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  A Műhely rovatunkban elsőként Fodor László írását olvashatjuk a 
jellemnevelés pedagógiai kérdéseiről. „A jellem mint roppant bonyolult pszi-
chológiai jelenség a legvitatottabb fogalmak sorába tartozik, tudományos kuta-
tása pedig napjaink pszichológiájában meglehetősen felgyorsult” – írja a szerző, 
aki így összegez: „az erkölcsi nevelés és annak keretében a jellemfejlesztés pe-
dagógiai tevékenysége szolgálja a legsikeresebben mind az egyes ember egyéni 
érdekeit, mind pedig a kisebb-nagyobb közösségek (társadalom, nemzet) alap-
vető céljait.” 
  Dr. Hegedűs Gábor tanár úrnak a projektpedagógia történetével foglal-
kozó írását a szerző következő idézeteivel ajánljuk olvasóink figyelmébe: „Nem 
szókkal kell megtömni a gyermek elméjét, hanem szemléletekkel, tapasztalatok-
kal és ezek okos feldolgozásával.” Az érdeklődés középpontjában a tevékeny-
ség áll, „a tananyagban fogódzókra van szükség, nélkülük a gyermek nem képes 
eligazodni, megkülönböztetni a lényegest a lényegtelentől”. 
  A gyermek fejlődése szempontjából lényeges fordulat az iskolakezdés, 
amikor a játéktevékenység helyét átveszi a tanulás – írja Szilágyi István pszi-
chológus, az egri tanárképző főiskola tanára, aki írásában a személyiségfejlődés 
kisiskolás-, illetve prepubertáskori zavarait foglalja össze. 
  A minőségbiztosítást és az iskolai önértékelést veszi górcső alá Vass 
István, aki szerint „egyelőre nem beszélhetünk egy egységes felfogásról a minő-
ség kérdésének tekintetében”. 
  Szolár Éva a Nézőpontban az oktatási reformokat a finanszírozás szem-
pontjából vizsgálja. Olyan új fogalmakkal találkozhatunk, mint a közoktatás 
piacosítása, decentralizálás, közösségi kontroll, a kormányzati aktivitás korlátozása.  
A szerző a tanulmányban felvázolja a készülő oktatási törvény koncepcióit, és 
felhívja a figyelmet a piaci elvek érvényesítésével járó kockázatokra is.  
  Ugyancsak a Nézőpontban olvashatjuk Tódor Erika Hogyan lehetne jobban? 
című írását is, melyet így ajánl a szerző: Tantervfejlesztés és mellérendelő kétnyelvűség 
avagy az oktatásszervezési döntéshozatalokat befolyásoló tényezőkről. A téma rendkívül 
időszerű, hisz a román államelnök székelyföldi látogatása nyomán a román 
politikusok és sajtó is állandóan foglalkozik vele, ám korántsem új, és nem is 
csak a magyar nyelvű közösséget érintő kérdés. Onisifor Ghibu pedagógus és 
kultúrhistorikus (az 1930-as években a kolozsvári egyetem pedagógiatanára) 
1910-ben írt értekezésében (Der moderne Utraquismus oder die Zweisprachigkeit in der 
Volksschule, mely a Friedrich Mann-féle Pädagogisches Magazin 414. füzetében 

 



