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Ozsváth Judit  
 

Az erdélyi római katolikus pedagógusok ön- és 
továbbképzése a két világháború között 

 

A trianoni határmódosulás utáni első évtizedben Romániában megjelent 
magyar, nevelésügyi kérdésekkel is foglalkozó lapokban és a fennmaradt levél-
tári iratokban alig találni az erdélyi magyar pedagógusok továbbképző 
tanfolyamaira vagy ilyen céllal rendezett összejöveteleire utaló híreket. Ebben 
az időben elsősorban az iskolák létéért és a saját megélhetésükért folytatott 
küzdelem foglalta le a tanítókat és tanárokat. A pedagógusok számára a 
legfontosabb „továbbképzők” a román nyelvtanfolyamok voltak, hiszen az 
azok után következő nyelvvizsgákon állásuk megtartása vagy elvesztése volt a 
tét. Az 1921-től életre kelő (és gyakran rövid időn belül meg is szűnő) tanügyi 
lapok közül egyesek próbálkoztak önképzést szolgáló anyagok közlésével, de a 
kezdeti időben ezeknek sem jutott sok hely, hiszen az éppen aktuális 
problémák (nyugdíjtörvények, nyelvvizsgák, különféle rendeletek) elemzése, ill. 
az iskolák, kerületi egyesületek hírei meg is töltötték a lapok hasábjait. Di-
cséretes viszont, hogy több kiadvány hozott didaktikai írásokat, melyek – ha 
sok újat nem is nyújtottak – a lehúzó problémákról terelték el, s az oktató-
nevelőmunka tartalmára irányították a figyelmet.  

Az első évtizedben tehát csak az iskolai ügyekkel foglalkozó lapokban kö-
zölt didaktikai (ritkábban pedagógiai, gyermek-pszichológiai) írások és a kerüle-
ti tanítógyűlések szolgálták minden felekezet pedagógusainak ön- és tovább-
képzését, 1930 után viszont az egyre komolyabb szervezésű továbbképző tan-
folyamok és egy rendkívül igényes kiállítású oktatásügyi és népnevelő folyóirat, 
az Erdélyi Iskola segítette a nevelők szakmai fejlődését.  

Tanulmányom első részében az említett lapokat veszem számba. Mivel 
ilyen jellegű katolikus kiadvány nem jelent meg, feltételezhető, hogy a katolikus 
felekezeti iskolákban tanító római katolikus vallású tanerők is ezekben a lapok-
ban – egy-egy, nehezen beszerzett magyarországi kiadású szakkönyv mellett – 
kerestek önfejlődésüket serkentő olvasnivalót, illetve ezekből tájékozódtak az 
oktatással-neveléssel kapcsolatos rendezvényekről. A sort az 1933–1940 között 
folyamatosan megjelenő (és katolikus szellemiségét mindvégig megőrző) Erdé-
lyi Iskolával zárom. E folyóirat már a pedagógusok önképzésének segítéséért 
született. Dolgozatom utolsó részében az 1930-as években több alkalommal is 
megszervezett katolikus tanítói és tanári továbbképzőket veszem górcső alá.   

Az 1921-ben útjára induló, kéthetenként megjelenő Tanítók Lapja1 már in-
dulása elején több alkalommal külön Didaktika-rovattal jelentkezett, s ebben 
Hogyan tanítsunk (földrajzot, természetrajzot stb.)? cím alatt, majd Mintalecke 

                                                           
1 A Tanítók Lapja „tanügyi és gazdasági újság”-ként határozta meg magát, Székelyudvarhelyen 
jelent meg, Gyerkes Mihály állami iskolai igazgató-tanító szerkesztésében.  
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megjelöléssel óravázlatokat közölt, ritkábban didaktikaelméleti, pedagógiai, pszi-
chológiai jellegű írásoknak is helyet adott.2 Néha a tanítók műveltségének fon-
tosságát hangsúlyozó írás is közlésre került.3 „Nem elég csak egyéni módszer al-
kalmazása, hanem szem előtt kell tartani a tanítónak a pedagógia által megsza-
bott feltételeket s lépést kell tartani a kor fejlődésével” – fogalmazott a lap 
egyik állandó publicistája.4 Ugyanakkor meglepő annak a városi állami igazgató 
tanítónak a levele, aki lefitymáló hangnemben bírálja a nehéz körülmények elle-
nére is életben tartott kis tanügyi újságot, illetve a pedagógusok önképzését segí-
teni akaró törekvést. „Nem tartom jelen körülmények között időszerűnek a 
’pedagógia és didaktikáról’ s más hasonló dolgokról cikkezni; ezek most laptöl-
telék számba menő dolgok” – írja.5 Az Udvarhely-megyei tanfelügyelő az 1921-
ben kiadott 2444-es számú, a lapot az iskoláknak ajánló rendeletében viszont  
hangsúlyozta a Tanítók Lapjának pedagógusok önképzését segítő jellegét.6  A 
pedagógiai, didaktikai és más, a gyermek neveléséhez kapcsolódó ismeretekre 
nagy szüksége lehetett a háborút elszenvedett, a továbbképzési lehetőségektől 
szinte teljesen megfosztott, leszegényedett pedagógusoknak, de a mind jobban 
szaporodó problémák egyre több helyet foglaltak le a lapban, rövid időn belül 
szinte teljesen kiszorítva a tanítói, tanári munkát ténylegesen segítő írásokat. 

A református tanítóság összefogására és ügyeinek az egyház és az állam 
előtt való képviseletére 1923-ban létesített Tanügyi Szemle7 fennállásának alig egy 
éve alatt meg sem próbálkozott a tanítói munkát segítő ismeretközlő írások pub-
likálásával. „Lapunk szűk kerete miatt mindaddig, míg legfontosabb ügyünk: 
anyagi, nyugdíjügyünk, egyházalkotmányunk reformja, melyek egyenként is lét-
kérdések, közmegelégedésre nem rendeztetnek, pedagógiai eszméket, dolgozato-
kat lapunk mindenik számában nem áll közölni” – jelentette ki már a második 
számban a szerkesztő.8 Hogy aztán néhány lapszámmal később bővebb indoklást 
tegyen közzé: „Sajnos ma a tanítói kar sem láthatja még tisztán az egységes és 
                                                           
2 Pl.: MOLDOVÁN János, A szemléltetéspedagógia fontossága a népiskolákban. In: Tanítók Lap-
ja, 1922. 4. sz. 26–28.; GYERKES Mihály, Tanítsunk és ne büntessünk. In: Tanítók Lapja, 1923. 
5. sz. 33–34.; MOLDOVÁN János, A tanítás módszerének lélektani fejtegetése. In: Tanítók Lapja, 
1923. 11. sz. 84.; GYERKES Mihály, Vegyük napirendre az erkölcsi nevelést. In: Tanítók Lapja, 
1923. 15. sz. 114–115.; MOLNÁR Vilmos, Erkölcsi nevelés. In: Tanítók Lapja, 1923. 16. sz. 
122–123.; GYERKES Mihály, Pedagógia és didaktika. In: Tanítók Lapja, 1923. 18. sz. 137–138.; 
FULDA Károly, A vérmérséklet hatása a nevelésre. In: Tanítók Lapja, 1924. 1. sz. 5–7. 
3 Pl. MOLDOVÁN János, Neveljünk képzett tanítókat. In: Tanítók Lapja, 1923. 8. sz. 58–59.   
4 MOLDOVÁN János, A szemléltetéspedagógia  fontossága a népiskolákban. In: Tanítók Lapja, 
1922. 4. sz. 27. 
5 Égig érő kívánság. In: Tanítók Lapja, 1922. 3. sz. 22. 
6 „Az Odorheiun megjelenő Tanítók Lapja hivatva van a tanítók önképzését és a működésükben 
való tájékozódást előmozdítani, valamint az egységes tanítói közszellemet teremteni.” (Az ud-
varhelyi tanfelügyelő 2444–1921. sz. rendeletével. In: Tanítók Lapja, 1922. 3. sz. 24.) 
7 A hagymásbodoni kántortanító, Bencze Gyula által szerkesztett, kéthetente nyolc oldalon meg-
jelenő kis formátumú újság az Erdélyi Református Tanítóegyesületek Szövetségének hivatalos 
lapjaként hirdette magát. 
8 Tanügyi Szemle, 1923. 2. sz. 8.  
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határozott nevelési eszményt, egyfelől azért, mert míg egyfelől magyar nyelvű 
tanügyi irodalomról még alig eshetik szó, a tanítóegyesületi élet is a kezdet kezde-
tén van, szerény és rövid múltú új tevékenységét lekötve tartja az anyagiakért való 
nehéz küzdelem, másfelől nagymértékben érezteti hatását a még mindig megol-
dásra váró iskolaügyi kérdés is.”9 A Tanügyi Szemle szerkesztőjét is elsősorban az 
egyesületi élet megszervezése foglalkoztatta, attól remélt a tanítói munka elméle-
tével és gyakorlatával foglalkozó átfogóbb gondolatokat.  

Tizenhárom tanítói kör (ún. „kultúrkör”) életének bemutatását hirdette már 
nevében is az 1922 októberében Csíkszeredában indított kétnyelvű Viaţa 
Cercurilor Culturale – Kultúrköri Élet, az önmagát a csíkvármegyei tanfelügyelőség 
hivatalos közlönyeként meghatározó – így elsősorban az állami iskolák tanítóinak 
részére szerkesztett – rövid életű kis újság,10 ám a hírek, rendeletek közlésén, ér-
telmezésén ez sem jutott túl.11        

Az 1930-tól megjelenő A Tanító,12 majd az 1933 őszétől életbe hívott Erdélyi 
Magyar Tanító (később Magyar Tanító)13 szintén szem előtt tartotta a pedagógusok 
önképzésének segítését. Bár még ezek is bőven foglalkoztak az iskolák, tanítók, 
tanárok problémáival, már lényegesen több volt bennük a pedagógiai, didaktikai 
jellegű írás,14 és egyre nagyobb teret kaptak az időközben alakuló tanítói egyesü-
letek összejöveteleiről szóló tudósítások is. 1933 októberétől az Erdélyi Iskola 
                                                           
