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KERESZTÉNYSÉG ÉS ISKOLA

A katolikus
tanárképzés
történetéből

A köz épszintű- és középiskolai (gimnáziumi) szaktanárképzés in
tézményesülése, és ennek nyomán a tanári hivatásra való felkészí
tés Eur ópa-szerte viszonylag későn jelent meg. Ennek oka egyrészt
a középiskolák alacsonyabb számával magyarázható, másrészt az
európai egyetemek történeti sajátosságaiból adódóan az egyes k ö
zépiskolai szaktárgyak szorosan kapcsolódnak az egyetemen okta
tott diszciplínákhoz, mintegy vázlatos formában visszatükrözték
azokat.' Ebből adódóan a tudósjelöltek tárgyaikat egyetemi vég
zettségük megszerzése után minden különösebb pedagógiai elő

képzettség nélküloktathatták a középiskolákban. A köz épszintű- és
középiskolai (gimnáziumi) tanárok pedagógiai, a tanári hivatás sa
játos feladataira való rendszeres felkészítése, a tanári képesítésnek
ehhez az előfeltételhez kapcsolása a legtöbb országban századunk
első felében vált általánossá.

A katolikus tanárk épzés fejlődésének főbb szakaszai

lVÖ. Ferge Zsuzsa: Az
iskolarendszer és az

iskolai tudás társadalmi
meghatározottsága.

Akadémiai, 1984.;
Ramirez, Francisco 

Boli, John: A népoktatás
politikai megteremtése:

európai kezdetek és
világméretű intéz

ményesülés. Bp., OKI,
1988, 7-33.; továbbá

Müller, Detref K 
Ringer, Fritz K. - Simon,

Brian (Szerk.): The Rise

A katolikus középiskolai tanárképzés első formái ennél korábban,
már a 17. században megjelentek. Az ezt megelőző időszakban

ugyanis általánosan elfogadott volt az a napjainkig továbbélőnézet,
hogy aki alaposan elsajátított valamilyen ismeretet, az tanítani is
tudja azt. Elsőként a jezsuiták ismerték fel a pedagógusképzés fon
tosságát, így az európai tanárképzés legkorábbi intézményes for
májának a jezsuita rend által alapított collegium repetentiumok te
kinthetők.

A jezsuiták legelőször 1561-ben jelentek meg magyar földön ,
Oláh Miklós érsek hívására Nagyszombatban telepedtek le és töl
tötték be az általa alapított gimnázium és akadémia tanári tisztsé
geit. Erdélybe Báthory István fejedelem telepítette be őket, aki
lengyel királyként a rend számára Wilnóban gimnáziumot és két
karral működ ő akadémiát alapított. Innen érkeznek majd 1579
ben az első jezsuiták, akik Gyulafehérvárott, Kolozsmonostoron
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és Kolozsvárott alapítottak iskolát. Egyes források szerint a jezsu
ita egyetemként működő intézmény filozófiából és teológiából
bakkalaureátusi és magiszteri ámet is adományozhatott hallgatóinak.

Ezek az iskolák is a jezsuiták - központi tananyaggal, tanterv
vel, osztályszerkezettel és oktatási módszerekkel dolgozó - egy
séges nemzetközi iskolaszervezetének részét képezték, melynek
legfőbb elemeit az 1599-ben kiadott Ratío atque ínstítutío studíorum
Socíetatís Jesu című szabályzat fogalmazza meg. A jezsuiták csak
ott vállalták a gimnáziumok kialakítását, ahol a megfelelő anyagi
feltételeket és a kellő tanárlétszámot (egy-egy intézmény esetében
legalább 5-6 fő) biztosították számukra. Ebből az igényességből

adódóan már korán jelentkezett az igény a gimnáziumi tanárok
speciális képzés keretében történő felkészítésére. Az erre vonatko
zó előírások a rend első, 1599-ben kiadott iskolai szabályzatában
is szerepeltek. Az osztrák-magyar rendtartomány első ilyen jelle
gű intézményét 1632-ben Leobenben állították fel. A 17. század
közepétől magyarországi rendtagok képzése az újonnan alapított
trencsényi rendházban folyt, majd a század végén a magyar ki
rályság területén Szakolcán, Nagyszombatban, Győrött is működ

