1597) és az angolkisasszonyok (1611) a katolikus 
lénynevelésben értek el komoly eredményeket. 
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A reformáció mozgalmának 

ellenhatása: a katolikus megújulás 

 A katolicizmus a reformátorok által is felvetett problémákat 
a Tridenti Zsinat (1545, 1551-52, 1562-63) keretei 
között orvosolta.  

 A katolikus főpapok reformátorok fegyvereit használták: 
az iskolák fölötti befolyás megszerzésével hódították 
vissza a hívek jelentős részét. 

 A katolikus megújulás több volt „ellenreformációnál”: 
mert e mozgalom a jövő felé irányult a katolikus hitnek 
új eszközökkel és apostoli szellemiséggel történő 
megőrzésére és elmélyítésére. (Pl. gregorián  korál   népének.) 
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A jezsuiták szerepe 

 A jezsuita (Jézus Társasága) rend fő célja az 
volt, hogy a pápai hatalom erős támaszaként 
visszahódítsa a protestantizmus befolyása 
alatt álló katolikus tömegeket. 

 A Loyolai Szent Ignác (1491-1556) által 
1534-ben alapított rend a hitélet új stílusát, a 
barokk vallásosságot igyekezett 
meghonosítani.  

 A jezsuita módszer a hívők képzeletének 
megragadása és vallásos érzelmeik 
fölizzítása lényegében a protestáns pietas 
továbbfejlesztett, érzelmileg telített, misztikus 
ihletettségű adaptációja. 

 Eredményességüket tekintve a jezsuiták 
voltak a „katolikus reneszánsz”  legfőbb 
képviselői. 
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A jezsuiták iskolakoncepciója 

 A jezsuita felfogás szerint az ember legfőbb célja 
az Isten felé törekvő szellemi-erkölcsi 
tökéletesedés (magis). 

 A világ első központi tanterve a jezsuita 
„Ratio Studiorum” (1599), amelyet valamennyi 
ország jezsuita iskoláiban kötelezően használtak. 

 A jezsuiták ötosztályos gimnáziumot vezettek 
be, melynek tananyaga a következő volt: 
 az első három osztályban latin nyelvtant 

(grammatika) tanítottak magas szinten és kellően 
megalapozott követelményekkel, 

 a negyedikben az antik művek elemzése 
(poétika) következett, míg  

 az ötödik évfolyam szónoki képzéssel (retorika) 
zárta le a tanulmányokat. 
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A jezsuita kollégium típusú iskola 1 

 A jezsuita „kollégium típusú iskola” három 
szervesen egymásra épülő oktatási szintet 
tartalmazott: 
 plébániai kisiskola (előkészítő alapfokú képzés, 

jezsuita tantervi összhanggal) 
 ötosztályos gimnázium (3 grammatika, poétika, 

retorika) 
 akadémiai tagozat (3 év filozófia, 4 év teológia) 

Plébániai iskola terve Jezsuita kollégium, Plzen Jezsuita gimnázium, Kalocsa 



A jezsuita kollégium típusú iskola 2 

 Jezsuita újítások: osztály-tanóra rendszer, 
központi tanterv és követelményrendszer, év végi 
vizsgák. 

 Módszertani sajátosságok: munka és pihenés 
egyensúlya, játék, mozgás, verseny, színjátszás 
(iskoladrámák). 
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Kollégiumi tanterem Tanári szoba 
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Protestáns és katolikus 

iskolaszervezési különbségek 

 Eltérések a protestáns kollégiumok és a katolikus 
(jezsuita) kollégium típusú iskolák között: 
 A protestánsok integrálták a három oktatási szintet 

(alap-, közép- és felsőfok), míg nálunk tantervi 
egységben működő, de külön intézmények voltak. 

 A protestánsok a tanárképzésképzést a kötelező 
nagydiák segédtanítói gyakorlatra építették 
(tógás preceptorok), míg nálunk külön akadémiai 
képzőkben készítették fel a leendő tanárokat 
(repetens kollegisták). 

 A protestánsoknál mindenkinek kötelező volt a 
teológia elvégzése, míg nálunk csak a papi pályára 
készülők tanultak teológiát. A filozófiai fakultás 
praktikusan elégítette ki a kis- és köznemesség 
képzési igényeit (literátus közigazgatási- és jogi 
pályák). 

református diák 

katolikus diák 
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Iskoláztatás a Mohács (1526) utáni 

Magyarországon 

 Protestánsok 
 Luthert a királyi városok főként német 

nemzetiségű polgárai, Kálvint inkább a 
mezővárosok paraszt polgárai követték. 