9 FERENCZY Gábor, Nevelési ügyek. In: Tanügyi Szemle, 1923. 5. sz. 5–6.  
10 A Viaţa Cercurilor Culturale – Kultúrköri Élet „nevelés és tanításügyi szaklap” kívánt lenni. 
Szalai Antal szerkesztésében jelent meg havonta hat oldalon, 1923 júniusában megszűnt.  
11 Mindezekkel ellentétben a trianoni határmódosulás előtti időből származó Család és Iskola cí-
mű, Kolozsváron iskolaidőben havonta megjelenő nevelés- és oktatásügyi szakközlöny 1918. évi 
első száma a Középiskolai Tanáregyesület Kolozsvári Körének komoly munkaprogramjáról tudó-
sít. Különösképpen érdemes figyelni a dr. Kőrösy György, a „Kolozsvárt alakulóban lévő reform-
gimnázium” igazgatójának a különféle felolvasó estéken kifejtett haladó gondolatait. Egyik köri 
gyűlésen például a következőket mondta: „A gyermekeket hajlandók vagyunk rossznak tekinteni. 
Már ezzel az előre megalkotott nézettel lépjük át az iskola küszöbét. Azokat tartjuk jónak, aki az 
iskola törvényeihez legjobban simulnak. Nem ismerjük a gyermeket, a tanulót! Az önálló utakon 
járót ellenséges szemmel nézzük. Binet szerint az iskola munkájának megítélése céljából kérdez-
zük meg az életet. Hogy boldogulnak ott az iskolából kikerült tanulók? Nem nevelünk az élet szá-
mára. Túlságosan megkötjük az ifjúságot. Az ifjúság erkölcsi szervezkedésére lehető tág teret kell 
engedni. Szabad fejlődést a képességeknek! A jövő emberének önállónak, aktívnak kell lennie!” (A 
Középiskolai Tanáregyesület Kolozsvári Körének ülése. In: Család és Iskola, 1918. 1. sz. 6.) A 
Kőrösy reformpedagógiai előadásait, illetve az ő elnökségével elindult Nevelő Munkások Szövet-
ségének rövidéletű tevékenységét figyelve a folyóiratban, érdekes tovább gondolni, már 1918-tól 
komoly pedagógiai, didaktikai, neveléspszichológiai mozgalom indulhatott volna Kolozsváron (ill. 
Erdélyben).  
12 A Tanító a teljes magyar felekezeti tanítóság lapja kívánt lenni. 1930 szeptemberében Kolozsvá-
ron kelt életre, Lőrinczi Ferenc igazgató-tanító szerkesztette. 
13 A „tanítói érdekekért küzdő tanügyi lap” első száma 1933. szeptember 15-én jelent meg a nagy-
váradi igazgató-tanító Székely Gyula felelős szerkesztésében és kiadásában.  
14  A Tanítóban a Pedagógia című rovat keretében közölték a tanítási tervezeteket, és a 
Szociálpedagógia rovatcím alatt tették közzé a hosszabb tanulmányokat. Az Erdélyi Magyar Taní-
tóban rendszeresen jelentkezik a Gyenge Lajos által szerkesztett Lectura română című rovat, ame-
lyik csak román mintaleckéket közölt, minden bizonnyal nagyban segítve ezzel a tanítói munkát.   
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kifejezetten ezzel a céllal indult útjára és – az említettekkel ellentétben – hasábja-
in már alig engedett teret az iskolai problémák tárgyalásának. Az Erdélyi Iskola 
figyelme elsődlegesen a pedagógus társadalom képzésére és a népművelésre irá-
nyult.   

A Tanítóban jelent meg először a nevelők részére szervezett továbbképző 
tanfolyamról szóló részletes ismertető írás. A második évfolyam derekán ugyan-
abban a lapszámban bukkant fel a református tanítók továbbképzőjéről15 és a 
katolikus tanítók – külön szervezett – tanfolyamáról szóló beszámoló.16 Előbbi, 
tíznaposnak hirdetett, Nagyenyeden tartott, napi öt előadással tervezett nyári 
programot az erdélyi református egyházkerület igazgatótanácsa szervezte tanítói 
részére. A tíz napra meghirdetett huszonkét téma – vallástan, református egyház-
történet, legújabb kori román irodalomtörténet, mintatanítás román nyelvtanból 
és fogalmazásból, újabb kori magyar irodalom, mintatanítás magyar nyelvtanból, 
magyar fogalmazásból, pedagógia, keresztyén aktivitás, Erdély történelme, forra-
dalmi jellegű felfedezések a természettudományokban, a Hangya szövetkezetek 
szervezete gyakorlati alapon, a hitelszövetkezetek szervezete gyakorlati alapon, 
állami és egyházi törvényismeret, drótmunka férfiak részére, iparművészet nők 
részére, torna férfiak részére, torna nők részére, rajz, énekelmélet, elemi iskolai 
egyházi énektanítás, gazdaságtan – alapos átgondoltságról tanúskodik: a szerve-
zők csakis olyan ismeretek közlésére gondoltak, amelyeknek gyakorlati hasznát 
veszik a résztvevők. Helyet kaptak az oly nagy fontossággal bíró, román nyelvta-
nítással kapcsolatos témák, de jelen voltak a magyar nemzeti műveltség kiegészí-
tésére szolgáló előadások és a magyar kisebbséget gazdasági oldalról segíteni 
próbáló szövetkezési javaslatok is. Előadókul a szervezők egyetemi és középisko-
lai (főképpen tanítóképzői) tanárokat, egyházi hivatalban lévő személyeket, szö-
vetkezeti szakembereket jelöltek meg. A délutáni órákra szórakozást és kirándu-
lást terveztek. Külön említésre méltó, hogy „a tanfolyam összes költségeit, vala-
mint a hallgatók utazási és ellátási díjait a református egyházkerület fedezi”.17   

A székelyudvarhelyi katolikus tanítói továbbképző is egyházmegyei szintű 
rendezvény volt, ám az előzővel szemben húsznaposra tervezve. Mivel a hirdetés 
csak általánosságban szólt az – előzőhöz képest szegényesebb18 – programról és 
utólag sem tudósított a tanfolyam lefolyásáról, nem nyílik lehetőség a rendezvény 
közelebbi elemzésére. Mindenképpen sajnálatosnak mondható viszont, hogy bár 

                                                           
15 Az első ilyen jellegű rendezvényt egy évvel korábban szervezték, de ennek csak utólagos rö-
vid kiértékelőjét közölték A Tanító első évfolyamának második lapszámában. (Református taní-
tóink értekezlete. In: A Tanító, 1930. 2. sz. 13–14.) 
16 Vö.: Református tanítók továbbképző tanfolyama. In: A Tanító, 1931. 15–16. sz. 227–228; 
Tanítói továbbképző tanfolyam Székelyudvarhelyen. In: A Tanító, 1931. 15–16. sz. 228.  
17 Református tanítók továbbképző tanfolyama. In: A Tanító, 1931. 15–16. sz. 228. 
18 A hirdetés csak annak említésére tér ki, hogy a program keretében a szentmiséről, a magyar 
nyelvről, történelemről, az ének- és rajztanításról, a gazdasági és szövetkezeti ismeretekről, és 
hangsúlyozottan a román nyelv tanításáról lesz szó. Utóbbi az augusztusban román vidéken 
rendezendő, nyelvvizsgára előkészítő tanfolyamok előkészítője lesz.   
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a gyulafehérvári egyházmegye területén jóval több katolikus tanító működött,19 
ezt a rendezvényt úgy hirdették, hogy arra „csak hatvan tanító vehető fel”.  

Bár nem a pedagógusok továbbképzése, vagy nem a továbbképzésükkel 
kapcsolatos kérdések megvitatása érdekében hívták össze, mégsem érdektelen 
megemlíteni a kisebbségi felekezeti tanítók első országos kongresszusát. Az 
1930. július másodikán Kolozsváron megtartott rendezvényre 212 tanító érke-
zett 754 református, 618 római katolikus, 96 zsidó, 52 unitárius és 28 magyar 
evangélikus, összesen 1538 pedagógus képviseletében.20 A tizenegy év után elő-
ször összehívott kongresszust sikeresnek könyvelte el a felekezeti magyar taní-
tóság. A kongresszus három nagy kérdéskör megvitatására vállalkozott az egy 
nap alatt: 1. a felekezeti tanítóság felvétele az állami nyugdíjintézetbe;21 2. a 
fizetéskiegészítői államsegély kérvényezése;22 3. a felekezeti tanítók együttmű-
ködése. Utóbbi pontnál „a különböző felekezetek belső ügyeit semmiben nem 
érintő, az egyházi hatóságok sajátos munkáját nem gátló” szövetségre gondol-
tak, „melyben a tisztán tanügyi dolgokat tárgyalnák és amelyek tökéletesebb 
kidolgozást külön szakadva semmiképpen nem nyerhetnének.” 23  Ugyancsak 
ehhez a ponthoz kapcsolódott a tanítói szaklap beindítása, mely az iskolai kér-
dések tárgyalásán túl „ismerteti a hazai és külföldi tanügyi problémákat és ál-
landó kapcsolatot tart fenn össztanítóságunkban. [...] Ez a lap lesz hivatva arra, 
hogy egy egészséges kisebbségi tanítói közszellemet teremtsen meg.”24  

Bár minden felekezet keretében alakultak tanítói szövetségek,25 a munkát 
és az érdekképviseletet egységesítő országos magyar szervezet életbe hívását 

                                                           
19 A Tanítók Lapjának a felekezeti tanítók ügye érdekében szót emelő írása négyezer romá-
niai magyar felekezeti tanítóról tesz említést. (Vö.: Felekezeti tanítók ügye. Folytatólagos 
memorandum Anghelescu dr. cultur miniszter úrhoz. In: Tanítók Lapja, 1922. 4. sz. 26.)  
20 Vö.: Első országos kongresszusunk. In: A Tanító, 1930. 1. sz. 4–8. 
21 Az állami nyugdíjintézet rendelkezésének olyanszerű módosítását kérték, hogy a kisebb-
ségi tanítóság az állami nyugdíjintézetnek kötelező tagja legyen.  
22 A kongresszus tagjai hangsúlyozták, hogy nem államsegélyt, hanem fizetéskiegészítő 
államsegélyt kérnek, olyat, amilyen a magyar időben is létezett, s minden kisebbségi peda-
gógus részesült belőle. Kéréseiket memorandum formájában a kormányfőhöz és az oktatás-
ügyi miniszterhez is eljuttatták, a kongresszus határozatait pedig A Tanítóban leközölt levél 
kíséretében az egyházi főhatóságokhoz is eljuttatták. E levél a következő sorokkal zárult: 
„Célkitűzéseinket a következő mondatba foglalhatjuk: A romániai felekezeti iskolai tanító-
ság részére biztosítanunk kell a megérdemelt és törvényileg biztosított javadalmat, az ön-
képzés lehetőségeit és az aggkori nyugodalmat, hogy rajtuk keresztül biztosítsuk hitfeleke-
zeti iskoláink fennmaradását és felvirágoztatását.” (A kongresszus elnöksége a következő 
levél kíséretében küldte meg a kongresszusi határozatokat a különb. egyházi főhatóságok-
nak. In: A Tanító, 1930. 2. sz. 3–4.)   
23 Első országos kongresszusunk. In: A Tanító, 1930. 1. sz. 5. 
24 Ez éppen A Tanító lett.  
25 A református egyházon belül többfelé sajnálatos ellentét alakult ki a papság és a pedagó-
gusok között. Ennek okaira (a tanítók jövedelmének csonkítása az iskolafenntartó egyházi 
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nem tudták elérni a pedagógusok.26 Utóbbi alapítását az 1935/36-os tanév első, 
majd második félévére tervezett második felekezetközi tanítói kongresszus27 
keretében kívánták megejteni, ám – a hosszú előkészítői munka ellenére – 
kongresszust sem sikerült tartaniuk és tanítószövetséget28 sem tudtak szervezni. 
Ezek oka elsősorban nem a lelkesedés lankadása, hanem a hatóságok 
akadékoskodása volt.29    