tek ilyen jellegű intézmények.
A jezsuita tanügyi rendelkezés szerint a gimnázium tanárainak

magiszteri címmel kellett rendelkezniük, amelynek megszerzésére
hároméves filozófiai stúdium elvégzése után nyílt lehetőség. Ezt
követően fél esztendős kurzus keretében, szakszerű vezetéssel át
kellett ismételniük a gimnáziumi és filozófiai kar tananyagát. A
filozófiai kar tanárai viszont az ezt követő négyéves teológiai ta
nulmányok befejeztével felvett kétéves ismétlő kurzus keretében
szerezhettek akadémiai szinten folyó tanításra jogosító professzori
képesítést. Ezzel a sajátos tevékenységgel függ össze a szerzetesi
tanárképzés ezen intézménytípusának egészen a 19. század elejéig
fennmaradó collegíum repetentíum elnevezése. A jezsuiták a speciá
lis tanárképző kurzusok kialakítása mellett bevezették a rend
szeres tanári értekezleteket, egymás óráinak látogatását (hospitá
lás), továbbá a szervezett formában kialakított tanítási tapasz
talatcserék rendjét is?

A hazai pedagógusképzés első dokumentuma, a trencsényi col
legium repetentium tanára, Csákány Imre latin nyelvű munkája''
a korabeli tanárképzés főbb tananyagtartalmait foglalja össze. A
jezsuita tanárképzés másik jellegzetes korai "szakdidaktikai"
munkáját a szakolcai intézetben 1734-ben Hellmayr Antal készí
tette, amely a gimnáziumi latin tananyag (grammatika, poétika,
retorika) részletes kifejtését tartalmazza, és emellett széles körű

szakirodalmi forrásokra támaszkodó, számos gyakorlati példát,
módszertani tanácsot is megfogalmaz.'

Az 1642-ben Podolinban megalapított első piarista rendház lét
rejöttét követően a jezsuiták mellett a Felvidéken újabb tanító
szerzetesrend kezdte el munkáját. A két rend felfogásában a rokon
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Az. egyetemi
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vonások mellett számos lényeges különbség is felfedezhető.' Míg a
jezsuitáknak csupán egyik - jóllehet nagyon fontos tevékenysége
volt az iskolai munka - addig a piarista rend kizárólag ezzel a
tevékenységgel foglalkozott. 1666-ban második rendházuk és isko
lájuk már a királyi Magyarország területén, Privigyén jött létre, és
ezt hamarosan újabb alapítások is követik (1674. Szepesbéla, 1675.
Breznóbánya, 1685. Pozsonyszentgyörgy). A piarista iskolák szerve
zete a jezsuita gimnáziumok példáját követte, azzal a különbséggel,
hogy a gimnáziumi tagozat elé elemi ismereteket oktató kisiskolai
tagozatot is beiktattak, amit a latin tagozattai egyenlő értékűnek és
fontosságúnak tartottak,"

Miután a tanárképzésre a piaristák is nagy súlyt fektettek, isko
láik pedagógusait Krakkóban, majd Privigyén képezték. A kora
beli piarista tanárképzés sokban hasonlított a jezsuiták rend
szeréhez. A rend leendő tanárai szintén több esztendős tanul
mányok során, collegium repetentiumban mélyítették el a gimnázi
umi osztályok tananyagát és tanulmányozták azok oktatásának
didaktikai szempontjait. A magyar rendtartomány vezetője,

Mösch Lukács 1695-ben adta ki a privigyei intézet tanárképzési
rendjét Ordo studiorum in viceprovincia nostra Hungaria címmel. Eb
ben a képzés legfőbb céljaként fogalmazódik meg, hogy az ifjak
sajátítsák el, hogyan kell jól és eredményesen tanítani. Ebben az
időben rendelkeztek arról is, hogy a tanárjelöltek képzése lega
lább kilenc évig tartson. Ebből kettő a noviciátus időszaka, ami
kor latin nyelvtant és aritmetikát tanulhattak, majd a további, szi
gorú vizsgával záruló két év során alapozó humán tanulmányok
(latin grammatika, poétika, retorika, görög nyelv, aritmetika) ok
tatására került sor. Ennek sikeres befejezése után a kétéves filozó
fiai, majd a hároméves teológiai tanulmányok következtek?

