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  „Egy régi mondás szerint – indít az előszóban a szerző – minden 
közösség – legyen az kisebb vagy nagyobb – olyan, amilyenek a tanítói. Ez a 
minősítés, meglehet némi túlzással, találóan kifejezi azt a szerepet, amelyet a 
tanító játszik a felnövekvő generációk lelki-szellemi arculatának formálásában.” 
Ennek ellenére a tanítók szakmai felkészítése nem minden korban foglalta el 
azt a helyet és rangot, melyet a tanítói munka társadalmi értéke jogossá tett 
volna, különösen nem a hányatott múltú erdélyi magyar tanítóképzés.  

A pedagógusi és ezen belül a tanítói mesterség elsajátítása igen komplex 
folyamat, melynek eredményeképpen a leendő pedagógusnak képesnek kell 
lennie adott oktatási fokozaton megjelenő teendők maradéktalan ellátására. A 
tanítónak egyidejűleg kell a különböző szaktárgyak alapos ismerőjének lennie, 
ugyanakkor, ahogyan Beke Kristóf fogalmaz, „a tanítás helyes módjához” is 
értenie kell, amennyiben csak azokat a tudáselemeket tarjuk szem előtt, ame-
lyekkel a pedagógust fel kell vértezni, hogy nevelési tevékenysége hatékony, 
eredményes legyen. 

Az alapfokú oktatás előtt álló általános feladatok sokrétűek, számbavé-
telük mind jobban rávilágít arra, hogy olyan oktatási formával állunk szemben, 
amely arra hivatott, hogy egy állandóan változó és bővülő célkitűzés-együttest 
megvalósítson. Ennek sikerességét leginkább a pedagógusoktól tesszük függő-
vé. Oktatáspolitikai és neveléstudományi vonatkozásban egyaránt szembetűnő, 
hogy a figyelem elsősorban az alapfokú oktatásra és ennek eredményességére 
terelődik, de azt is látnunk/láttatnunk kell, hogy ebben a tanítónak, illetve a 
tanítóképzésnek meghatározó szerepe van.  

Ma az erdélyi magyar tanítók szakmai kompetenciájának alakítása egye-
temi szinten történik. A kötet, amellyel most megismerkedhetünk, nem a jelen-
ről szól (címe is jelzi), nem a mai képzés szerkezetét és tartalmát taglalja, hanem 
visszatekint, és a múltról nyújt átfogó képet. 

A múlt ismerete kapaszkodó, tájékozódási támpont a jelenben.  
A könyvben kirajzolódik az a küzdelem, amelyet képzőink másfél évszázad 
folyamán azért vívtak, hogy társadalmi hivatásukat betölthessék. Ennek ismere-
te felettébb szükséges. Amennyiben nem világosak számunkra az előzmények, 
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nem ismerjük azt az utat, amelyet megtett e képzési forma mai szintjének kiala-
kulásáig, nem tudjuk értékelni/ értelmezni azt, ami a jelenben van, és nehezen 
tudnánk körvonalazni jövőbeni szükségleteinket. 

Az erdélyi magyar tanítóképzés történetét nyújtja a szerző. Nem 
fejezetet, nem részt belőle. A történet a maga teljességében, a kezdetektől 
napjainkig, a Trianon előtti és utáni korszakokat egyaránt felölelve, a maga 
teljességében bontakozik ki a könyv hasábjain. Erdély ezen intézményrendsze-
rének leírása, a teljes iskolai és óvodai nevelő-oktató munkára való felkészítés 
bemutatása, a magyar neveléstörténet-írásban úttörő munka átfogó és egységes 
jellege okán. A kötet nagy értékek feltárója és hordozója. Értékes egyrészt 
azért, mert általa világosabban láthatjuk a magyar művelődés történetének egy 
szeletét, helyét és szerepét Közép-Európa e fontos területének, Erdély lakossá-
gának életében; másrészt azért is mert a tanítóknak, illetve a tanítóképzés mű-
velőinek átfogó képet nyújt munkájuk előzményeiről. Lehetőséget teremt 
számukra saját intézményük múltjának az erdélyi magyar tanítóképzés történe-
tébe ágyazott, globális megismerésére és megértésére. 

A szerző-szerkesztő, Szabó K. Attila munkája értékes, hézagpótló 
alkotás, elsősorban összehasonlító-összefoglaló jellegéből adódóan. Komple-
xitására, átfogó jellegére utal már az alcím is: Az óvó- és tanítóképzés A-tól Z-ig, 

azaz Aradtól Zilahig.  
Az erdélyi magyar tanítóképző intézetek némelyikének történetét már 

megírták ugyan (és ezek közül is nem egy a szerző nevéhez fűződik), de átfogó 
képet Erdély ezen intézményrendszerének történetéről eddig még nem kap-
tunk. Legnagyobb hozadéka tehát a kötetnek, hogy egységes szemléletmódban 
tárja az olvasó elé az intézményes tanítóképzést, az első formák megjelenésétől 
(1777) az ezredfordulóig (2000).  