jelent meg) „okos megállapításaival tanít meg arra, miképpen kell vélekednie a 
magyarságnak is az iskoláira kényszerített kétnyelvűségről”. Az értekezést Dr. 
György Lajos irodalomtörténész és szerkesztő ismerteti (Dr. Vásárhelyi Lajos 
néven), és közöl belőle részleteket az Erdélyi Iskola I. évfolyamának 1–2. (1933. 
szeptember–októberi) számában. Idézzünk fel egy rövid részletet ebből a 
számból: „Az utrakizmus1 az idegen nyelvet beszélőket másodrendű állam-
polgárokká alacsonyítja. Egy nép számára a kultúrában egy cél van: a saját kul-
túrája. Két nyelvű és kultúrájú nép nincsen. Az a politika, amely erre törekszik, 
elrabolja a népnek a nyelvét és a kultúráját. Ezzel pedig állampolgárait elégedet-
lenné és boldogtalanná teszi. A politikának pedig nem lehet az a célja, hogy az 
állampolgárokban békétlenséget ébresszen.”  
  Tódor Erika nem kíván elmélyülni a kérdéskör politikai hátterének be-
mutatásában, hanem arra keres választ, „milyen válaszokat fogalmazhat meg a 
neveléstudomány, a nyelvpedagógia a kisebbségi tanulók állam nyelvére vonat-
kozó sajátos oktatásának jogi elismerése esetén. Melyek azok a döntési színte-
rek (vagy szintek) és oktatásszervezői tényezők, amelyek nélkülözhetetlenek egy 
hatékony tantervfejlesztési folyamathoz?” 
  A testneveléssel témaként több írásban is találkozhatunk: dr. Hamar Pál 
az iskolai testnevelés magyarországi helyzetét és európai távlatait mutatja be, 
míg Killyéni András a korabeli kolozsvári testnevelés néhány kiemelkedő tanár-
egyéniségéről ír.  
  Jeles tanáremberről olvashatunk Nagy Arisztid írásában is, ő a föld-
rajztudós Tulogdy János munkásságát vázolja föl, ezúttal azonban nem a Portré 
rovatban, hanem a kiemelt témánkhoz fűződő írásokat magában foglaló Refor-
mátus nevelés c. rovatunkban. 
  Ennek a rovatnak a bevezető írásában dr. Csiha Kálmán, az erdélyi re-
formátus egyházkerület nemrég elhunyt nyugalmazott püspöke ad választ arra, 
hogy: „Mi az, hogy református nevelés? És egyáltalán: van-e református neve-
lés?” A rovatban a továbbiakban arról olvashatunk, hogy mit ünnepelhetnek az 
erdélyi református kollégiumok 2007-ben. Kolozsvári József a kolozsvári 
Református Kollégium 450 éves évfordulója alkalmából, Máthé Márta és Haller 
Béla a marosvásárhelyi kollégium történetéről, Fazoli Sándor ny. történelem-
tanár pedig a fejérvári református schola tanítási rendjéről ír. 
  Szintén az erdélyi oktatás- és neveléstörténet a témája az Örökség rovat-
ban közölt két írásnak. Fehér Katalin Reformkori erdélyi egyházi és iskolai beszédek a 
nevelésről című írásában a következőket olvashatjuk a polgárasszonyok társa-

                                                 
1 Az utrakizmus vallástörténeti kifejezés. Utraquistáknak nevezték a husziták mérsékeltebb 

irányzatának követőit, akiknek a bázeli zsinat 1433-ban megengedte, hogy a kelyhet is használ-

hassa (kelyhesek). A név a két szín alatti áldozásból ered: sub utraque specie. 



dalmi helyéről és befolyásáról: „Így tehát az egyszerű polgárasszony részt vesz 
a nemzet építésében, de nemcsak a jó gazdálkodás, hanem gyermekei helyes 
nevelése által is.” „Az anya a serdülő emberiségnek hazája, oskolája, világa s 
mindene.” Kereszty Orsolya a nők középfokú oktatásának története kapcsán 
írja De Gerando Antonina munkásságáról: „Ahogy az látható volt, követke-
zetesen használta a magyar nemzetépítés nyelvezetét; a nők »természetes« hiva-
tása alapján szervezte az oktatást, nagy hangsúlyt helyezett a magyar nemzeti 
műveltségre. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan sikeresen küzdött a felsőbb 
leányiskolák megfelelő fejlesztéséért és a lányok magasabb fokú tanulmányaiért, 
melyeket az igazgatása alatt álló kolozsvári felsőbb leányiskolában hosszú évek 
alatt meg is valósított.” 
  Anyanyelv rovatunkban Péntek János professzor a nyelvész Brassairól 
emlékezik meg, és megpróbál választ adni arra a kérdésre is, hogy a polihisztor 
tudós megelőzte-e korát, vagy hosszú élete során „csak” a kor élén haladt, aho-
gyan azt Kőváry László állította.  
  Peres Imre tanár úr tanulmányában a magyar művelődéstörténet egy 
másik kiemelkedő személyiségéről, Szenci Molnár Albertről olvashatunk. Ezt 
az írást mintegy „ajándékba” kaptuk a felvidéki Selye János Egyetem Tanárkép-
ző Karának 2006-ban alapított tudományos folyóiratától, az Eruditio – Educatio 
c. lap szerkesztőségétől. Kérésünkre a lap főszerkesztője, dr. Erdélyi Margit 
bemutatja olvasóinknak a lapalapítás indokait is: „hiánypótlás és hagyomány-
teremtés.” Bízunk benne, hogy a lap eléri kitűzött céljait, és megfelelő fórumot 
teremt a nevelés, az oktatás, a művelődés és a tanárképzés szakemberei 
számára, és reményeink szerint nemcsak a felvidéki magyar oktatás hasznára.  
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