A rendi tanárképzésnek ez a szervezeti kerete a 18. században
is fennmaradt, a felvilágosodás szellemiségének hatására azonban
annak tartalmaiban jelentős változások következtek be. Ez egy
részt a modem természettudományos szemléletmód (korszerű

matematikai, fizikai ismeretek), továbbá a földrajz, történeti tár
gyak szerepének növekedésében, másrészt a korabeli pedagógiai
irodalom legújabb irányzatainak a képzési tartalmak közé történő

felvételében nyilvánult meg.
A 18. században nem csupán a jezsuiták és a piaristák, hanem

más szerzetesrendek is tartottak fenn iskolákat. Egy 1766-os ösz
szeírás szerint a premontreiek Csomán, a domonkosok Vasváron,
a bencések Modorban, a minoriták Miskolcon, Nyírbátorban, Ara
don, Erdélyben Kézdivásárhelyen,a ferencesek Baján, a bácskai
Szentmárián, Zomborban, Erdélyben Csíksomlyón, Mikóházán,
Décsen működtették iskoláikat. Ezek tanárai kivétel nélkül egyhá
zi személyek voltak, világiakat ekkor még nem alkalmaztak sem
a középiskolákban, sem az akadémiai tagozatokon. A jezsuita
rend 1773-ban történő feloszlatásával vette kezdetét a magyar
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közoktatás rendszerének a felvilágosult abszolutizmus szellemi
ségében történő átalakítása. Jóllehet a megszüntetett rend tagjai
világi paptanárként továbbra is taníthattak korábbi intézeteikben,
a hazai oktatás-nevelés irányítását egyre inkább az állam vette át.

Az új helyzet és az ennek nyomán kialakuló tanárhiány is sür
getővé tette a tanárképzés új rendszerének kialakítását. Ezért már
1773-ban, a nagyszombati egyetem újjászervezésének kezdetén
sor került a bölcsészkarra épülő collegium repetentium felállítására.
Ennek tapasztalatai alapján az 1777-i Ratio educationis a tanárkép
zést egyetemen belül kívánta megvalósítani: "Annak érdekében,
hogy ezután az előírt tananyag oktatására egy kiválogatott ifjak
ból álló együttes álljon rendelkezésre, bizonyos összegű éves ösz
töndíjakat rendeltek el azok számára, akik - különös gonddal át
ismételve a teológiát, jogtudományt, az orvostudományt és filozó
fiát, vagy a latin klasszikus szerzőkkel kapcsolatos tanul
mányaikat - az egyetemen felkészülnek a később betöltendő ta
nári állásra. E tanárképzős növendékek kiválasztásának joga, az
egyes fakultások véleményének meghallgatásával, kizárólag az
egyetem királyi igazgatótanácsát illeti meg, úgy, hogy a kijelölés
hez nincs szükség a közigazgatósági főhatóság előzetes beleegye
zésére."s

A bölcsészeti karon a repetensek tanulmányait az elméleti fizika
és a felsőbb és alkalmazott mennyiségtan és gazdaságtan tanárai
vezették. Két évig tartó tanulmányaik során a tanárjelöltek eszté
tikát hallgathattak a tárgy professzoránál, egy másik tanár pedig
a gimnáziumi osztályok anyagát; görögöt, földrajzot, történelmet
ismételte velük napi másfél órában. A Ratio azt is előírta, hogy a
szerzetes tanárjelöltek is látogassák az egyetemet, továbbá vegye
nek réizt a repetensek szemináriumán, és tegyék le az előírt vizs
gákat.

Az 1777-i Ratióban fogalmazódik meg első ízben az állami taná
ri képesítő vizsga gondolata is. Miután a királyi gimnáziumokban
a tanári állás ok betöltésére pályázat útján került sor, a pályázók
alkalmasságának elbírálására a főigazgatóság székhelyén, a fő

igazgató elnöklete alatt a helybéli akadémiai és gimnáziumi taná
rokból létrehozott bizottság előtt írásbeli és szóbeli vizsga kereté
ben került sor. A II. Ratio újra elismerte a tanítórendek II. József
által megszüntetett hagyományos tanárképzési jogát, és tagjait fel
mentette a vizsgakötelezettségek alól. Így a rendi tanárképzés ha
gyományos rendszere az elkövetkező évtizedekben is fennmaradt.