A tanítók (ön)képzését is szolgálták az 1930 után egyre rendszeresebbé 
váló – havonta vagy negyedévente/félévente megrendezett – körzeti, kerületi 
stb. egyesületi összejövetelek, melyek ismertetésének úgy A Tanító, majd ennek 
megszűnte után30 az Erdélyi Magyar Tanító is helyet adott.31 Általában valamennyi 
ilyen összejövetel alkalmával tartottak ún. mintatanításokat, ezek elemzésé-
be/bírálatába minden, az órán részt vett pedagógus bekapcsolódhatott. 32  A 

                                                                                                                                                    
hatóság által, a pedagógusok levitákká való kiképzése és felavatása nyomán a papság köré-
ben jelentkezett elégedetlenség stb.) különösképpen a Tanítók Lapja mutat rá több írásában 
is. (pl. Tanító sorsa. In: Tanítók Lapja, 1922. 3. sz. 20–21.; KERESZTES János: Léviták. In: 
Tanítók Lapja, 1922. 4. sz. 30. stb.). A papsággal való szembenállása miatt a református 
tanítóság összetartása a többi felekezetekéhez képest érezhetően erősebb volt.  
26 A kongresszus utáni lelkesedés megalkotta még a Romániai Felekezeti Tanítók Országos 
Szövetségének alapszabály-tervezetét is (Vö.: A Tanító, 1931. 11. sz. 167–170.; 1931. 13. 
sz. 202–204.), annak életbe hívása mégsem sikerült.   
27 „Az első, öt év előtt megtartott kongresszus óta a felekezeti tanítóság helyzete semmit 
sem javult, sőt rosszabbodott. Szükséges tehát, hogy a felekezeti tanítóság ismét életjelt 
adjon magáról” – írták a kongresszus megszervezésére buzdító egyik írásukban a kigondo-
lók. (Felekezetközi tanítói értekezlet. In: Erdélyi Magyar Tanító, 1935. 3. sz. 2–3.) 
28 A tervezett tanítószövetség hivatalos lapjául az Erdélyi Magyar Tanítót jelölték meg. „A 
tanítók felekezetközi szövetségének megalakítása és működése az idők, a jelenlegi körül-
mények és viszonyok által megkívánt tanítói alakulat” – hirdették tervezett egyesületükről a 
kezdeményezők. (A tanítószövetség. In: Erdélyi Magyar Tanító, 1935. 1. sz. 1–2.) 
29 Ugyanilyen okokból, ám az előkészületek sokkal előrehaladottabb fázisában hiúsult meg 
(ugyanebben az évben) a római katolikus tanítók Marosvásárhelyre tervezett kongresszusa 
is. (Vö.: Tanítóink elmaradt továbbképző tanfolyama. In: Erdélyi Iskola, 1934/35. 1–2./ 65.) 
30 A Tanító alig két év után – elsősorban anyagi gondok miatt – megszűnt.  
31  Református tanítói, tanári értekezletekről, konferenciákról, különféle pedagógus-
rendezvényekről tudósított az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lapja, a Refor-
mátus Szemle is.  Az Erdélyi Iskola csak a tanév végi tanfolyamokról közölt előzetes híre-
ket és/vagy utólagos beszámolókat.  
32 A rendszerint egynapos évközi tanítói értekezletek programjának szemléltetésére álljon itt egy 
1933-as, a bihari református egyházmegye tanítóegyesülete által összeállított általános program-
terv: „ … Köri értekezleteik tárgysorai: 1. mintatanítás; 2. a tanítás bírálata; 3. pedagógiai érte-
kezés (szabadon választható téma); 4. tankönyvekkel kapcsolatos indítványok; 5. fizetési sérel-
mek és indítványok; 6. felsőhatósági rendeletek és határozatok megbeszélése; 7. a körzetben 
történt vagy a tanügy terén felmerült bármely rendellenesnek tapasztalt intézkedés, iskolai vagy 
tanítói sérelem; 8. a következő értekezlet helyének megállapítása s arra a mintatanítás és érteke-
zés megtartójának közösen és megegyezéssel történt kijelölése; 9. esetleges indítványok; 10. az 
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hozzászólás – az adott tárgy ismeretén túl – pedagógiai és didaktikai jártasságot 
is feltételezett. A mintatanításokon kívül ismeretközlő, illetve buzdító jellegű 
előadások is elhangoztak. „Jaj annak, aki az éhség politikája alatt letörik! Fajunk 
fennmaradásáról van szó. A fennmaradás pillére az iskola, a templom s az 
ezekből kinőtt élet. Ha mi feladjuk a posztot, mindennek vége. A mi kezünk-
ben a jövő alapja: az ifjúság. Ezt elhagyni bűn! Lelkesedni és lelkesíteni a vallá-
sunk és fajunk jövőéért, ha kell, az éhhalálig is” – mondta Adorján Károly es-
peres, kerületi tanfelügyelő 1930 őszén a kézdi-orbai katolikus esperesi kerület 
rendes őszi gyűlésén.33  

A harmincas évek elejétől Erdély- és Partium-szerte gyakrabban szervez-
tek tanítói/tanári értekezleteket. Az Erdélyi Magyar Tanító nem sokkal indulása 
utántól34 folyamatosan közölt beszámolókat az ilyen rendezvényekről.35 Meg-
jegyzendő, hogy bár szinte egyszerre indultak, és éveken át „egymás mellett” 
haladtak, az Erdélyi Magyar Tanító és az Erdélyi Iskola végig más jellegű peda-
gógiai rendezvényekről számolt be. Előbbi főleg a nagyobb települések körül 
kialakult ún. tanítói körök összejöveteleinek programjáról tudósított (általában 
utólag), utóbbi pedig (elsősorban a katolikus egyház kebelében szervezett) na-
gyobb rendezvények ismertetésére helyezte a hangsúlyt. Ebből kitűnik az is, 
hogy az Erdélyi Iskola a helyi, körzeti szintnél tágabb perspektívából kívánta 
irányítani, összehangolni a pedagógusok továbbképzését.   

Az Erdélyi Iskola első lapszáma 1933 októberében került ki a nyomdából 
György Lajos és Márton Áron szerkesztésében, és a tanévhez igazodva, évi 
négy vaskos füzetben jelent meg. Szerkesztői kezdetben katolikus folyóiratnak 
szánták,36 a harmadik évfolyamtól viszont kivették fejlécéből a katolikus jel-
zőt,37 ezzel is jelezve, hogy olvasótáborukba minden erdélyi magyar nevelőt 
meghívtak. Az Erdélyi Iskola széles spektrumú programja kétség kívül újnak 
számított a korabeli romániai magyar oktatás- és nevelésügyi irodalom palettá-
ján. Az első lapszám Módszertan-rovatát (illetve annak első lecketervét) felvezető 

                                                                                                                                                    
évi 20 lej tagsági díj beszedése.” (A bihari református egyházmegye Tanítóegyesületének eddigi 
működéséről. In: Erdélyi Magyar Tanító, 1933. 4. sz. 2–3.)  
33 Egyesületi élet. In: A Tanító, 1931. 1. sz. 12.  
34 Az 1933. szeptember 15-i indulás utáni negyedik lapszámban jelenik meg először tanítói érte-
kezletről szóló tudósítás, Tanítói értekezlet Szamosújváron címmel (Erdélyi Magyar Tanító, 
1933. 4. sz. 6.), s innen kezdve szinte minden lapszám több ilyen jellegű gyűlésről tudósít.   
35 Az Erdélyi Magyar Tanító 1934. 10. lapszáma például öt tanítói kör (felsőháromszéki, gyergyói, 
udvarhelyi, alcsík-kászoni, vajdahunyadi) értekezletéről számol be (6–7. old.); az 1935/10. szám 
pedig (7–8. old.) hét tanítói kör (a Kisküküllő-menti római katolikus esperesi kerület tanítóinak, az 
unitárius tanítók, a gyergyói katolikus tanítók, a Bihar megyei érottományi tanítók, a Nagykároly-
környéki, a Nagyvárad-környéki és az alcsíki tanítók köreinek) gyűléséről tudósít.       
36 Az első két évfolyam során „katolikus nevelésügyi folyóirat”-ként jelent meg.  
37 Az 1935/36-os tanév első lapszámától „oktatásügyi és népnevelő folyóirat”-ra, később „neve-
léstudományi és népnevelő folyóirat”-ra módosult az alcím.   
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írásában a magát meg nem nevező, ám stílusáról könnyen felismerhető György 
Lajos ki is mondja, hogy új korszakot nyitnak, amikor „új idők kezdetét hirdető 
folyóiratnak” nevezi az Erdélyi Iskolát.38 

A meghirdetett „program” eleinte mélyen katolikus alapú volt, és ennek 
egyik iránymutatójaként XI. Pius pápa A keresztény nevelésről című körlevelét je-
lölték.39 A folyóirat második oldalán hozott részlet a nevelés keresztény meg-
alapozásának szükségszerűségét hirdette: „minthogy a nevelés lényege az em-
bert olyanná alakítani, amint élnie kell a földön, hogy elérhesse azon fenséges 
rendeltetést, amelyre Isten teremtette, világos, hogy az isteni gondviselés jelen 
rendjében, ahol egyszülött fiában megmutatta az utat, az igazságot, az életet, 
tökéletes s az ember végső céljának megfelelő nevelés csak a keresztény nevelés 
lehet.”40  

A pápai írás után a két szerkesztő szólt az olvasókhoz az Erdélyi Iskola el-
ső füzetének oldalain. György Lajos a válságba került iskola számára próbált 
kivezető utakat felmutatni, nem elhallgatva, hogy a szellemi és anyagi téren 
érezhető megrendültség idején ez egyáltalán nem könnyű feladat. 41  Logikus 
gondolatmenettel vezette le, hogy a lelki válság legszembetűnőbben a nevelés-
ben mutatkozik, amely – miként a világon mindenhol – Erdélyben is a jobb, 
boldogabb ember megteremtése érdekében szeretne munkálkodni. Az első vi-
lágháború előtt már eluralkodott kulturális válság a háború katasztrófájában 
bontakozott ki igazán az emberiség előtt, s mindezeket tapasztalva a kor 
iskolája felismerte, hogy „nem haladhat a régi mederben, s nem dolgozhatik a 
háború előtti nagyon is megrozsdásodott, nyikorgó módszerrel”. 42  György 
Lajos ezzel a kijelentésével is jelzi, hogy az Erdélyi Iskola mint folyóirat és 
tényleges iskola, az új pedagógia által javasolt irányba kíván haladni. Lapjain 
nem a módszernek és a tudásnak elsőbbséget követelő, racionalista herbarti 
pedagógiának, hanem „az összes lelkierőnek kifejlesztésére s így az egész ember 
képzésére” irányuló nevelésnek kíván elsődlegesen helyet adni: „Szakítanunk 
kell a pozitivista és racionalista pedagógia egyoldalú intellektualizmusával, 
melynek súlya még mindig nyomasztólag nehezedik ránk, s többé már nem azt 
a célt kell magunk előtt látnunk, hogy a tanuló emlékezetét minél több tudás-
anyaggal halmozzuk el, hanem arra kell törekednünk, hogy az ismeretet az 
ítélőképesség fejlesztésére fordítsuk. Nem az ismeretközlés, hanem ítéletalkotás 
a célunk, nem mennyiségre törekszünk, hanem a milyenségért dolgozunk, nem 
                                                           
38 Vö.: PAÁL Elek, Beszéd és értelemgyakorlat az új iskola módszere szerint. In: Erdélyi Iskola, 
1933/34. 1–2. sz. 22.  
39 XI. Pius pápa papi jubileuma alkalmával, 1929. december 31-én tette közzé az ifjúság keresz-
tény neveléséről szerkesztett körlevelét.  
40 A keresztény nevelés. Részlet XI. Pius pápának „A keresztény nevelésről” szóló apostoli kör-
leveléből. In: Erdélyi Iskola, 1933/34. 1–2. sz. 2.  
41 Vö.: GYÖRGY Lajos, Az iskola válsága és új iránya. In: Erdélyi Iskola, 1933/34. 1–2. sz. 3–4.  
42 Uo., 3.  



