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Őszi–téli számunk mustrája 
 

Lapunk hetedik évfolyamát záró őszi–téli számunk ünneplő, megemlékező 
számként kerül az olvasó kezébe: 350 éve hunyt el Kolozsváron a fiatal tudós-
pedagógus, Apáczai Csere János. Életpályája arra enged következtetni, hogy a 
korabeli Erdélyben hiábavaló szélmalomharcot vívott nemzetének, hazájának 
felemelkedése végett: „Ideje felébredned, te álmos, te hályogosszemű magyar nép! Végre-
végre ős álmaidból ébredj föl, leheld ki magadból Bachust, kinek mindig áldozol; szemeid 
homályát írral oszlasd el! Nézd, szemléld, vizsgáld meg annyi nyomorúságodnak forrásait, 
melyek elárasztanak …és soha világosságot, a maguk és a haza hasznát nem látják.” Bár 
Apáczainak az iskolaügy reformálására vonatkozó átfogó tervezete a maga 
korában nem válhatott valóra, műveinek, iskolaépítő-teremtő munkásságának 
hatása azonban a mai napig érzékelhető, számos vonatkozásban nyújt 
követendő mintát és példát a 21. századi erdélyi magyar pedagógustársadalom 
számára: „Mert aki jó kalauzokat választ, az nem egykönnyen térhet le a helyes útról, 
csak állhatatos elhatározással kövesse őket. A csecsemő is, ha óriás vállára ül, többet láthat, 
mint maga az óriás.” Erről a példáról és a munkásságáról olvashatunk Balázs 
Géza, Kabán Annamária, Máthé Dénes, Bakó Botond és Szőcs Judit írásában, 
és igaz bölcsességre törekvő olvasóként olvashatjuk a mester üdvözletét is 
Encyclopaediájának előszavából.  

Műhely rovatunkat is gazdag kínálattal tárjuk olvasóink elé: Fodor László 
az oktató-nevelő munka fejlesztését a technikai eszközök evolúcióján keresztül 
vizsgálja, hisz „A gyakorló pedagógusok régi idők óta jól tudják, hogy a szükséges tárgyi 
és infrastrukturális feltételek hiányában nem lesznek képesek megfelelő eredményességű 
oktatás megvalósítására (még talán kiváló szaktudományos és pedagógiai felkészültségük 
esetében sem).” Elegendő-e ma a hagyományos tábla és kréta ahhoz, hogy 
minőségi oktatásban részesüljenek gyermekeink, unokáink, vagy elengedhe-
tetlen az interaktív tábla, a számítógép és minden, az informatikai forradalom-
alkotta csodaherkentyű? – tehetjük föl a kérdést számos, eszközeiben elszegé-
nyedett iskola láttán. Egyszerűsítve: tábla vagy számítógépes technika? „Az 
oktatás terén az mutatkozik járható útnak a jövőben is, amely egyesíti, összehangolja és 
integrálja a régit az újjal, a klasszikust a korszerűvel, az egyszerűt a bonyolulttal, és 
nyilván a gépi eszközt a humán tényezővel.” – adja meg a választ a szerző.  

De nemcsak – és nem elsősorban – az oktatás technikai eszközei 
szorultak, szorulnak megújításra a rendszerváltás után. Az iskolai nevelés 
alapját képező polgári, állampolgári nevelés curriculuma is felülvizsgálatra szorult az 
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európai eszméknek megfelelően. Arról, hogy hogyan történt, hogyan történik 
mindez, Albert-Lőricz Márton tanulmányában olvashatunk. 

Nevelni azonban lehet szigorú szabályok közé szorított tanterv nélkül is, 
például dramatizációval. Az óvodai színjátszás nekünk, nagyszülőknek kedves 
játéknak tűnik, ám a gyermekekre gyakorolt hatása ennél sokkal jelentősebb:  
„Mert azok a gyermekek, akik bármilyen művel kerülnek kapcsolatba, lényegében a világ 
megismerésének élményen alapuló mozaikdarabjával szembesülnek.” Ezt már a vajdasági 
Szőke Anna írásában olvashatjuk, aki a megszívlelendő elmélet mellett hasznos 
gyakorlati-módszertani útmutatást is nyújt az érdeklődő óvodapedagógusok 
számára. 