 A képzés: anyanyelvű kisiskolák + latin nyelvű 
kollégiumok (Sárospatak 1530, Debrecen 1536). 

 Katolikusok 
 A plébániai kisiskolák létrehozásáról a 

nagyszombati zsinat (1560) rendelkezett, az 
oktatás a „dologidőhöz” alkalmazkodott. 

 A közép- és felsőoktatást a jezsuiták szervezték 
meg. (Znióváralja, Turócz vármegye, 1586.) 

 A népoktatás közös céljai: 
 stabilizálni a feudális rendet, 
 művelt társadalmi közvetítő réteget kialakítani, 
 és a céhlegényeknek a külföldjárást lehetővé tenni. 
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Pedagógia az újkor hajnalán 

 A XVII. század jelentős változásokat hozott úgy a 
természettudomány fejlődésében, mint a 
pedagógiai szemléletben. 

 Az új induktív kutatómódszer, az empíria (Francis 
Bacon, 1561-1626) és a ráció (René Descartes, 1596-
1650) következetes alkalmazása az iskola világában 
is éreztette hatását. 

 A klasszikus latin nyelvű stúdiumok mellett egyre 
határozottabban fogalmazódott meg a praktikus- és a 
természettudományos ismeretek oktatása iránti 
igény. 

 A felnőttek világa egyre inkább érdeklődve fordult a 
nevelés és az oktatás kérdései felé, sőt néhányan a 
tudományos tevékenység rangjára emelték a 
pedagógiai munkát (pl. Comenius). 

 Az újkor hajnalától kezdve egyre inkább úgy 
tekintettek a gyermekre, mint egy sajátos 
törvényszerűségekkel rendelkező, figyelmet és 
törődést igénylő individuumra.  

Bacon 

Descartes 
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Johannes Amos Comenius 1  

(Jan Amos Komenský, 1592-1670) 

 Szülővárosa a morvaországi Nivnice, ahol a 
„Cseh testvérek” nemzeti-protestáns mozgalom 
légkörében nevelkedik. 

 Tanulmányai:  
 Prerov (latin gimnázium)  
 Herborn (teológiai akadémia) 
 Heidelberg (filozófiai fakultás) 

 Pánszófikus szellemi inspirációi: 
 Johann Heinrich Alsted ( enciklopédikus) 
 Francis Bacon (empirista) 

 Megnősül (1614), majd tanít (Prerov, Fulnek). 
 Súlyos csapások: 

 kitör a harmincéves háború (1618), elveszti családját 
 a Habsburgok bekebelezik Csehországot (1620) 
 kemény üldöztetést szenved, végül külföldre menekül 

Comenius 

Alsted 
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Johannes Amos Comenius 2  

 Leszno városában (Lengyelország) 14 nyugalmas 
éven át tanít (1627-41): 
 itt születik a „Didactica Magna” és 

 az első két latin tankönyve, a „Vestibulum” és a 
„Ianua”. 

 Londonba és Svédországba hívják (1641), de 
tanait értetlenül fogadják (1642-45). 
 Itt készül el harmadik latin tankönyve, az „Atrium”. 



Johannes Amos Comenius 3 

 A vesztfáliai béke (1648) után meghívást kap 
Magyarországra (1649, Lorántffy Zsuzsanna) 

 Sárospataki évei (1650-54) alatt újjászervezi és 
fellendíti a kollégium működését, elindítja első 
pánszófikus osztályát (VIA = út). 
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Johannes Amos Comenius 4 

 Csalódottan távozik Magyarországról (1654), 
mert az erdélyi Rákócziak nem adták meg hazája 
számára a remélt politikai támogatást. 

 Rövid időre visszatér Leszno-ba, majd annak 
feldúlása után Hamburgba költözik (1655). 

I. Rákóczi György II. Rákóczi György Lorántffy Zsuzsanna 



Johannes Amos Comenius 5 

 Végül 1656-ban Amszterdamban telepedik, mert a 
város megadja számára a híres tudósnak kijáró 
tiszteletet és a megfelelő anyagi támogatást. 

 Itt jelenik meg 1658-ban az „Orbis Pictus”. 