Ozsváth Judit                                                Róm. kat. pedagógusok továbbképzése  

 

 43

törekszünk, hanem a milyenségért dolgozunk, nem a holt betű a megkötőnk, 
hanem a nevelési célt szolgáló lényeg a szempontunk, nem az univerzális tudás 
az ideálunk, hanem a személyiség kifejlesztése, az egész ember kiválóan alkal-
massá tétele az akarásra, az irányunk.”43 – Nem nyílt fronti „harcot”, érdekkép-
viseletet ígér tehát a pedagógusoknak ennek a folyóiratnak a kigondolója, ha-
nem a belső szemléletváltást segítő, új utak felmutatását, hogy „olyan nemze-
dék nőjön föl körülöttünk, amely a népünk jelenkori életét megérti,  abba ön-
tudatosan beleáll s a helyesen fölismert társadalmi, politikai és kulturális felada-
tok szellemében dolgozik”. Az Erdélyi Iskola szerkesztői abban is eltértek a 
korábbi nevelésügyi lapok vezetőitől, hogy ők nem vádolták mulasztással, szét-
húzással a terhek alatt amúgy is megroskadt pedagógusokat, hanem bizalmat 
szavaztak nekik, így közvetítve erőt számukra saját maguk és a rájuk bízottak 
felemelésére. „Ilyen irányban nevelni az ifjúság lelkét: ez a mi világosan látó, a 
korral lépést tartó és okosan cselekvő tanítórendünk kötelessége” – írta György 
Lajos. Jó pedagógusként tudta, hogy ha a nehézségeket, problémákat sorolja, 
még jobban tudatosulnak azok a nevelőkben, akik így, rezignált, megfáradt lé-
lekkel semmi építőt nem fognak tudni tenni.  

Az előbbi gondolathoz csatlakozott Márton Áron is, aki az 1933. szep-
tember 2-án tartott gyergyószentmiklósi katolikus nagygyűlésen elmondott be-
szédét44  tette közzé az Erdélyi Iskolában, s ezzel – György Lajoshoz hasonlóan 
– gyakorlatilag meghirdette a folyóirat népnevelési programját. Márton Áron az 
iskolán kívüli népművelést visszakapcsolja az iskolához és annak „kiszélesített” 
programjába utalja. 

A nevelésügyi lapok/folyóiratok rendszeresen közöltek oktatási-nevelési 
kérdésekkel kapcsolatosan kitűzött pályatételeket, ezekkel is serkentve a peda-
gógusok önművelő munkáját. A Tanító tudósítása szerint a marosi református 
egyházmegye vezetősége az 1930/31-es tanév elején három témakörben (A 
népiskolai vallás-erkölcsi nevelés módszere és eszköze; A szeretet mint a fegyelmezés eszköze 
és Toldi első énekének mintalecke-szerű feldolgozása) írt ki pályázatot a felekezeti isko-
lák pedagógusai részére.45 A díjazott lecketerveket ezután a lapban is közölték. 
Pedagógiai, didaktikai témájú pályatételeket közölt az Erdélyi Iskola is, a jutal-
mazott munkák itt is megjelentek a lapban.  

A katolikus tanítók és tanárok továbbképzését célzó tanfolyamok rendsze-
res szervezése 1933 nyarától kezdődött el. – A gyulafehérvári egyházmegyéhez 
tartozó, mindenfajta iskolában működő római katolikus tanítók és tanárok első 
nagyobb nyári szociális tanfolyama szervezésének gondolatát az Erdélyi Római 
Katolikus Státus Igazgatótanácsa vetette fel, szervezőjéül pedig György Lajost 

                                                           
43 Uo., 4.  
44 Vö.: MÁRTON Áron, A kiszélesített iskola. In: Erdélyi Iskola, 1933/34. 1–2. sz. 5–8.  
45 Lelkész és tanítói értekezlet. In: A Tanító, 1931. 6. sz. 90–91.  
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és Baráth Béla teológiai tanárt jelölte ki.46 A felkérés nyomán György Lajos ta-
nulmányi igazgató, Márton Áron ifjúsági prézes és illetve Sándor Imre katolikus 
népszövetségi igazgató tervjavaslatot dolgozott ki és nyújtott be a Státus Igaz-
gatóságának 1933 áprilisában. A György Lajostól megszokott alapos (hat gépelt 
oldalas) leírás minden részletre kiterjed, de különösképpen az általuk egyhetesre 
javasolt – szociálisnak nevezett – tanfolyam résztvevőire, beosztására, célkitű-
zéseire és előadóira. Céljai itt is határozottak, átláthatóak, ám – ahogyan ez is 
elég „megszokott” tőle – meglehetősen csípős hangvételben fogalmazottak: 
„Az előadások egy pillanatig sem tévesztik szem elől, hogy tanároknak és taní-
tóknak szólnak, akiknek a keresztény szociális elveket a mostani erős ellentétek 
között az iskolában és az iskolán kívül különösen öntudatosan és eredménye-
sen kell munkálniuk. Ezért minden esetben rámutatás történik a szociális és a 
nevelői munka kapcsolatára s a gyakorlati feladatok irányaira. Mivel ezekről a 
kérdésekről a mi társadalmunk általában meglehetősen tájékozatlan, s ez alól a 
tanító személyzet éppen nem kivétel, a kurzus célszerűsége nyilvánvaló.”47 A 
benyújtott tervezetre Zomora Dániel püspökhelyettes válaszolt, aki a 24–25 
előadásosra tervezett, és nyilvánvaló módon hiánypótló tanfolyam programját 
és előadóit elfogadta, ám a résztvevők sorából kihúzta a tanítónőket.48 Ezt a 
hozzáállást mindenképpen furcsállni lehet, hiszen általa a katolikus pedagógu-
sok jó részét elzárta ettől a – rég várt, és rendkívül színvonalasnak tervezett49 – 
továbbképzési lehetőségtől. A katolikus egyház első nagyszabású továbbképző 
tanfolyama helyszínének kiválasztása nem volt túl egyszerű. Kezdetben Ko-
lozsvár (a Báthory-Apor Szeminárium), majd Csíkszereda jött szóba, végül 
Gyergyóalfalu katolikus elemi iskolájában tartották meg 1933. augusztus 28–31. 
között.50 A programot az előre eltervezett módon sikerült lefolytatni. A négy 

                                                           
46 Vö. Az Erdélyi Római Katolikus Státus Igazgatótanácsának 1933. április 5-i gyűlésén felvett 
jegyzőkönyv 753–1933. sz. bejegyzése. (Erdélyi Katolikus Státus Levéltára (röviden: EKSL), 
IV/a. Jegyzőkönyvek. 83. kötet: 1932–1933.)   
47 EKSL, IV. 4/b. 410. d. 753/1933. alapszám, 999/1933. – 1933. április 30. György Lajos és 
Baráth Béla javaslattétele a gyulafehérvári püspöknek az 1933 nyarán a tanárok és tanítók ré-
szére tervezett továbbképzővel kapcsolatban. 
48 „Hogy a kurzuson tanítónők s általában nők is részt vegyenek, nem találom tanácsosnak és 
helyesnek. Papok részvétele nagyon szükséges.” EKSL, IV. 4/b. 410. d. 753/1933. alapszám, 
1079/1933. – Zomora Dániel püspökhelyettes írásbeli válasza a György Lajos és Baráth Béla 
által benyújtott javaslattervre – az Erdélyi Római Katolikus Igazgatótanácsnak címezve.   
49 „Alapelv az, hogy tekintettel a hallgatók igényességére s a kurzus további sikerének biztosítá-
sára, az előadások színvonalasak legyenek, lehetőleg minden kérdésre a legjobb szakemberek 
választassanak ki s minél több előadó hívassék meg, ami már magában is fönntartja az érdeklő-
dés élénkségét.” (EKSL, IV. 4/b. 410. d. 753/1933. alapszám, 999/1933. – 1933. április 30. 
György Lajos és Baráth Béla javaslattétele a gyulafehérvári püspöknek az 1933 nyarán a ta-
nárok és tanítók részére tervezett továbbképzővel kapcsolatban.)  
50 A kurzus megtartása utáni értékelőjében György Lajos megjegyzi, hogy „a kurzus eredmé-
nyesen csak nagyobb városban, kulturális központban dolgozhatik. Ebből a szempontból 
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nap programja négy kérdéscsoport köré szerveződött, melyek felelősei a követ-
kező személyek voltak: Baráth Béla (keresztény társadalombölcselet), Márton 
Áron (keresztény gazdaságtan), Sándor Imre (gazdaságtörténet), György Lajos 
(keresztény neveléstan).51 György Lajos korábbi tevékenységének ismertetése-
kor is fény derült igényességére, ami ezen első nagyszabású tanfolyam esetében 
is megmutatkozott. Ha valaki, akkor ő nagyon jól tudta, milyen szükség van az 
ilyen jellegű kurzusra, de a színvonalhoz mindenek felett ragaszkodott. Erről 
tanúskodik az a levele is, amit – minden valószínűség szerint – Magyarországra 
küldött: „Nekem az a véleményem, hogy a kurzus megtartása nagyon célszerű 
és hasznos dolognak ígérkezik, de csak úgy, ha az anyagiak lehetővé teszik a 
lehető tökéletes megrendezését. Én is azt mondom, hogy gyenge dologra kár 
pénzt vesztegetni” – írta.52 A program sikeressége kétségtelenül a körültekintő, 
komoly szervezésnek köszönhető. Az Erdélyi Iskola első füzete részletes be-
számolót közölt a 110 tanár, tanító, lelkész részvételével lezajlott tanfolyam-
ról.53 A folyóiratban ismertetett program az előadások sorrendjét tekintve eltér 
az előre eltervezettől, de nagyjából minden betervezett téma megvitatásra ke-
rült. Az előadók sorában találjuk Sándor Imre népszövetségi igazgatót, Márton 
Áront, dr. Rajka Gézát, Gaál Tamást, dr. Sulyok Istvánt, dr. Baráth Bélát, dr. 
Gyárfás Elemért. Márton Áron a keresztény közgazdaságról, a népművelésről, 
a világnézeti nevelésről adott elő, György Lajos főképpen a modern nevelési 
irányzatokat, illetve azok erdélyi alkalmazhatóságát ismertette. 54  „A tárgyalt 
kérdések változatossága és az előadások alapossága nagy érdeklődést kötöttek 
le és elégítettek ki. Itt is megerősödött az a meggyőződés, hogy továbbképző 
tanfolyamok tartása a katolikus szellemiség vezetői részére a mostaninál még 
jobban kiszélesített keretben múlhatatlan kötelesség lesz a jövőben is” – zárul a 
folyóiratbéli beszámoló.  