Varga Szabolcs tanulmányából a magyarországi problémás gyermekek 
helyzetét és jogait ismerhetjük meg, olyan gyermekekét, akik korai iskolaelhagyásra 
kényszerülnek (vagy akiket az iskola, a pedagógusok erre kényszerítenek), Simon 
Réka Zsuzsanna pedig arról ír, hogy a modernizáció egyik követelménye a 
lifelong education. A szerző kínai példával zárja sorait, mi pedig a magyar nép 
bölcsességét idézzük föl: Jó pap holtig tanul.  

A korabeli magyar társadalmakban azonban csak keveseknek adatott meg, 
hogy hosszabb ideig iskolába járjanak. Fontos volt tehát, hogy „a népiskolából 
tíz-tizenkét éves korában kikerült gyermek tovább művelődjön. Ha erre az intézményes 
iskolázás keretei között már nincs lehetősége, olvasson szabad idejében, szerezze meg 
önmaga számára a szükséges tudást …” – írja Brassai Sámuel A kimívelt elmének hasznai 
című írásában, mely 1835 februárjában jelent meg a Vasárnapi Újságban. A Vasárnapi 
Újság a többi korabeli ismeretterjesztő lappal együtt sokat tett „a nemzet pallérozottságá-
nak, a köznép művelődésének ügyében”. Ezekről a lapokról és a nép művelésében betöltött 
szerepükről olvashatunk Fehér Katalinnak a „Főbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a 
tudatlanság” című írásában. 

A sok tanulás után azonban vizsgázni és vizsgáztatni is kell. Muhi Sándor 
tanár úr ennek a tanár és diák számára egyaránt kiemelkedő eseménynek és fon-
tos ünnepnek számító eseménynek a mikéntjét tárja elénk. Tanácsaiból, gondo-
lataiból kitűnik, hogy a vizsgáztatás a tanári nevelő tevékenységnek nagyon is 
fontos része, mely során a tanár is vizsgázik, emberségből, nevelői kultúrából, 
erkölcsből. Mindabból, amire Apáczai mester is felhívta a figyelmünket.  

Az ismeretterjesztő újságok létrehozása és működtetése mellett a 19. szá-
zadi erdélyi tudós tanároknak és a köz javát szem előtt tartó nemeseknek sikerült 
megteremteniük egy, a magyar tudomány művelésére, fejlődésére szolgáló intéz-
ményt is, az Erdélyi Múzeum-Egyesületet. A fennállásának 150. évét ünneplő 
társaság múltjával és jelenével Málnási Ferenc tanár úr írása foglalkozik. „Mint a 
sziklafalon leszivárgó cseppek, mint vékony vízfonalak kis erekbe egyesülnek, hogy 
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másokkal együtt előbb gyönge patakot képezzenek, később végre a vízerek, patakok, zúgó 
folyamok és csendes folyók egyesüléséből hatalmas folyam támad, mely egy ország kincseit 
hordja és a népeket összeköti: ilyen a tudományos haladás.…” idézi fel a szerző Eötvös 
József üdvözlő szavait. 

Leszivárgó cseppekre, kis erekre és egyesülő patakokra ma legalább 
annyira szükségünk van, mint az elmúlt századokban, ehhez azonban elkötele-
zett tanárok kellenek, akik nem elégednek meg a központi hatalom által 
nyújtotta lehetőségekkel, hanem kellő civil kurázsival megpróbálnak műhelyt 
teremteni munkájuk minél hatékonyabbá tétele érdekében. Követendő példát 
szolgáltatnak erre a nagyváradi Ady Endre Líceum tanárai és tanítói a Révai 
Miklós Szakkollégium létrehozásával, és az első ízben megrendezett tanári 
módszertani napokkal, a Morenával. 

Múlt jelen és jövő is jelen van hetedik évfolyamát záró lapunkban, ezért 
illő módon, Kányádi Sándor soraival köszönjük meg olvasóink lankadatlan 
figyelmét és szerzőink kitartó munkáját: 

 
Ballag már az esztendő 
vissza-visszanézve, 
nyomában az öccse jő 
vígan fütyörészve. 
Beéri az öreget 
s válláról a terhet 
legényesen leveszi, 
pedig még csak gyermek. 
Lépegetnek szótlanul, 
s mikor éjfél eljő, 
férfiasan kezet fog 
Múlttal a Jövendő. 
 
  


