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  Bevezetés: 
Már az elsı világháború elıtt és azt követıen is a mintegy egymillió 
lelket számláló zsidóságnak kiválóan szervezett oktatása és jól 
mőködı iskolarendszere volt Magyarországon. Felkai László –a 
kiváló zsidó neveléstörténész- ezt részletesen rekonstruálta, azonban a 
mai napig mindez nem ment át a szakmai köztudatba. Egyik fontos 
célom volt, hogy –Bernstein Béla, Neumann Ede és Frisch Ármin 
személyén és írásain keresztül- körvonalazzam a zsidó vallási 
hagyományokon alapuló nevelés tartalmi jegyeit. Ugyanis ık voltak 
azok a személyek, akik –oktató-nevelı tevékenységükön kívül- 
publikáltak is ebben a tárgykörben. 
 Az ı elméleti munkásságukat feltárva másik célom volt, hogy 
beemeljem ıket az ebben az idıszakban élı és alkotó hazai 
neveléstudósok körébe. A róluk szóló fejezetekben igyekszem a 
kortörténeti hátteret is felvázolni, mindenekelıtt a magyarországi 
zsidóság akkori politikai és kulturális helyzetét, valamint az iskola- és 
egyháztörténeti összefüggéseket. 
 Ezenkívül szeretném tudatosítani,hogy már a 19. században a hazai 
oktatási rendszer fejlesztésébıl a magyar zsidóság is kivette a részét, 
amit jól példáz a szakmai-pedagógiai közélet központi és meghatározó 
alakjának, a zsidó Kármán Mórnak a tevékenysége. Ez úgy vált 
lehetségessé, hogy ekkorra fölgyorsult a hazai zsidóság asszimilációja, 
amihez persze az is kellett, hogy a többségi társadalom nyitott legyen 
és meglegyen benne a fogadókészség. Másfelıl a zsidóságnak nem is 
volt más választása, hiszen az ország öles léptekkel elindult Európa 
felé - ekkoriban az európai átlagot meghaladó gazdasági fejlıdést 
produkált - ,de mindezt nemzetállamként tette és mindebbıl a 
zsidóság sem maradhatott ki. A sikeres beolvadás eredményeként a 
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magyar zsidóság jeles képviselıi katalizátorává váltak a magyar 
kultúra és tudomány fejlıdésének. A neveléstudományban klasszikus 
példája ennek Waldapfel János és Alexander Bernát munkássága, akik 
a pedagógia elméleti fejlıdéséhez járultak hozzá, míg Kármán Mór 
emellett az oktatási rendszer fejlesztéséhez is. 
 
  
 
 
  A disszertáció célja: 
Dolgozatom további alapvetı célja volt vizsgálat tárgyává tenni a 
magyar nevelésfilozófia kialakulását és fejlıdésének fıbb tendenciáit 
neveléstudósaink elméleti munkássága alapján a Kiegyezéstıl 1945-
ig. E szellemi vonulatnak szerves részét képezi a zsidó nevelés. 
 Minden neveléstudósnak külön fejezetet szenteltem és visszatérı 
szempontok voltak, hogy ki hogyan határozta meg a nevelés fogalmát 
és célját, valamint a pedagógia helyét a többi tudomány között és 
hogyan körvonalazták az erkölcsi nevelést? Ezekre igyekeztem 
felfőzni a különbözı fejezeteket. 
 
 
 
  A disszertáció összegzése: 
Habilitációs értekezésem téziseiben azt fogom –mintegy tézisszerően- 
számba venni, hogy milyen hatások érték az említett neveléstudósok 
pedagógiáját és ezen belül nevelésfilozófiáját. Az említett hatásokat 
két csoportba osztottam: 
1.Pedagógiai hatások 
2.Pedagógián kívüli egyéb hatások. 
 
1.Pedagógiai hatások: 
- az egyik pedagógiai hatás volt a Milde-Szilasy féle katolikus 
valláserkölcsi megalapozású pedagógia, melynek a herbarti pedagógia 
elterjedését megelızıen volt nagy hagyománya hazánkban. Ez teljes 
egészében befolyásolta Lubrich Ágost és részben Fináczy Ernı 
nevelésfilozófiáját. 
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- a másik –az elızınél jóval számottevıbb- pedagógiai hatás volt a 
herbarti, vagy más szóval „hebartiánus” pedagógia, amely elemi 
erıvel határozta meg Kármán Mór pedagógiáját és részben Fináczy 
Ernı és Weszely Ödön munkásságát is. 
 
- a következı volt a reformpedagógiai mozgalom hatása, amely 
Karácsony Sándor nevelésfilozófiáját befolyásolta. 
 