1933-ban a katolikus egyházban még nemek szerint elkülönítve szervezték 
a pedagógusok továbbképző tanfolyamait. A tanítónők részére a szociális test-
vérek által vezetett Katolikus Nőszövetség keretében rendeztek tizenkét napos 

                                                                                                                                                    
Gyergyóalfalu, ahová csak a külső körülmények kényszerítettek, egyáltalában nem volt alkal-
mas hely.” (EKSL, IV. 4/b. 410. d. 753/1933. alapszám, 2209/1933. – 1933. szeptember 15. 
György Lajosnak a Státus Igazgatótanácsa részére írt, a nyári továbbképző tanfolyamokat 
számba vevő jelentése, 4. old.) 
51 Az egyes kérdéscsoportok részletes leírása szintén megtalálható: EKSL, IV. 4/b. 410. d. 
753/1933. alapszám, 999/1933. – 1933. április 30. György Lajos és Baráth Béla javaslattétele a 
gyulafehérvári püspöknek az 1933 nyarán a tanárok és tanítók részére tervezett továbbképzővel 
kapcsolatban.   
52 EKSL, IV. 4/b. 410. d. 753/1933. alapszám, iktatószám nélkül – Kolozsvár, 1933. május 1. 
György Lajos „Méltóságos Uram!” kezdetű levele.  
53  Vö.: Gyergyóalafalvi tanfolyam tanítók, tanárok, lelkészek részére. In: Erdélyi Iskola, 
1933/34. 1–2. sz. 41–42.  
54 A későbbi Erdélyi Iskola lapszámokban szinte mindegyik előadó előadását leközölték.  
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kurzust, július 11–23. között. Az Erdélyi Iskola arról tudósít, hogy a „mintasze-
rűen megrendezett” pedagógiai és szociális tanfolyam végén határozat született 
arról, hogy a „Katolikus Nőszövetség központja ezután minden évben rendez 
továbbképző pedagógiai és szociális tanfolyamot az erdélyi tanítónők részére, 
elemi iskoláink színvonalának emelése és a népművelési teendők öntudatosítása 
érdekében”.55 A kurzus első részében aktuális nevelési és oktatási kérdésekről 
értekeztek (György Lajos öt előadást tartott a századelő új pedagógiai mozgal-
mairól, nevelési elveiről, új iskolatörekvéseiről, amit György Szilveszterné te-
mesvári tanítónő – a cselekvő iskola elvei szerint összeállított – öt mintatanítá-
sa követett. A tanfolyam második része szociális témákat tárgyalt, dr. Baráth 
Béla, dr. Petrovay Tibor, Sándor Imre előadók közreműködésével, majd a falu 
értékeinek megmentéséről is értekeztek.56   

A korábban említett budapesti Külföldiek Kollégiuma ezen a nyáron 
nyolc héten át tartó tanfolyamot szervezett (július 3–augusztus 26. között) az 
erdélyi magyar tanítók és tanárok részére. A rendezvényre minden felekezet 
küldött pedagógusokat. Az előadók sorában – a budapesti Pázmány Péter Tu-
dományegyetem pedagógiatanára (dr. Kornis Gyula), a szegedi Ferencz József 
Tudományegyetem pedagógiatanára (dr. Imre Sándor) mellett – György Lajost 
is ott találjuk. Az általuk tartott, nevelésről, modern pedagógiai elvekről, új is-
koláról szóló előadásokon kívül a székelység és Erdély történetéről, a magyar 
kultúra értékeiről, a magyar szellemi élet egységéről, a kisebbségi élet jogi poli-
tikai és gyakorlati vonatkozásairól, népművelésről, kulturális feladatokról is ér-
tekeztek neves előadók, majd a résztvevők a magyar főváros több mint har-
minc könyvtárát, múzeumát, közintézményét tekintették meg „szakszerű veze-
tés mellett”, és közös kirándulásokat tettek Visegrádra, Gödöllőre, Esztergom-
ba, Sopronba, a Balatonra, Szegedre és Debrecenbe, megnézték a cserkész-
dzsemborit, részt vettek a Szent István-napi körmeneten.57 „Csupán a legki-
emelkedőbb pontokra szorítkozva is látszik, hogy ez a tanfolyam igen gazdag s 
egy egész életre szóló feledhetetlen benyomásokkal tartalmasította a hallgatóság 
lelkét. A cél, a magyar kultúra közvetlen megismerése, megszerettetése s ennek 
nyomán az erdélyi magyar kulturális teendők felismerése, minden bizonnyal 
elérettetett. Megnyugvással vehető tudomásul, hogy néhány fiatal tanárunk és 
tanítónk ilyen irányban igen alapos gazdagodást és indítékot szerzett” – írja be-
számolójában György Lajos.  

                                                           
55 Nagyváradi tanfolyam tanítónők részére. In: Erdélyi Iskola, 1933/34. 1–2. sz. 41.  
56 EKSL, IV. 4/b. 410. d. 753/1933. alapszám, 2209/1933. – 1933. szept. 15. György Lajosnak a 
Státus Igazgatótanácsa részére írt, a nyári továbbképző tanfolyamokat számba vevő jelentése.  
57 Erre a tanfolyamra – a helyek korlátozottsága miatt – minden bizonnyal valamilyen (nem 
nyilvánosan meghirdetett) érdem, pályázat alapján válogatták ki a résztvevőket, ezért az Erdélyi 
Iskola sem közölt beszámolót a tartalmas programokról.    
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Az említett három rangos eseményen kívül a magyar tanerőknek, tanárje-
lölteknek még ezen a nyáron lehetőségük volt (ismét) részt venni a debreceni 
nyári egyetem előadásain,58 az esztergomi katolikus nyári egyetemen, a Prohászka-
Körök érsekújvári kongresszusán és a Pax Romana luxemburgi kongresszusán. 
1920 után első ízben mondható el, hogy (legalábbis katolikus vonalon) valóban 
komoly továbbképzési lehetőségek nyíltak a pedagógusok és pedagógusjelöltek 
előtt. Az ilyen jellegű tevékenységek szervezéséért korábban is komoly felelős-
séget tanúsító György Lajos – az említettek sikere nyomán – komoly következ-
tetéseket vont le a jövőre nézve: „Tanügyi és nevelésügyi politikánkból többé 
nem hiányozhatik a minden nyáron megrendezendő továbbképző tanfolyamok 
ügye. [...] Arra kell tehát törekednünk, hogy ezután minden esztendőben rend-
szeres munkával s jól átgondolt tervszerű programmal gondoskodjunk a tanító-
személyzet továbbképzéséről s feladatainkra való neveléséről.”59  

A megkezdett továbbképző munka folytatásáról biztatólag informált az 
Erdélyi Iskola 1933/34 tavaszi füzete,60 ám ezen a nyáron csak a tanítónők to-
vábbképzését sikerült megvalósítani. 61  Ennek a rendezvénynek a megtartása 
nem ütközött semmilyen akadályba, míg a kézdivásárhelyi katolikus nagygyűlés 
idejére tervezett tanári-tanítói továbbképző kurzus megtartását nem engedé-
lyezte a belügyminisztérium. A július 8–21. között Kolozsváron tartott tanfo-
lyam egyik része a leányegyesületi vezetők továbbképzését szolgálta, a másik 
része pedagógiai jellegű volt. Előzőn a szociális testvérek, valamint a szavalókó-
rus elméletét-gyakorlatát, és a népi énekkórusok vezetését-gyakorlatát ismertető 

                                                           
58 A debreceni nyári egyetem előadásaira évente kaptak meghívót az erdélyi magyar tanárok és 
tanárjelöltek. Mivel az ezen való részvétel költségeit is a Keleti Akció keretében érkezett támo-
gatásból fedezték (s ahogyan az korábban említődött, az ügy erdélyi felelőse György Lajos volt), 
György Lajos az egyházak javaslatai alapján – azok lélekszámának figyelembe vételével – állí-
totta össze a résztvevők listáját. 1938 nyarán például 16 tanár és tanárjelölt (illetve Kiss Jenő 
költő) vett részt a debreceni kurzuson, ám – ahogyan György Lajos megjegyzi – „az igénylés 
mértékét kielégíteni még akkor sem lehetne, ha nem 16, de kétszer annyi hely állana rendelkezé-
sünkre”. (Gyulafehérvári Érseki Levéltár (röviden: GYÉL), VI. 11/b. 5. d. 27. cs. – Budapest, 
1939. március 8. György Lajos jelentése a debreceni nyári egyetemről.) 
59 Uo., 4.  
60 „A múlt nyáron eredményesen indult továbbképző munka arra az elhatározásra késztette a 
katolikus nevelésügy illetékeseit, hogy ez a nélkülözhetetlenül szükséges munka ebben az évben 
is folytatódjék. Forrnak már a tervek arról, hogy és miképpen kellene az idei tanfolyamokat 
megrendezni. A tanítónők és ifjúsági vezetők részére két helyen is tervbe van véve pedagógiai 
és szociális kurzus. A tanárok, tanítók és kántorok igényeinek és szükségleteinek kielégítéséről 
szintén történni fog gondoskodás.” (Lesznek nyári tanfolyamok. In: Erdélyi Iskola, 1933/34. 5–6. 
sz. 271.) A következő szám hírrovata már a helyszíneket is megjelölte (a tanítók részére Maros-
vásárhelyt, a kántoroknak Kézdivásárhelyt, a tanítónőknek pedig Brassóban és Nagyváradon).  
61 A tervek tehát ismét csak a nemek szerinti különválást támogatták a továbbképző munkában. 
Ezt azt is mutatja, hogy ebben az időben a katolikus nők csak tanítói munkakörben dolgoztak, és 
nem (vagy csak alig-alig) tanárkodtak.   
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tanárok működtek közre, utóbbi előadásait Baráth Béla, György Lajos és T. 
Páter Erzsébet tartották.62  

A tanítók és tanárok továbbképző kurzusának szervezését ebben az évben 
is az Erdélyi Római Katolikus Népszövetség vállalta fel, és előzőleg július első 
napjaira, Marosvásárhelyre tervezte, majd – az előkészületek megkezdése elle-
nére – a román nyelvvizsgák „izgalmas légköre” miatt az augusztus 25–31. kö-
zött Kézdivásárhelyen tartott katolikus nagygyűlés keretébe utalta át. Bár a ro-
mán nyelvvizsgák „a tanító személyzetünket idegileg és anyagilag alaposan 
megviselték”, a tanfolyamot meg akarták tartani, jelentkezők is voltak szép 
számban, amikor „az utolsó pillanatban, augusztus 24-én, a belügyminisztérium 
9088. sz. a. minden indoklás nélkül a tanfolyam megtartását nem engedélyez-
te.”63 Bár – amint a folyóiratbéli beszámolóból kiderül – a szervezők rögtön 
próbálták értesíteni a tanítóságot, ám sok esetben nem lehetett elejét venni, 
hogy a résztvevők és az előadók közül többen saját költségen el ne utazzanak a 
rendezvény helyszínére. A szervezési kedvet viszont a hatóságok e kegyetlen 
lépése sem tudta elvenni – erről tanúskodnak a rövidhírt közzé tevők záró so-
rai: „Ez természetesen sem a kedvünket nem ernyesztheti, sem azt a célkitűzé-
sünket nem változtathatja, hogy akadályokon keresztül is kitartóan törekedni 
fogunk iskolánk színvonalának emelésére s a népnevelő munka minél fokozot-
tabb elmélyítésére.”64   