Az Organisationsentwurf nyomán 1849 őszén hazánkban is beve
zetett nyolcosztályos, szaktanári rendszerben oktató és érettségi
vel záruló gimnázium ismét nehéz helyzet elé állította a magyar
középiskolák többségét működtető szerzetesrendeket. Jóllehet a
középiskola humboldti modell szellemében történő modernizáció
ja jelentős előremutató intézkedésnek tekinthető, azonban annak
minden előkészület és átmenet nélkül történő bevezetése számos
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nehézséget okozott. A bécsi minisztériumi rendelet egész sor új
tantárgy (például görög, német, geometria stb.) oktatását rendelte
el, és az új nyolcosztályos intézménytípus a korábbi gimnázium
hoz képest jóval több szaktanár alkalmazását igényelte. Az átszer
vezéssel kapcsolatos gondokat tovább fokozta a bécsi kormány
1852. december 4-én kelt rendelete, mely a magyarországi tanárje
löltek számára is kötelezővé tette az állami tanárképesítő vizsga
letételét. Az intézkedés mintegy könnyítésként csupán annak
megválasztását tette lehetövé, hogy a különböző helyszíneken
(Bécs, Prága, Lemberg, Innsbruck) működő bizottságok melyiké
nél jelentkeznek vizsgára. A szigorú vizsgakötelezettség alól kizá
rólag a már 1849 előtt is oktató tanárok kaphattak felmentést. A
helyzetet némiképp megkönnyítette, hogy a Helytartótanács 1862
ben a pesti egyetem mellett is felállította a magyar tanárvizsgáló
bizottságot. Ennek szabályzata (Szabálya gymnasiumi tanítá hivatal
jelöltjeinek vizsgálata iránt) a vizsgára jelentkezés feltételéül az
érettségi bizonyítványt és a hároméves egyetemi tanulmányok
igazolását írta elő. Egyetemi éveik alatt a jelölteknek szaktárgyaik
mellett filozófiával, pedagógiával és német nyelvvel, illetve azzal
a nyelvvel is foglalkozniuk kellett, amelyen a képesítést meg kí
vánták szerezni (magyar, szlovák, rutén, szerb, román). A vizsga
négy részből állt: házi- és zárthelyi dolgozatból, szóbeli vizsgából
és próbaelőadásból.l"

Ezek a lépések szervesen kapcsolódnak a tanárképzés kiegyezés
után meggyorsuló intézményesülési folyamataihoz. Ennek első lé
pését 1870-ben Eötvös József miniszter tette meg a pesti egyetem
bölcsészkarához kapcsolva a gimnáziumi, a Műegyetemhez pedig
a reáliskolai tanárképző intézetet. Trefort miniszter 1873-ban ezt a
két intézetet egyesítve újraszabályozza a tanárképzés rendjét is.
Intézkedései nyomán a jelölteknek szaktárgyaikat az egyetemen
kellett elsajátítaniuk, de emellett az újonnan alapított gyakorló
gimnáziumban ilyen jellegű, a tanárképzés sajátos céljainak meg
felelő speciális előadásokon, valamint tanítási gyakorlatokon is
részt kellett venniük. Az intézkedés nem valósult meg maradék
talanul/ mivel az 1883. évi középiskolai törvény (XXX. tc.) csak a
középiskolai tanárok képesítési feltételeiről intézkedett, de nem
tette kötelezővé a tanárképző intézet látogatását. A képesítés vég
leges rendjét az 1882-ben kiadott tanárvizsgálati szabályzat alakí
totta ki, három fokozatú képesítő vizsga kötelezettség előírásával:

1. A két szaktárgyból, továbbá a mindenki számára kötelező ma
gyar nyelv és irodalomból letett alapvizsga, amelyre kétéves
egyetemi tanulmány után kerülhetett sor. 2. Az egyetemi tanul
mányok negyedik éve után letehető szakvizsga, amely a főtárgy

ból készített szakdolgozat megvédéséből, továbbá írásbeli és szó
beli vizsgából állt. 3. Pedagógiai írásbeli és szóbeli vizsga, amely
re egyéves iskolai tanítási gyakorlat után lehet jelentkezni. A ta
nárképző intézeti tagságot csak az 1924. évi törvény tette kötelezővé.
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Képzési rend Az új törvény nyomán az egyetemek bölcsészkara mellett létre-
jövő tanárképző intézetek lehetövé tették, hogy a középiskolai ta
nári pályára készülő egyetemi hallgatók tanulmányaik négy éve
alatt szaktudományaik minden területével tervszerű tanulmányok
rendszerében ismerkedhessenek meg. Az egyetemen és a mellette
működő tanárképző intézetben a tanári pályát választók felkészí
tésére meghatározott speciális egyetemi (esetleg kiegészítő műe

gyetemi) előadások és gyakorlatok, a tanárképző intézetben meg
hirdetett kötelező előadások és gyakorlatok, a középiskolai okta
táshoz szükséges, a gyakorlógimnáziumban végezhető gyakorla
tok szolgáltak. Szaktárgyaik mellett a tanárjelölteknek tudo
mányegyetemen illetve a tanárképző intézetben tanulmányozniuk
kellett a magyar nyelv és irodalmat, továbbá a magyar művelő

dés történetét. Ezen túlmenően lélektani, logikai, etikai és
filozófiatörténeti, neveléstörténeti, neveléstani, gyakorlati mód
szertani, iskolai szervezettani stúdiumokat kellett felvenniük, és
legalább egy modem nyelvet kellett tanulniuk. Az egyetemi szak
tudományos és pedagógiai, pszichológiai, módszertani tanul
mányok befejeztével minden tanárjelöltnek egy évet az intézet
gyakorlógimnáziumában tanítási gyakorlattal kellett eltöltenie.
A tanári képesítést a tudományegyetemek mellett felállított ál
lami tanárvizsgáló bizottságok előtt letett sikeres vizsgát köve
tően nyerhették el.

Az egyetemi tanulmányokat kiegészítő rendi tanárképző intézetek kialakulása

11 1.m. 235-236.

A középiskolai munkát szabályzó miniszteri rendeletek, majd az
1883. évi középiskolai törvény hatására jelentős változások követ
keztek be a katolikus szerzetesrendek tanárképzési gyakorlatában
is. Ezt jól jelezte az is, hogy már az 1870-es évektől kezdődően

egyre több szerzetes tanult a pesti, majd az újonnan alapított ko
lozsvári egyetemen. Trefort miniszter 1875-ben módosított tanárké
pesítési szabályzata némiképpen megkönnyítette a szerzetesrendek
helyzetét, mivellehetővé tette az egyetemi tanulmányok hiányának
magánúton történő pótlását is. A középiskolai törvény bevezetése
után azonban megszűntek a korábbi kisebb-nagyobb kedvezmé
nyek. A törvény ugyanis arról rendelkezett, hogy azok kivételével,
akik a törvény hatálybalépése előtt valamely nyilvános iskolában
legalább három évig rendes tanári minőségbenműködtek, minden
tanár köteles két éven belül a képesítő vizsga letételére.'!

Az új törvény a tanári vizsga letételének feltételéül négyéves
egyetemi tanulmányokat írt elő, és ezzel új szervezeti és tartalmi
formák kialakítására késztette a katolikus tanítórendeket is. A kö
telező egyetemi tanulmányok alól csupán a bencés rend tagjai
kaptak felmentést, akik felkészülésüket továbbra is a nagy hagyo
mányokkal rendelkező pannonhalmi rendi tanárképző főiskoláju-
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kon végezhették, azonban vizsgáikat nekik is az egyetemen kel
lett letenniük. és ott szerezhették meg tanári oklevélüket is. A be
vezetett szigorú szabályokat egy 1888-ból származó miniszteri
rendelet oly módon enyhíti, hogy a tanító rendek előkészítő és
teológiai tanulmányait két egyetemi évvel egyenértékűnek fogad
ja el. Ennek értelmében azok a szerzetes tanárjelöltek. akik teoló
giai tanulmányaik befejeztével fogadalmat tettek és pappá szen
teltettek. az első egyetemi év befejeztével jelentkezhettek a tanári
alap-, majd a második év végén szakvizsgára. Az egyetemlátoga
tással kapcsolatos előírásokat legkönnyebben a piaristák tudták
teljesíteni, hiszen mindkét korabeli hazai egyetem székhelyén (Bu
dapest, Kolozsvár) volt rendházuk. A ciszterciek és a premontrei
ek kezdetben a teológia elvégzése után egyenként kűldték növen
dékeiket az egyetemre, de ez a rendszer nem vált a szerzetesi fe
gyelem javára. Ezért ezek a rendek 1887-től harmad- és
negyedéves növendéküket Pestre küldték, ahol egyetemi szak
tudományos tanulmányaikat a teológiával párhuzamosan vé
gezték. Később a piaristák és a premontreiek is áttértek erre a
ké ,. f ' 12epzesi ormara.