 Röviddel legnagyobb műve, „Az emberiség ügyeinek 
megjavításáról szóló Egyetemes Tanácskozás” 
befejezése után, 1670-ben éri Teremtőjének hívása. 
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Comenius antropológiája 

és didaktikai szintézise 

 Emberképe keresztény szemléletű: „eszes 
lény”, „uralkodásra termett lény”, „Isten 
képmása, akinek küldetése van a földön” 
(Didactica Magna). 

 Az embernek a tanulás által értelmi 
képzettségre, erkölcsi fejlettségre és vallásos 
érzületre kell szert tennie. 

 Mélyen hitt abban, hogy a társadalom bajai a 
nevelés által orvosolhatók (Pampaedia). 

 A gyermekkori nevelhetőség soha vissza nem 
térő alkalom (fa- és viaszhasonlat). 

 A nevelést nyilvános iskolai oktatás keretében, 
képzett tanítókra kell bízni. 

 Főbb didaktikai-metodikai elvei: a 
szemléletesség-, a tudatosság-, a 
rendszeresség-, a következetesség- és a 
tananyag koncentrikus bővítésének elve. 
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A piaristák pedagógiája 

 A Kalazanci Szent József (1557-1648) által 1597-
ben alapított piarista rend (Congregatio Scholarum 
Piarum) tagjai Szűz Mária oltalma alatt a szegény 
gyermekek nevelésének szentelték életüket. 

 A piarista nevelés szellemére a jezsuita minták 
mellett Gerson (1363-1429), a párizsi egyetem 
pedagógiatanára is nagy hatással volt. 

 Jellegzetes piarista specifikumok pl. hat osztályos 
gimnázium, mindenkinek saját olvasókönyv, 
mindennapi katekizmus, továbbá a matematika és a 
természettudományok színvonalas oktatása. 

 A piaristák a kezdetektől ügyeltek tanáraik alapos 
pedagógiai és szaktudományos felkészítésére. 

 Nagy hagyománya van a piarista iskolák ének- és 
zeneoktatásának, továbbá a tanárok és a szülők 
közötti élő és közvetlen kapcsolatnak. 
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Apáczai Csere János (1625-1659) 1 

 Bethlen Gábor (1613-1629) fejedelemsége 
alatt született Apácán, jobbágycsaládból. 

 Tanulmányai (fejedelmi/püspöki 
támogatással): 
 Kolozsvár (partikuláris latin iskola) 
 Gyulafehérvár (kollégium, akadémiai tagozat) 
 Holland egyetemek (Leyden, Utrecht, 

Harderwijk) 

 Szellemi inspirációi: 
 René Descartes (mechanisztikus világkép, 

racionális gondolkodás) 
 Johann Heinrich Alsted (puritán-presbiteriánus 

meggyőződés, enciklopédikus törekvések) 

 Hollandiában megnősül (1651), majd hazajön 
Erdélybe. 
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Apáczai Csere János (1625-1659) 2 

 A gyulafehérvári kollégiumban a poétikai 
osztály vezetését bízzák rá. 

 Tanítványai rajonganak érte, mert korszerű 
tudományokat is tanít (fizika, csillagászat, földrajz) 

 Kollégái irigylik sikereit. Különösen Basirius 
áskálódik ellene és hamis vádak alapján elűzeti 
Gyulafehérvárról (1655). 



Apáczai Csere János (1625-1659) 3 

 Ekkor Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony nyújt 
segítő kezet és kinevezi (az éppen porig égett) 
kolozsvári kollégium élére (1656). 

 Apáczai újjáépíti a leégett iskolát és pezsgő 
tudományos-szellemi életet alakít ki. Emellett tanít, 
könyveket ír és védekezik a rosszindulatú támadások 
ellen. 

 A túlfeszített munka felőrli egészségét és 1659 
szilveszterén, 34 éves korában éri a halál. 
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Apáczai Csere János fő művei 1 

 „Magyar Enciklopédia” (1654) az első magyar 
nyelven írott mű, mely átfogó szintézisbe ötvözi 
kora tudományos eredményeit (humán tudományok, 
természettudományok, pedagógia). 

 „A műveltség elsajátításáról” (1654) korszerű 
didaktikai alapvetés (nyelvtanulási metódus, 
enciklopédikus rendszer, tanári szakpárok). 