A katolikus egyházon belül a tanítók, tanárok képzésén túl az „intelligens 
szülők” nevelésére irányuló programokat is szerveztek. 1933-tól kezdve három 
éven át a Szociális Misszió Szervezete vállalta fel ezt a – beszámolók tanúsága 
szerint – színvonalas munkát. Az Élet Iskolája nevet viselő kurzus előadóinak 
sorában – többek között – Márton Áront, György Lajost, Baráth Bélát, Puskás 
Lajost is ott találjuk.65  

A katolikus kántortanítók részére 1935 júniusának utolsó hetében rende-
zett továbbképző érdekessége, hogy a szervezők között első helyen találjuk az 
Erdélyi Iskolát, s csak utána az Erdélyi Római Katolikus Népszövetséget. Mivel 
1934-től Márton Áron volt a Népszövetség elnöke, az Erdélyi Iskolát pedig 
György Lajossal ketten szerkesztették, egyértelmű, hogy a jelzett rendezvény 
mögött elsősorban ők ketten állnak.66 A marosvásárhelyi továbbképző számos 
                                                           
62 Vö. Tanítónőink továbbképző tanfolyama. In: Erdélyi Iskola, 1934/35. 1–2. sz. 64–65.  
63 Tanítóink elmaradt továbbképző tanfolyama. In: Erdélyi Iskola, 1934/35. 1–2. sz. 65.  
64 Uo.  
65 Vö. Élet Iskolája. In: Erdélyi Iskola, 1933/34. 7–8. sz. 391.; Élet Iskolája. In: Erdélyi Iskola, 
1934/35. 7–8. sz. 441.   
66 Az eseményt követő tudósításokból nem egyértelmű, hogy e tanfolyamot csak férfiak részére 
szervezték, vagy a nők részvételét is lehetővé tették. Az egy évvel későbbi, a Katolikus Népszö-
vetség keretében életbe hívott Pedagógiai Szakosztály alakuló gyűlésének jegyzőkönyve már 
így fogalmaz: „A múlt évi, Marosvásárhelyen megtartott tanfolyamon megjelent tanítók és taní-
tónők, kik az ország legtöbb részéből gyűltek össze…” (GYÉL, VI. 11/b. 5. d. 27. cs. – 1936. 
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előadója között is ott találni mindkettőjüket, mégpedig éppen a folyóiratnál is 
képviselt „szakterületüknek” megfelelő előadásokkal: Márton Áron népnevelé-
si, György Lajos pedig általános művelődési, pedagógiai témáról értekezett.67 – 
A tanítónők közül csak azoknak szerveztek továbbképző tanfolyamot, akik a 
leányegyesületek vezetésében vettek részt. Ennek a hangsúlyozottan népneve-
lési céllal tartott rendezvénynek a falu állott a középpontjában.68  

A katolikus tanerők külön szakosztályba való tömörülésének igénye az 
említett marosvásárhelyi tanfolyamon fogalmazódott meg először (ekkor az ott 
összegyűlt tanerők írásban is kifejezték ilyen irányú óhajukat),69 majd az Erdélyi 
Római Katolikus Népszövetség 1935. november 13-án tartott közgyűlésén újra 
terítékre került,70 s rövidesen meg is alakították a Népszövetségen belüli Peda-
gógiai Szakosztályt. A szakosztály megszervezésével – főtitkári minőségben – 
Domokos Pál Pétert bízták meg.71 A megszervezés határidejéül 1936. július 3-
át, a katolikus nagygyűlés kezdési időpontját jelölték meg. A Katolikus Nép-
szövetség a katolikus népnevelő munka egységesítése érdekében határozati ja-
vaslatot fogadott el,72 melynek értelmében a népnevelő munkaterv kétirányú 
kell legyen: egyrészt az Erdélyi Iskolában közölt általános, másrészt a helyi vi-
szonyok szerint változó anyag feldolgozása.73  

A Római Katolikus Népszövetség keretében szervezett Pedagógiai Szak-
osztály megalakulásával egyidejűleg a Római Katolikus Státus (Egyházmegyei 
Tanács) április 14–16. napjaira Marosvásárhelyre tanári kongresszust és ahhoz 
csatoltan hittanár-értekezletet hirdetett meg. A kongresszushoz előadássoroza-
tot is terveztek, Márton Áron, György Lajos, dr. Rózsa József, dr. Rajka László, 
Veress Ernő és mások közreműködésével. Az általános pedagógiai – és főképp 

                                                                                                                                                    
július 3. Jegyzőkönyv az Erdélyi Római Katolikus Népszövetség Pedagógiai Szakosztályának 
alakuló gyűléséről.) Ha az 1935-ös nyári továbbképzőn már mindkét nem részt vett, a „nyitás-
hoz” köze van az Erdélyi Iskola szerkesztői, ill. a Népszövetség igazgatói székében ülő szemé-
lyeknek… Ezt a tényt erősíti György Lajos 1939 februárjában a pedagógus továbbképzőkről a 
gyulafehérvári püspöknek írt jelentése: „A múltban egy ideig az volt a rendszer, hogy a missziós 
nővérek meghívott előadókkal külön tartottak tanfolyamokat a tanítónőknek [...], majd az ő fel-
ügyeletük alatt és bekapcsolásukkal közös tanfolyamok rendeztettek a nőknek és a férfiaknak.” 
(GYÉL, VI. 11/b. 5. d. 27. cs. – 1939. február 26. György Lajos jelentése a gyulafehérvári püs-
pöknek az erdélyi tanerők továbbképzéséről.)     
67 Kántortanítóink továbbképzése. In: Erdélyi Iskola, 1935/36. 1–2. sz. 73. 
68 Továbbképző népnevelő tanfolyam. In: Erdélyi Iskola, 1935/36. 1–2. sz. 74.  
69  Vö.: Jegyzőkönyv az Erdélyi Római Katolikus Népszövetség Pedagógiai Szakosztályának 
alakuló gyűléséről. 1936. július 3. (GYÉL, VI. 11/b. 5. d. 27. cs.)   
70 Vö.: Az Erdélyi Római Katolikus Népszövetség közgyűlése. In: Erdélyi Iskola, 1935/36. 3–4. 
sz. 219–220. 
71 Vö. Pedagógiai Szakosztály. In: Erdélyi Iskola, 1935/36. 5–6. sz. 354. 
72 Vö. A katolikus népnevelő munka egységesítése. In. Erdélyi Iskola, 1935/36. 3–4. sz. 220.  
73 Az erdélyi magyar népnevelő tevékenység szervezésére később részletességgel kitérek.  
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az új nevelési módszereket tárgyaló – előadások mellett a hittanári értekezletre 
is a hitoktatás korszerűsítésére irányuló kérdések megtárgyalását tervezték.74  

A Népszövetség keretében szervezett Pedagógiai Szakosztály – a tervek-
nek megfelelően – 1936. július 3-án, a katolikus nagygyűlés keretében alakult 
meg.75 Az alakuló ülésen felvett jegyzőkönyv értelmében a Pedagógiai Szakosz-
tály életbe hívását az egy évvel korábbi tanítói felterjesztés nyomán fogadta el a 
Népszövetség Intézőbizottsága, majd az igazgatótanáccsal és az egyházmegyei 
főtanfelügyelővel egyeztetve kezdődhettek el a szervezési munkálatok. Ezennel 
már nem csak egyházmegyei alakulatról, hanem mindhárom püspökség tanító-
ságát tömörítő szervezetről van szó.76 – Az alakuló gyűlésen felszólaló Gyárfás 
Elemér, (az Erdélyi Római Katolikus Státus – Egyházmegyei Tanács – Igazga-
tótanácsának világi elnöke) külön örvendetesnek nevezi, hogy ez a szervezke-
dés nem valami vagy valakik elleni összefogásból történt,77 hanem célja „a taní-
tói hivatás eszményi magasságba emelése, a minél tökéletesebb szak-képzés és 
általában iskoláink létének és színvonalának biztosítása”. 78  – Az időközben 
egyházmegyei főtanfelügyelővé kinevezett Boga Alajos – aki korábban 
kézdivásárhelyi tanárkollégáival együtt meglehetősen csípős hangú levéllel illette 
a kolozsvári Pedagógiai Szemináriumot, azaz a György Lajos-féle munkálko-
dást – felszólalásában nem is leplezi korábbi érzéseit: „Kezdetben voltak bizo-
nyos aggodalmaim, de látva a tanítóság komoly magatartását és célkitűzéseit, a 
most befejeződött eredményes tanfolyamukat,79 örömmel üdvözlöm a megala-
kulást és minden erőmmel azon leszek, hogy a szakosztály működését és meg-
erősödését elősegítsem” – mondta.80  Határozottan pozitív kicsengésű szavai 
alapján feltételezhető, hogy ő is csatlakozott azon többséghez, akik György La-
josnak a Pedagógiai Szakosztály elnökévé való választását „percekig tartó lelkes 

                                                           
74 Vö.: Tanári kongresszus. In: Erdélyi Iskola, 1935/36. 5–6. sz. 354. (A kongresszus megtartá-
sáról az Erdélyi Iskola és más lap sem tudósított.)  
75 Az alakulásról az (Erdélyi) Iskola 1936/37-es tanévben megjelenő első száma tudósít. Peda-
gógiai Szakosztály alakult címmel. (1–2. sz. 78.) 
76 Az erdélyin kívül a nagyvárad-szatmári és a temesvári tanítóság köréből választott alelnöke is 
volt a Pedagógiai Szakosztálynak.  
77 A korábban említett tanügyi újságok által hirdetett tanítószövetségi tömörülések szervezése-
kor többnyire ilyen szándékokat (a román hatóságokkal, a – református – papsággal szembeni 
összefogást) emlegettek.  
78 GYÉL, VI. 11/b. 5. d. 27. cs. – 1936. július 3. Jegyzőkönyv az Erdélyi Római Katolikus Nép-
szövetség Pedagógiai Szakosztályának alakuló gyűléséről.  
79 A szokásos évi továbbképző tanfolyamot a Pedagógiai Szakosztály alakuló ülése (illetőleg a 
X. katolikus nagygyűlés) előtt tartották, 1936. június 30–július 5. között. A műveltségi, irodalmi, 
zenei témákat tárgyaló előadásokon kívül többen értekeztek a szövetkezeti mozgalom, illetve a 
falutanulmányozás kérdéséről. (Vö.: Továbbképző pedagógiai tanfolyam. In: (Erdélyi) Iskola, 
1936/37. 1–2. sz. 78.)  
80 GYÉL, VI. 11/b. 5. d. 27. cs. – 1936. július 3. Jegyzőkönyv az Erdélyi Római Katolikus Nép-
szövetség Pedagógiai Szakosztályának alakuló gyűléséről.      
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ünneplésben” részesítették.81  „A mi életünkben kényelembe helyezkedve nem 
nézhetjük a küzdők életét. Ha a jó Isten további munkabírással jutalmaz meg, 
vállalom az elnökséggel járó további munkát és igyekezni fogok a reám eső fel-
adatokat legjobb képességeim szerint megoldani” – fogalmazott a bizalmat 
megköszönő beszédében.   