A század utolsó évtizedeiben sorra alakultak Budapesten a kü
lönböző rendék saját tanárképzős növendékeik számára létreho
zott intézetei; a ciszterciek Bemardinuma (1889), a piaristák Kala
zantiumai Budapesten (1895) és Kolozsváron (1894), a premontre
iek Norbertinuma (1902). A különböző szerzetesrendek közepis
kolai tanári pályára készülő növendékei az egyetemen a világi
hallgatókkal együtt végezhették szaktárgyi, tudományos tanul
mányaikat, rendi tanárképző intézeteikben pedig a speciális rendi
felkészítésük folyt. Egyetemi tanulmányaik befejeztével az állami
tanárképesítő bizottságok előtt letett sikeres vizsga után kaptak
középiskolai tanári oklevelet. Ettől a rendszertől csak a bencés
rendi tanárképzés tért el. Ennek rendi tanárképzése először Ba
konybélben (1818-1848), majd ezt követően a Főapátsági Főiskola

1866-ban történő megalapítása után Pannonhalmán folyt. Ennek
befejeztével szereztek jogosultságot az állami tanárképesítő bizott
ság előtti vizsga letételére. Az 1920-as évektől az intézmény önál
lóságát továbbra is megőrizve Pannonhalmi Szent Gellért Főisko

la néven működött tovább. Erre a kivételes helyzetre az 1924. évi
tanárképzési törvényt előterjesztő Klebelsberg miniszter parla
menti beszédében külön is kitérve. az alábbi indoklást adja: uA
szerzetes-gimnáziumok és közöttük a Bencés-rend gimnáziumai
jók, s így nem látok okot arra, hogy egy százados intézmény tisz
tán az uniformitás kedvéért megszüntettessék".13

Az önálló szerzetesi tanárképzök létrejötte új alapokra helyezte
a katolikus szellemiségű tanárképzés egészét. A piaristák például
úgy alakították ki annak rendjét, hogya növendékek számára a
legszínvonalasabban tudják biztosítani a teológiai és az egyetemi
tárgyak oktatását. Ezért a teológiai stúdiumokat a reggeli és esti
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órákban tartották, így a növendékek az egész napot az egyetemi
munkának szentelhették. Emellett a nagyobb elmélyülést igénylő

teológiai tárgyakat a második és negyedik év végén esedékes ta
nári alap-, illetve szakvizsgákra való tekintettel az első és harma
dik évre összpontosították. Az egyetemi szaktudományos oktatás
ra és a tanári munkára történő előkészítést már az ezt megelőző

rendi képzés első és második évében is biztosították. A rendi nö
vendékeknek rendszeres filozófiai és pedagógiai előadásokon kel
lett részt venniük, emellett mindkét szaktárgyukból próbadolgo
zatokat kellett készíteniük. A harmadévesek meghatározott óra
számban vallástanból és a szaktárgyaikból hospitáltak, a negyedé
vesek pedig rendszeres próbatanításokon vettek részt. Az önálló
piarista teológiai és tanárképzés számára 1916 után, az új buda
pesti rendház elkészültével megteremtődtek a szükséges tárgyi
feltételek is. Az új épületben 69 növendékkel kezdte el működését
a rend új, önálló hittudományi és tanárképző intézete.14