- végül meg kell még említeni az Eduard Spranger által létrehozott 
kultúrpedagógia irányzatát, mely Prohászka Lajos pedagógiáját 
határozta meg és részben Weszely Ödön-ét is. Weszely tudományos 
pályája kezdetén még teljes mértékben a herbarti pedagógia talaján 
állt, míg utolsó munkájában,”A korszerő nevelés alapelvei”-ben már 
teljes mértékben a német kultúrfilozófiai pedagógia hatása alá került. 
Konkrétan a Dilthey-Spranger féle tengelyhez kötıdik. Ebben a 
mővében elismeri ugyan, hogy a pedagógia filozófiai jellegő 
diszciplína, de azt tagadja, hogy a kultúrfilozófia része lenne, vagy 
lehetne. 
 Prohászka radikálisabb lesz nála és tovább megy ebben a kérdésben. 
Szerinte a pedagógia csak a kultúrfilozófiára alapozottan tarthat igényt 
a tudományosságra. A pedagógiának ugyanis nem a gyermekbıl, vagy 
valamely metafizikai alapelvbıl, hanem a mőveltség fogalmából kell 
kiindulnia.  
 
2.Egyéb hatások: 
  A pedagógián kívüli hatások között szerepel a vallás, a pszichológia, 
és valamely filozófiai irányzat hatása. 
 
- voltak, akiket minden másnál jobban befolyásolt a vallás, ezen belül 
a kereszténység, vagy pedig a zsidó vallás. Elıbbire jó példa Schneller 
István és Lubrich Ágost. Schneller víziója egy olyan ideális 
társadalom, amelynek szervezı elve az Istentıl származó felebaráti 
szeretet. Lubrich a Milde-Szilasy féle pedagógia korszerősített 
változatával kísérletezett és egy sajátos katolikus pedagógiát hozott 
létre. Az utóbbira pedig Bernstein Béla, Neumann Ede és Frisch 
Ármin elméleti és gyakorlati munkássága szolgáltatja a példát. Náluk 
nevelés, vallás és a zsidó történelem megtanítása elválaszthatatlanul 
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összefonódott. Igen szigorú, mondhatni „rigorózus” erkölcsi nevelést 
körvonalaznak, melyre a vallás nagymértékben rányomja bélyegét. 
  Ezeknek a pedagógiáknak elınye a normativitás, vagyis hogy egy 
határozott cél- és értékrendszer mentén próbálják végezni a nevelés 
hatásszervezését. Bernstein Béla, Neumann Ede és Frisch Ármin 
esetében ez az értékrendszer az ószövetségen alapuló zsidó 
valláserkölcsi értékrend.  
  
- a következı említésre méltó tényezı a pszichológia és ezen belül is a 
gyermektanulmány, vagy más néven pedológia. Erre a legpregnánsabb 
példát Nagy László pedagógiája nyújtja, aki nemzetközi hírő 
képviselıje is volt ennek a pszichológiai irányzatnak. Mottója az volt, 
hogy a gyermektanulmány nem azt vizsgálja, hogy mivé kell a 
gyermeket nevelni, hanem a tények feltárása útján azt mutatja meg, 
hogy mivé lehet nevelni. De hatással volt még ez az irányzat Fináczy 
Ernı és Weszely Ödön koncepcióira is. 
 
- a filozófiai irányzatok közül legnagyobb hatása a német földrıl 
elterjedı értékelméleti idealizmusnak, vagy értékfilozófiának, más 
néven axiológiának volt. Ez leginkább Prohászka Lajos 
nevelésfilozófiáját befolyásolta és részben Fináczy Ernı-ét, valamint 
Weszely Ödön-ét. 
 
- volt, akit a liberális politikai filozófia befolyásolt leginkább, mint 
Imre Sándort és az ı „nemzetnevelési koncepcióját”. Imre Sándor 
több évtizeddel megelızte a saját korát, hiszen már 1912-ben nyolc 
osztályos egységes iskolát javasol, mely mindenkire kiterjedı 
egységes alapképzést nyújtana.   
 
- végül meg kell még említeni az egzisztencializmus irányzatának 
hatását, melyre Karácsony Sándor pedagógiája a jó példa. 
 
  Összességében még kijelenthetı, hogy a magyar neveléstudósok 
nevelésfilozófiájában két dolog közös volt, ez pedig: a vallás 
/Bernstein Béla, Neumann Ede és Frisch Ármin esetében 
természetesen a zsidó vallás/ és a nemzet, illetve a nemzetnevelés. 
Kivétel volt Imre Sándor, akinek tantervében a vallásoktatás nem 
szerepel, mert mint mondta:"az magánügy, hogy ki milyen vallású".A 
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nemzetnevelés viszont annál hangsúlyosabban szerepel nála, hiszen 
ezzel a címmel külön könyvet is írt. Ebben egy komplett 
nemzetnevelési koncepciót dolgozott ki. 
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