A Pedagógiai Szakosztály a következő célrendszert állította maga elé: „a.) 
a romániai katolikus tanítóság nevelői és tanítói hivatásának, lelki és szellemi 
korszerű képzésének előmozdítása, a katolikus tanítói közszellem kialakítása és 
ápolása; 2.) a katolikus iskola védelme, azokban az öntudatos katolikus szellem 
és hitélet erősítés emellett a népben a katolikus iskolák iránti ragaszkodás éb-
rentartása és a népművelés minél szélesebb kiterjesztése; 3) a katolikus pedagó-
giai irodalom fejlesztése, különös tekintettel a vezérkönyv- és tankönyviroda-
lomra”.82 E célok elérésére a szakosztály az Erdélyi Iskolát mint „hivatalos lap-
ját” és a „tanítóság szellemi irányítóját” nevezte meg; mellette az évi rendsze-
rességgel nyaranta megrendezendő továbbképző tanfolyamokat, a kerületi taní-
tóegyesületek gyűléseit is a célok elérésének szolgálatába állította. A vezérköny-
vek és tankönyvek megbeszélésére és e munka irányítására a Pedagógiai Szak-
osztály közgyűlése tizenegy tagú bizottságot nevezett ki, akik első értekezletü-
kön a vezérkönyvek ügyét tárgyalták, s ezek összeállítása-kiadása terén a követ-
kező sorrendet állították fel: 1. beszéd- és értelemgyakorlatok vezérkönyve, 2. 
gyakorlati igazgatótanító, 3. az írás-olvasás vezérkönyve, 4. a román tárgyak 
vezérkönyve, 5. számtan- és természettudományok vezérkönyve, 6. torna, ké-
zimunka és ének vezérkönyve, 7. a magyar nyelv vezérkönyve.83  

A Pedagógiai Szakosztály egyik fő feladatának tekintette a tanítógyűlése-
ken való megjelenést, hogy ilyen módon is „próbálja irányítani a tanítóságot és 
észrevéve a szembeszökő hiányokat, s tegye szóvá az illetékes helyeken”.84 Az 
Erdélyi Iskolában közölt tudósításból kitűnik, hogy a Szakosztály számon tar-
tott minden tanítógyűlést; ahová nem érkeztek el a vezetőség megbízottjai, on-
nan jelentést kértek. Az ilyen összejöveteleken elvárták a karéneket vagy gyer-
mekkórust, illetve a nép bevonását, a helyi szokások felelevenítését, az előadá-
sokban pedig a legújabb nevelésügyi eredmények ismertetését kérték.  

A Pedagógiai Szakosztály a XI. katolikus nagygyűlés második napján, az 
évi továbbképző tanfolyam keretében,85 1937. június 28-án Brassóban tartotta 

                                                           
81 György Lajost Gyárfás Elemér jelölte és elnöki megbízatása öt évre szólt.  
82 GYÉL, VI. 11/b. 5. d. 27. cs. – Az Erdélyi Római Katolikus Népszövetség Pedagógiai Szak-
osztályának alapszabályai.   
83 Vezérkönyv- és tankönyvbizottság. In: (Erdélyi) Iskola, 1936/37. 1–2. sz. 78. 
84 Őszi tanítógyűlések. In: (Erdélyi) Iskola, 1936/37. 3–4. sz. 222. 
85 A június 27 és július 4 között tartott brassói továbbképzőre már a mindkét nemű tanerőket 
hívták, s összesen mintegy 130-an jelentek meg. Az előadások között ebben az évben is találni – 
egyebek mellett – modern pedagógiai eredményeket feldolgozó, falutanulmányozáshoz kötődő, 
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meg első rendes közgyűlését. A nagyszámú tanítóközönség előtt tartott össze-
jövetelen elhangzott főtitkári jelentés az eltelt egy év gazdag munkájáról szá-
molt be: kiadta a beszéd- és értelemgyakorlat vezérkönyvét, vezérkönyv-
pályázatot hirdetett, tanítóegyesületi könyvtárakat szervezett,86 közreműködött 
az Erdélyi Iskola szerkesztésében,87 részt vett és előadásokat tartott a tanítógyű-
léseken, irányította a gyermekkórus mozgalmat, pedagógiai továbbképzőt szer-
vezett stb.88  

Bár az Erdélyi Római Katolikus Népszövetség Pedagógiai Szakosztálya 
komolyan kézbe vette a pedagógusok továbbképzésének ügyét, és viszonylag 
rövid időn belül szép eredményekről számolt be, a tényleges helyzet egyhamar 
sok derűlátásra nem adott okot. György Lajos 1937. július 12-én keltezett, a 
budapesti támogatókhoz címzett, az erdélyi tanügyi és nevelésügyi kérdésekről 
szóló beszámolójának hangulata nem sokban tér el a korábbiaktól. A négy nagy 
egységre tagolt (I. középiskola, II. főiskola, III. népiskola, IV. népnevelés), 
nyolc gépelt oldalas írásban többször kitér az erdélyi magyar tanítóság „ala-
csony szellemi színvonalára”, majd így okolja meg a tanerők továbbképzésének 
szükségességét: „A tudatlanságtól, a műveletlenségtől, az elmaradottságtól cél-
tudatos népnevelést várni nem lehet. Többé-kevésbé könnyelműség és felelőt-
lenség a mai fennálló állapotokat tétlenül nézni.”89 A különben sikeresként el-
könyvelt továbbképző kurzusokkal koránt sincs megelégedve: „Általában a 
tanítói továbbképzésre több gondot és áldozatot kellene fordítani, mint eddig 
történt. A tapasztalat azt mutatja, hogy nagyszerű sikereket és eredményeket 
lehet itt elérni, de természetesen csak úgy, ha megfelelő látókörrel és szakszerű-
séggel történik”90 – írta. Bár György Lajos sok esetben színvonaltalansággal, 
                                                                                                                                                    
lélektani eredményeket vizsgáló, zeneoktatást segítő témákat. (Vö.: Továbbképző pedagógiai 
tanfolyam. In: Erdélyi Iskola, 1937/38. 1–2. sz. 62.) 
86 A pedagógiai könyvtárak szervezésének ügyét már a Pedagógiai Szakosztály megalakulása 
előtt intézte György Lajos. Az 1936. április 30-án Kolozsváron keltezett, és minden valószínű-
ség szerint Magyarországra címzett – „Mélyen tisztelt Intéző Bizottság!” kezdetű – levelében 
arról számol be, hogy a pedagógiai könyvtárszervezés céljából kapott 500 pengőt, amit 17.125 
lejért értékesített, 95 darab pedagógiai, népnevelési és műveltségképző tartalmú könyvet vásá-
rolt, és valamennyit beköttette. „E 95 db. könyvet a magam ajándékából 1 db. Magyar Irodalmi 
Lexikonnal megtoldva, 48-48 könyvből álló két pedagógiai könyvtárt állítottam fel Csík várme-
gyében: egyiket az alcsíki kat. magyar tanítóegyesület, másikat a felcsíki kat. magyar tanító-
egyesület részére, ahol több mint 100 tanító használja azt. A választás Csík megyére egyrészt 
azért esett, mert ebben a vármegyében van együtt a legtöbb magyar tanító, másrészt azért, mert 
itt a legerősebb a hatósági elnyomás, tehát itt mutatkozott a legszükségesebbnek az ellenállás 
erősítése” – írja. (GYÉL, VI. 11/b. 5. d. 27. cs. – 1936. április 30. György Lajos „Mélyen tisztelt 
Intéző Bizottság!” kezdetű levele.)  
87 A különféle pedagógiai gyűléseken elhangzott sikeres előadások írott változatát és a legjobb 
mintatanítások leírását folyamatosan közölte az Erdélyi Iskola.  
88 Vö.: A Pedagógiai Szakosztály I. rendes közgyűlése. In: Erdélyi Iskola, 1937/38. 1–2. sz. 62.  
89 GYÉL, VI. 11/b. 4. d. 21. cs. – 1937. 07. 12. György Lajos „Méltóságos Uram!” kezdetű levele, 5–6.   
90 Uo., 7.  
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igénytelenséggel vádolta az erdélyi magyar tanerőket, a kialakult helyzetért itt 
sem csak őket hibáztatja: „Azt kell tapasztalni, hogy a tanítóság és az egyházi 
főhatóság, nevezetesen a tanügyi kormányzat közt nincs meg a kívánatos har-
monikus viszony, aminek az oka nem mindig a tanítóságban rejlik. A tanítóság 
több szeretetet és megbecsülést várna igen gyenge fizetésének pótlékául, amit 
nem mindig kap meg.” György Lajos hiányolta az egyházi kormányzatokból a 
„helyzethez igazodó okos iskolapolitikát” is: a kevés, de kifogástalanul jó isko-
lára való törekvést és az iskolának a magyarság életcéljai és feladatai közé való 
beilleszkedését.91 – György Lajos 1937-ben újra ugyanazt hangsúlyozza, amit 
több mint tíz évvel korábban, a Kolozsvári Egyetemi és Főiskolai Hallgatók 
Szemináriuma tervének megfogalmazásakor papírra vetett már: mivel az isko-
lákban dolgozó tanerőket a „fogyatékos műveltség, a középszerűségnél is hiá-
nyosabb szaktudás”, valamint a „pedagógiai analfabétaság, a szárazlelkűség, az 
öntudatosság, a céltudatosság és azon képességek hiánya, amelyek szükségesek 
volnának az állami tanterven kívül valami más belső követelményeknek is ele-
get tenni”92 jellemzi, elsődleges fontosságú lenne a középiskolai és egyetemi 
képzés megerősítése.93 A legnagyobb felelősséget az egyházakra ruházza ebben 
a kérdésben is, hiszen szerinte „az egyházaknak az iskola csak adminisztráció”, 
és bár nekik lenne a feladatuk az iskolákban a tanári szukkreszcencia megállapí-
tása, és ennek megfelelően az utánpótlás irányítása – „ezen a téren semmi sem 
történt”. A pályaválasztó fiatalok előtt kecsegtető reményeket keltett a tizenöt 
magyar főgimnázium, s „ezért tódult boldog-boldogtalan, hivatott és hívatlan” 
a tanári pályára. Mivel semmilyen katasztert nem készítettek az egyházak, egyre 
nőtt az állástalan tanerők (és más diplomások) száma.  