A katolikus tanítóképzés intézményesiilése és /ejlődése

Az első keresztény tanítóképző intézetek a 17. század végén jelen
tek meg Európában. Ezek az intézetek a 19. század második feléig
a jelentősebb városok ún. norma-népiskoláihoz kapcsolódtak. Az
186O-as évektől kezdődően a nyugat-európai országokban megje
lentek az önálló 3-6 éves tanítóképző szakiskolák, amelyekbe a nép
iskola felső osztályainak, vagy a középiskola alsóbb osztályainak
elvégzése után lehetett jelentkezni. A század végére a legtöbb or
szágban a képzés intézményesülése befejeződött, sőt az első világ
háború után - a hagyományos középfokú szakiskolai képzés to
vábbélése mellett - elkezdődött a képzés felső szintű formáinak
kiépülése (pedagógiai akadémiák, egyetemhez kapcsolódó főisko

lák, egyetemi intézetek) is, és a továbbtanulásnak az érettségihez
való kapcsolása. A század első felében tehát Európa szinte minden
országában a népiskolai, illetve alapiskolai tanári (nálunk tanítói)
tevékenység önálló hivatássá, professzióvá válik, amelyre a felké
szítés speciális szakiskolákban (Ecole Normale, Serninar, tanító
képző intézet) történik.
A tanítók szakmai professziójának alakulását, illetve a hazai tanító
képzés történetét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy Magyarorszá
gon ezen a téren is jelentős szerepe volt a katolikus egyháznak. Ez
az 1820.,.as években alapított katolikus püspöki tanítóképzők létre
jöttével (1819. Szepeskáptalan. 1828. Eger) indult fejlődésnek az
alapszintű, általános tanulmányokra épülő hazai középfokú-közép
szintű tanítóképzőintézménytípus kisebb-nagyobb módosításokkal
1959-ig a hazai népiskolai tanítóképzés egyedüli és legfőbb for
mája volt. Cikkünk keretei nem teszik lehetővé, hogy ennek törté
netét bemutassuk.
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A katolikus iskolaügy és pedagógusképzés az első világháborútól az
államosítás időszakaig

Az egyház nevelési és oktatási intézmények fenntartására irányuló
ősi joga a 20. században is megmaradt. A modem európai államok
megszületése után, az állam és egyház fokozatos elkülönülésével a
katolikus egyház kettős iskolaterhet vállalt, hiszen saját iskoláin kí
vül híveinek adózása révén az állami iskolák fenntartását is előse

gítette. Ez magával hozta a katolikus iskolaügy autonómiáját,
amely a népiskolai tanítóképzésben, és részben a középiskolai ta-
nárképzésben is érvényesült. Ez az autonómia kiterjedt az oktatás
nyelvének és a tanárok szabad megválasztására, a tantervre és a
tankönyvek kiadására, az iskola közvetlen felügyeletére, a tansze
mélyzet fegyelmi szabályzatának meghatározására és az iskola
fenntartást elősegítő adók kivetésére.P

Ezzel párhuzamosan a két világháború közötti időszakbanmeg
szilárdult a katolikus oktatás, a nevelésügy és pedagógusképzés
modem rendszere. A század elején jött létre az egyház legfőbb

oktatási hatósága a Katolikus Tanügyi Tanács. Munkájában az el
nökség mellett részt vettek a különböző állandó bizottságok - a
Katolikus Tankönyvügyi Bizottság, Katolikus Ifjúsági Irodalmi Bi
zottság - elnökei, a katolikus tanügyi egyesületek - Katolikus
Hittanárok és Hitoktatók Egyesülete, Katolikus Középiskolai
tanáregyesület, Katolikus Tanárnők és Tanítónők Egyesülete, Ka
tolikus Tanítóegyesületek Országos Szövetsége - képviselői, to
vábbá az Actio Catholica kulturális szakosztályának elnöke. A ta
nácson belül a különböző iskolatípusoknak megfelelően az alábbi
szakosztályok működtek: I. Óvodai, II. Népiskolai, III. Óvónői, Taní
tóképzői, IV. Középiskolai, V. Főiskolai, VI. Szakiskolai osztályok."