A szerző 22 intézmény monográfiáját fűzi egybe. A bemutatott intéz-
mények egy része ma is tanítóképzőként működik, más intézmények már hosz-
szú évek óta bezárták kapuikat, szakirányt váltottak. Történetük bemutatása 
elhárítja azt a veszélyt, hogy az erdélyi kultúrtörténet egy-egy meghatározó 
szegmentumaiként feledésbe merüljenek. Az egyes intézmények bemutatása 
egyrészt egységes koncepció alapján történik (ami a szerzőtársaktól kapott 
anyagok átdolgozását feltételezte), ugyanakkor – az adott intézményekről 
szólva – minden esetben teljességre törekedett a szerző. A rendelkezésre álló 
empirikus tényanyagot felkutatva és rendszerezve, a szerző bemutatja az isko-
latörténeti előzményeket és az alapítást, az oktató-nevelő tevékenységet, ennek 
sajátos vonásait, az iskola belső életét, tanulókat és oktatókat, az egyes intéz-
mények vonzáskörét, a végzősök elhelyezkedését, a történelmi-társadalmi ese-
mények hatását az intézmények és a képzés tartalmi és strukturális jellemzőire. 



A mélyreható, sokirányú és részletes bemutatás elolvasása után az az érzése az 
olvasónak, hogy a könyv nem egyszerűen neveléstörténeti munka, hanem 
komplex társadalomtörténeti írás.  

Az intézmények történeti anyagának összegyűjtése, megírása, egybe-
szerkesztése mellett a szerző mintegy 100 oldalas bevezető fejezetet is írt és 
illesztett a kötet élére. Ebben pontosítja a fogalmi keretet, történelmi és okta-
táspolitikai háttéradatokat szolgáltat, amelyeknek fényében könnyen érthetővé 
és értelmezhetővé válnak az intézményi leírások. Ez a fejezet már önmagában 
könyv a könyvben, amely globálisan bemutatja az erdélyi tanító- és óvóképzés 
történetét. Sokan vannak/vagyunk úgy, hogy az intézményi monográfiák közül 
azokat olvassuk szívesebben, amelyek valamilyen módon személyesen is érin-
tenek. E bevezető fejezet áttanulmányozása kizárja annak lehetőségét, hogy az 
egyes képzők történetének elolvasása nyomán egyoldalú képzeteink alakuljanak 
ki a tanítók felkészítésének múltja tekintetében, hiszen a bevezető és egyben 
egységesítő keretet is nyújtó fejezet olyan támpontokat ad, amelyek lehetővé 
teszik az egyes intézménybeli történések, jellegzetességek megértését is. 

A szerző a törzsanyag kiegészítésére egy részletes kronológiát is az ol-
vasó rendelkezésére bocsát, amely könnyed áttekintést biztosít, ugyanakkor 
eligazító és tanulságos térképet mellékel az egyes intézmények területi elhelyez-
kedését illetően. 

A kötet vaskos, több száz oldalas. Szabó K. Attila lelkiismeretes és ki-
tartó munkája eredményeként szakszerű, olvasmányos és egységes könyv szü-
letett, amely minden vonatkozásában megfelel az iskola- és neveléstörténet-írás 
tudományos igényeinek is. 
  Az összegyűjtés a megőrzés lehetőségét adja, és nemcsak. Mi, akik job-
ban ismerjük a szerzőt, tudjuk, hogy mennyire szenvedélyesen kutakodott, mi-
lyen lelkesedéssel gyűjtötte és gondozta az anyagot, mennyi energiát fektetett a 
mű elkészítésébe. Nagyon vártuk, és nagyon örülünk a kötet megjelenésének. 
Ugyanilyen örömteli esemény azon intézmények számára, amelyeknek monog-
ráfiája a műben foglaltatik. Várta az erdélyi pedagógustársadalom, amelynek 
ismereteiben nagy hézagok vannak – jórészt önhibáján kívül – szűkebb környe-
zete iskola- és neveléstörténeti műveltségét illetően, hiszen eddig e könyv hiá-
nyában az egyetemes neveléstörténeti ismeretekkel találkozhatott. És vártuk a 
mű megjelenését mi is, a neveléstudomány oktatói és kutatói, akik referencia-
munkát, további vizsgálatok alapjául szolgáló szakkönyvet, munkánkhoz 
kalauzt, segédeszközt kaptunk. Köszönet érte! 
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