Miképpen korábbi, hasonló írásaiból, György Lajos feljebb említett beszá-
molójából is a problémák gyökerét tisztán látó, s azok megoldásáért felelősség-
gel és igényességgel küzdő tudós képe rajzolódik elénk. Az erdélyi nevelésügy 
és a tanári (tovább)képzés ügyét (is) ő mindenkor az egységes nemzetnevelési 
terv részének tekintette, és ennek tudatosításáért, elfogadtatásáért folyamatosan 

                                                           
91 Uo., 1.  
92 Uo., 2.   
93 György Lajos erős kritikájával szemben Márton Áron sokkal árnyaltabban fogalmaz elemzé-
sei során. A Státus (Egyházmegyei Tanács) közgyűlése előtt – püspökként első ízben – tartott 
beszédében például határozottan dicséri a tanárokat. „Tanáraink dicséretes odaadással dolgoz-
nak, vállalták és vállalják a helyzet áldozatait, a változó pedagógiai és didaktikai rendszerek 
nehézségeit” – mondja, igaz, hozzáteszi: „de igyekezetük jórészben önkínzó munka, nem jár 
arányos eredményekkel, mert a gondozásuk alá került átlagos anyag minősége jobb lehetne”. 
(Márton Áron püspök beszéde. Kötelességek és feladatok az iskola és a templom körül. In: Az 
Apostol, 1939. 48. sz. 1–2.) Az említett probléma pedig mindenképpen a pedagógusok (korábbi 
szinteken történt) mulasztása miatt állt fenn, ám Márton Áron mintha nem akarná ezt látni… 
György Lajoshoz és Venczel Józsefhez képest ő mindenképpen „együttérzőbb”, kevésbé radiká-
lis vonalat képvisel.   
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szót emelt belföldi és külföldi fórumokon egyaránt. „Ha kétségtelen az, hogy a 
magyarságnak szüksége van erős, öntudatos értelmiségi vezetőkre, az is bizo-
nyos, hogy a főiskolai ifjúság nevelésével s főleg öntudatosításával s egy olyan 
szellem kialakításával, amely a népi érdekek szolgálatát a hivatási tudathoz kap-
csolja, többet és behatóbban kellene foglalkozni, mint ahogyan az ma történik” 
– írja a jelzett jelentésben.94  

A katolikus tanerők nyári továbbképzőjével kapcsolatosan György Lajos 
1939 februárjában keltezett, a gyulafehérvári püspöknek címezett írása, a Krisz-
tus és a gyermek címmel 1939. június 30. – július 2. között megrendezett XII. Or-
szágos Katolikus Nagygyűlés keretében tartott szakosztályi gyűléssel kapcsola-
tos hír, valamint a marosvásárhelyi továbbképzőről szóló tudósítás informál 
utoljára a háború előtt.95  

Az említett jelentést György Lajos válaszul írta a főtanfelügyelő hozzá in-
tézett kérésére. Ebben az írásban összefoglalja és kiértékeli az 1933 óta a ré-
szint a Római Katolikus Népszövetség, részint az Erdélyi Iskola, részint a Pe-
dagógiai Szakosztály által szervezett – de „mindig az egyes személyek által kez-
deményezetett” – továbbképzőket. Ebben a jelentésben viszont nagyon java-
solja, hogy ezentúl a főhatóság gondozza, irányítsa és rendezze az évi kurzuso-
kat, mégpedig a tanítókat képző intézményhez kapcsolódva, hiszen „mindenütt 
a tanítói továbbképzésnek a tanítóképző a leghivatottabb szellemi gondviselő-
je”.96 Ez egyúttal – véleménye szerint – a képzőkben tanító tanárokat is „elmé-
lyedésre, önművelésre és továbbképzésre serkentheti”. Javasolja tehát, hogy 
ezentúl ne a katolikus nagygyűlésekhez kapcsoltan, hanem azoktól függetlenül, 
a tanítóképző intézetek évi tervének részeként kerüljenek megrendezésre a to-
vábbképző tanfolyamok. A program összeállításánál pedig az esperes-
tanfelügyelők jelentéseinek figyelembe vételét ajánlja. A témák halmozása he-
lyett néhány fontos kérdés (új tanterv, kézimunka, népegészségügy, gyermekta-
nulmány, iskolai múzeum, tanügyi kiállítás stb.) lehetőleg kimerítő tárgyalását és 
feldolgozását javasolja. „Arra azonban rá kell mutatnom – írja –, hogy a jelen-
tések kívánságai bizonyos egyoldalúságot mutatnak, csak az ismeretközlésre 
törekszenek. A tanfolyamnak az ismeretgyarapításon kívül a résztvevők érzelmi 
és akaratvilágára is hatnia kell, programját tehát annak a figyelembe vételével 
kell összeállítani, hogy totális tartalma legyen, s ne feledkezzék meg arról sem, 
hogy a tanítónak az iskolán kívül a népnevelés területén is kell dolgoznia.”97 

                                                           
94 GYÉL, VI. 11/b. 4. d. 21. cs. – 1937. július 12. György Lajos „Méltóságos Uram!” kezdetű 
levele., 4.  
95 A két pedagógiai eseményről Az Apostol c. katolikus újság számol be viszonylag részletesen, 
az Erdélyi Iskolában még csak utalás szintjén sem említődnek.  
96 GYÉL, VI. 11/b. 5. d. 27. cs. – 1939. február 26. György Lajos jelentése a gyulafehérvári 
püspöknek az erdélyi tanerők továbbképzéséről, 2.  
97 Uo., 4.  
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Ugyanazokat az elveket tartja fontosnak a képzők során is szem előtt tartani, 
amelyeket – az új pedagógia értelmében – az egyes tanároknak követniük 
kell(ene) oktató-nevelő munkájuk során. – E részletes javaslattevő írás után 
semmi nyomát nem találni annak, hogy 1939 nyarán megszervezték-e egyálta-
lán (s ha igen, hol és milyen körülmények között) a tanerők nyári továbbképző-
jét. György Lajos 1927-től követett – elsősorban a tanárjelöltek és már dolgozó 
tanerők (tovább)képzésére irányuló – munkássága jól láttatja, hogy ő végig irá-
nyító módon állt a kérdéshez, hasonló látású, elkötelezettségű, alaposságú társ 
végig nem mutatkozik mellette (Márton Áronon kívül, akit közben több irányú 
egyházi megbízatásai foglaltak le), így talán nem alaptalan azt feltételezni, hogy 
belefáradván a szervező munkába, maga kívánt megválni attól.  

A XII. Országos Katolikus Nagygyűlés a „Krisztus és a gyermek” köz-
ponti gondolat köré csoportosította programjait.98 A szervező Katolikus Nép-
szövetség, melynek élén ekkor is Márton Áron állott, ezzel is nyomatékosította, 
programjában elsődleges helyet szán a gyermek- és ifjúságnevelésnek. A Peda-
gógiai Szakosztály első nap délutánján megtartott közgyűlésének gerincét 
György Lajos, Baráth Béla teológiai tanár és Erőss Alfréd gyulafehérvári teoló-
giai lelki igazgató előadása jelentette, Márton Áron püspök csak néhány buzdító 
szót szólt az iskolák védelme és a nevelői munka megbecsülése érdekében.99     

Az 1939 júliusában Marosvásárhelyen szervezett továbbképző tanfolyam 
az utolsó, amelyikről az 1940 előtti időből tudósítást lehet olvasni. (Meglepő 
viszont, hogy az eseményről csak Az Apostol számol be, az Erdélyi Iskola sem 
előtte, sem utána nem említi.)100 „A nevelés meglévő állapotával és eredményé-
vel elégedetlenek vagyunk. Többet, tökéletesebbet szeretnénk megvalósítani, s 
ezért lázasan keressük azokat az utakat, amelyektől javulást, munkakönnyebb-
séget és sikertöbbletet várhatunk. Ezért a mai kor nehéz, százrétű kérdéseinek 
megismerése és megvizsgálása elengedhetetlen kötelességünk. Meg kell ten-
nünk ezt nemcsak azért, hogy az általános műveltség elemeit megismerhessük, 
hanem főképpen azért, hogy teendőink legvégső alapelveit megállapíthassuk” – 
kezdte tudósítását Az Apostol c. katolikus hetilapban az a pedagógus, aki végig 
résztvevője volt a rendezvénynek. A háromnapos lelkigyakorlattól megelőzött 

                                                           
98 A háromnapos nagygyűlésnek Csíkszereda és Csíksomlyó adott otthont 1939. június 30–
július 2. között. 
99  Előadásában György Lajos „Isten mozgó tabernákulumának” nevezte a gyermeket, és a 
gyermekkel való foglalkozás felelősségére hívta fel a figyelmet. Baráth Béla és Erőss Alfréd a 
katolikus iskolák szerepéről, hivatásáról beszéltek. (Vö.: Krisztus és a gyermek. A XII. Országos 
Katolikus Nagygyűlés. In: Az Apostol, 1939. 28. sz. 1–2.)   
100 Bár a tudósításban nem esik szó a szervezőről, de a körülmények (a katolikus nagygyűléstől 
különváltan, tanítóképző központban, 50 tanítónő és 50 tanító részvételével, lelkigyakorlattal 
összekötve) arra engednek következtetni, hogy ezennel – György Lajos korábbi javaslatát meg-
fogadva – az egyházi tanfelügyelőség, illetve a marosvásárhelyi tanítóképző tanári kara szervez-
ték az évi továbbképző tanfolyamot.  
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kurzus az iskolai és iskolán kívüli nevelés kérdéseivel foglalkozott, erősen 
domborítva a keresztény és nemzeti értékekhez való ragaszkodást.   

Az erdélyi római katolikus pedagógusok önképzését és továbbképzését 
elemezve megállapítható, hogy – bár a kérdés fontosságával mindvégig tisztá-
ban voltak a tanerők – a két világháború közötti időben ilyen szempontból a 
legáltalánosabb „megoldásnak” a kerületi tanítógyűléseken (ill. az azok kereté-
ben rendszeresen megtartott mintatanításokon, kiértékelőkön és előadásokon) 
való részvétel és az időközben megjelenő-megszűnő oktatási-nevelési kérdé-
sekkel (is) foglalkozó lapok olvasása mutatkozott. A tanítóság folyamatosan 
gyenge anyagi helyzete viszont a sajtótermékek megrendelését sem tette mindig 
lehetővé, ebből következőleg ezek is kevés munkatárssal, meglehetősen gyenge 
színvonalon jelentek meg, és általában csak az informálásra szorítkoztak. A – 
rendszerint kötelezőként meghirdetett – kerületi gyűléseken, előadásokon álta-
lában megjelent a tanítóság, de éppen az általános elszegényedés miatt (ami a 
szemléltető eszközök, az új szak- és vezérkönyvek beszerzését sem egyéni, sem 
iskolai szinten nem tette lehetővé) a meghallgatott tanórák vagy előadások kap-
csán nevelői elvekről, módszerekről sok újat nem mondhatott. Ilyesmire első-
sorban az 1933 után szervezett, nagyobb szabású rendezvények kínáltak lehető-
séget. Amíg a továbbképzők szintjén a kerületi gyűléseknél többet jelentettek a 
többnapos, sok előadó felkérésével tartott nyári tanfolyamok, úgy az 1933 
őszétől induló Erdélyi Iskola is lényegesen többet nyújtott a tanerőknek, mint a 
néhány oldalas tanügyi újságok.  

 
 