Az 1934-ben létrehozott Katolikus Középiskolai Főhatóság a ka
tolikus középiskolák irányításának operatív feladatait látta el (tan
terv előkészítése, rendtartás, tankönyvek, segédkönyvek kiadása,
érettségi elnökök kiküldése), melynek végrehajtó szerve az 1938
ban létrehozott budapesti székhelyű Katolikus Középiskolai Fői

gazgatóság volt. A főhatóság kereteibe később bevonták a tanító
képző intézeteket és a gyakorlati irányú középiskolákat is, így a
felügyeleti szerv neve 1940-től Katolikus Iskolai Főhatósággá, a
főigazgatóság pedig Katolikus Tanügyi Főigazgatósággá alakult
át. Az óvodák és a népiskolák egyházmegyénként az egyházme
gyei fő-tanfelügyelőségekhatáskörébe tartoztak, amelyek esperesi
kerületenként lettek tanfe1ügyeletekre osztva, helyi hatóságuk pe
dig a plébánosok elnökletével rnűködő iskolaszék volt. Ezek az
intézmények a főtanfe1ügyelőkön keresztül kapcsolódtak a püs
pökségekhez, illetve a püspöki karhoz.

A katolikus iskolaügy állami főfelügyeletét a Vallás- és Közok
tatásügyi Minisztérium látta el. Ennek legfőbb szerve az I. (Kato
likus) Ügyosztály, melynek élén helyettes államtitkári rangban ál-
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ló, közvetlenül a miniszter alá rendelt osztálytanácsos állt. A mi
nisztérium az állami főfe1ügyeletet az állami tankerületi főigazga

tók (budapesti, budapest-vidéki, székesfehérvári, szombathelyi,
pécsi, szegedi, debreceni, miskolci) útján gyakorolta. Ezek a szer
vek látogathatták a katolikus középiskolákat, azonban csak az is
kolafenntartók útján intézkedhettek.V

A tanítóképzés első világháború utáni fejlődésének két jelentős

eseménye érdemel említést. Az egyik a képzés hat illetve 1923-tól
öt évre történő felemelése, majd 1938-ban a négy évfolyamos ta
nítóképző líceum és az arra épülő két éves felsőfokú tanítóképző

akadémia kialakítására tett kísérlet. Ennek következtében a negy
venes évek elején a hazai tanítóképzők részben líceumi formában
működtek. 1945-ben 30, 1946-ban 33, az államosítás előtti utolsó
évben, 1947-ben 32 katolikus tanítóképzőről tudunk.is A szerzete
si tanárképző intézetek mellett a század negyvenes éveiben két
önálló - közvetlenül a Katolikus Iskolai Főhatósághoz tartozó 
katolikus tanárképző főiskola is működik hazánkban, melyek
önálló gyakorlóiskolával, a tanárjelöltjeik számára internátussal is
rendelkeztek. Ezek egyikét, a középiskolai tanárképzőt a bencések
tartották fenn Pannonhalmán, a másikat, a Polgári Iskolai Ta
nárképző Főiskolát az angolkisasszonyok működtették Buda
pesten.

A második világháború előtt a katolikus pedagógusképzés in
tézményhálózatát számos középiskolai internátus és főiskolai

hallgatók számára létrehozott kollégium egészítette ki. A második
világháború után újjászerveződőlegjelentősebb főiskolai-egyetemi

kollégiumi hálózatot az 1901 óta működő, Glattfelder Gyula csa
nádi püspök által alapított Szent Imre Kollégiumok alkották. A
Katolikus Középiskolai Tanáregyesület fenntartásában működött

1927-től Budapesten a Szent Gellért Kollégium. 1914-ben alapítot
ták női hallgatók számára a Collegium Marianumot, amelyet az
Isteni Megváltóról nevezett nővérek működtettek.19

1948. június Iő-án a magyar országgyűlés többsége megszavaz
ta az 1948. évi 33. törvényt Ifa nem állami iskolák" államosításá
ról, az egyházi iskolák minden ellenszolgáltatás nélküli elvéteIé
ről. A törvény a magyar iskolaügy történetében első ízben kodifi
kálta az állam iskola-fenntartási monopóliumát, ezzel mindenki
mást kizárva ebből, a 20. században magától értetődő szabad
ságjog gyakorlásából. Ezzel a lépéssel kezdetét vette a magyar is
kolaügy fejlődésénekújabb - több, mint negyven éves, szocialis
ta-kommunista - szakasza, amelynek mindenki számára kötele
ző ateista nevelési gyakorlata a hazai katolikus iskoláztatás 950
éves hagyományait megtörve ellehetetlenítette a katolikus peda
gógusképzés továbbélését is.2o
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