Apáczai Csere János fő művei 2 

 „Tanács – a tanulásban elcsüggedt ifjak 
számára” (1654) A tanácsolt módszerek: olvasás, 
hallás, elmélkedés, tanítás, írás.  

 „Az iskolák szervezésének nagy 
szükségességéről” (1657) c. műve az erdélyi 
protestáns iskolaügy elmaradottságára mutat rá. 
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Pázmány Péter (1570-1637),  

a katolikus nevelés megújítója 

 Pázmány Péter 1570-ben Nagyváradon született 
református családból, alapműveltségét a kolozsvári 
kollégiumban szerezte. 1583-ban katolizált, majd 
1587-ben jezsuita szerzetes lett. 

 További iskoláit Krakkóban (novícius), Bécsben 
(filozófia) és Rómában (teológia) végezte, majd 
1601-ben elöljárói Magyarországra küldték. 

 1608-tól mint rendjének képviselője aktívan részt 
vett a magyar politikai életben. 1616-ban V. Pál 
pápa felmentette szerzetesi fogadalma alól és 
esztergomi érsekké nevezte ki. (A török megszállás 
miatt az érsek székhelye ekkor Nagyszombatban 
volt.) 

 Életműve, vagyis főpapi-, szónoki-, hitvédelmi-, 
politikai- és irodalmi tevékenysége egyaránt igen 
jelentős. 

 Két évtizedes, múlhatatlan érdemeket szerző 
termékeny munka után, 1637-ben, Pozsonyban ért 
evilági útjának végére. 
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Pázmány Péter oktatáspolitikája 

 Pázmány a középszintű oktatás korszerűsítése 
érdekében sok káptalani iskolát jezsuita 
gimnáziummá alakított (pl. Győrött és Sopronban). 

 A nőnevelés támogatására letelepítette az 
angolkisasszonyok- (1627) és a ferences 
klarisszák rendjét (1628). 

 A népoktatás fejlesztése érdekében elrendelte, 
hogy minden plébániával rendelkező 
településen legyen népiskola és abban kántor-
tanító. 

 A népnevelő tevékenységet Pázmány maga is 
közvetlenül művelte prédikációin és pedagógiai 
tárgyú irodalmi művein keresztül („A fiaknak 
istenes neveléséről”, „”Mint kell a keresztény leányt 
nevelni”). 

 Pázmány meg volt győződve arról, hogy a gyermek 
értelmére hatva el lehet fogadtatni vele az életét 
irányító helyes szabályokat. 
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Pázmány iskolaszervező tevékenysége 1 

 Pázmány nem erőszakos eszközökkel, hanem 
céltudatos és hatékony közneveléssel és 
közoktatással kívánt az Egyháznak és a Hazának 
szolgálni. 

 Papjait külföldi egyetemekre küldte, s a színvonal 
további emelésére új papnevelő intézetet nyitott 
Bécsben (Pazmaneum, 1624). 

 1635-ben létesült a nagyszombati jezsuita 
egyetem, amely a magyar szellemi élet központjává 
lett.  



Pázmány iskolaszervező tevékenysége 2 

 Pázmány egyetemén elsőként a teológiai és a 
filozófiai kar jött létre, majd 1667-től a jogi- és 
1769-től az orvosi fakultás is megkezdte működését. 
Az egyetemet Mária Terézia 1777-ben Budára, II. 
József pedig 1783-ban Pestre költöztette. Jelentős 
szervezeti bővítések után a pesti egyetem 1921-ben 
nyerte el a Pázmány Péter Tudományegyetem 
címet. 
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A Budai Királyi Egyetem a várban (1780 k.) A Pesti Királyi Tudományegyetem (1800 k.) 
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Összefoglalás 

 Luther pedagógiai tevékenysége a népnevelés 
kérdésére irányította Európa figyelmét. 

 A reformáció egyházkritikájára a katolicizmus 
megújulási mozgalommal válaszolt. 

 A protestantizmus elleni szellemi harc legfontosabb 
fegyvere a jezsuita rend volt. 

 Comenius pedagógiájára az újkori tudományos 
szemlélet jellemző. 

 Az első magyar nyelvű enciklopédiát Apáczai írta. 

 Pázmány iskolaszervező tevékenysége és 
egyetemalapítása máig is ható szellemi erő. 
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A következő előadás témája: 

A felvilágosodás eszméinek  
hatása a nevelésre 

 

 
 

 
 

Köszönöm a figyelmet! 


