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Ozsváth Judit 
 

Az iskolai neveléssel kapcsolatos kérdések 
az Erdélyi Iskolában 

 
 
  A György Lajos és Márton Áron által 1933 őszén alapított nevelésügyi és 
nép-nevelő folyóirat első hét évfolyamának lapstruktúrája azonos volt: az első nagy rész 
az iskolai, a második az iskolán kívüli oktatás-nevelés kérdéseivel foglalkozott. 
Tanulmá-nyomban hat központi gondolat köré csoportosítva vizsgálom az Erdélyi 
Iskolát – azaz a korabeli erdélyi magyar pedagógusokat – leginkább foglalkoztató, iskolai 
neveléssel kapcsolatos kérdéseket.  
 
 

1. A válságban lévő iskola és új iránylehetőségei 
 
Nem ismeretközlés, hanem ítéletalkotás a célunk, nem  

mennyiségre 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 alkalmassá tétele az akarásra, az irányunk. 
György Lajos1 

 
  Amint azt az Erdélyi Iskola szerkesztői programismertető írásukban2 jelezték, lapjukkal a 
nevelés területén (is) jelentkező válsághelyzetből kívántak kivezető utakat mutatni. Igazi orvoslás 
pedig, jól tudták, csak akkor lehetséges, ha alaposan feltérképezik a hibákat és hiá-nyosságokat. 
Ilyenfajta számbavételre az induló lap több írása is vállalkozott.  

  György Lajos a politikai, gazdasági és kulturális válság okát elsősorban a lelki 
válságban találta: „ez a lelki válság legszembetűnőbben éppen a nevelésben 
mutat-kozik” 3  – írta. Ez az állapot annak az általános kulturális válságnak a 
következménye, amely csírájában már az első világháború előtt megmutatkozott, de 
teljes „kibontako-zásához” a háború borzalmai vezettek el igazán: „…az 1914-ben 
felfordult világ még a mai napig sem tudott helyére billenni, éppen az emberbe vetett 
hitünket rendítette meg leginkább. Megrendítette azt a bizalmunkat, hogy egyáltalában 
lehetséges-e az em-beri lelket a kultúra képére formálni. Ez sok gondot és gondolkodást 
okozott, amiből annyi mindenestre máris kitűnt, hogy napjaink iskolája, amely a lelkeket 
a válságból ki akarja vezetni s a jobb jövő munkálását tekinti feladatának, nem haladhat 
a régi mederben s nem dolgozhatik a világháború előtti nagyon is megrozsdásodott 

                                                           
1 György Lajos: Az iskola válsága és új iránya. In Erdélyi Iskola. 1933/34, 1–2. sz. 3. o. 
2 Erdélyi Iskola. In Erdélyi Iskola. 1933/34, 1–2. sz. 1. o. 
3 György Lajos: Az iskola válsága és új iránya. In Erdélyi Iskola. 1933/34, 1–2. sz. 3. o. 
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nyikorgó módszerrel. Új korszakba léptünk, s az új korszaknak új iskola kell!”4 Az új 
iskolának mindenképpen számolnia kell azzal, hogy annak padjaiban a háború által 
„nevelt” fiatalok ülnek, akik hányatott sorsukért nem felelősek, hiszen a világégés idején 
sem a szülői, sem az iskolai oldalról nem kaptak (mert nem kaphattak) megbízható, 
hiteles ismereteket, igazi jellemformáló nevelést: „A mostani ifjúság nyíló szemekkel a 
háború véres esztendeiben lépett a világba. Apja kint verekedett a nagy mészárszék 
valamelyik frontján. Az iskola háborús iskola volt, s itthon háborús, megbomlott 
erkölcsök.”5 Sulyok István is a keresztény eszmevilág elsikkadásában, a keresztény női 
eszménykép elhalványodásában kereste az egyetemes nagy válság végső okát, orvoslását 
pedig – iskolai szinten – a jellem nevelésére összpontosító pedagógia kidolgozásában 
látta.6  
  A XIX. század iskolája a tudásnak tulajdonította a legnagyobb értéket, a 
humanisztikus szemlélet a tudományosan képzett, az ismereteket lázasan halmozó 
ember típusát eszményítette, a módszer és a tudás elsőrangúságára törekedett az 
okta-tásban, a nevelési szempontokat pedig egészen mellékesnek tekintette. „Az iskola a 
kor világnézetének exponense. Ez a kor pedig annak a racionalista és materialista 
világ-nézetnek a befolyása alatt állott, amely csak az értelmet tisztelte, de magáról a 
lélekről tudomást sem akart venni.”7 
  A századfordulón már „felébredt a pedagógiai lelkiismeret” – írja György Lajos, 
a nevelők kezdték látni az egyoldalú tudásközlés zsákutcáját, és az egész embert alakító, 
így a lelket is művelő nevelést hirdették. A háború előtti idő túl kevés volt az új elvek 
széles körű terjesztéséhez, a háború súlyos hatásai viszont még sürgetőbbé tették a 
személyiség helyes kifejlesztését szem előtt tartó nevelési elvek alkalmazását. 
„Sza-kítanunk kell a pozitivista és racionalista pedagógia egyoldalú 
intellektualizmusával, amelynek súlya még mindig nyomasztólag nehezedik ránk, s 
többé már nem azt a célt kell magunk előtt látnunk, hogy a tanuló emlékezetét minél 
több tudásanyaggal hal-mozzuk el, hanem a személyiség kifejlesztése, az egész ember 
kiválóan alkalmassá tétele az akarásra, az irányunk. Ma a tett, a tevékenység, az aktivitás 
a lényegünk” – fo-galmazott György Lajos.8  
  Márton Áron is elsősorban a nevelést teszi felelőssé azért, hogy az első 
világháború megtörténhetett. „A neveléstudomány [...] beismerte, hogy súlyosan 
vét-kezett az ember ellen, amikor kritika nélkül elfogadta szobatudósok élet- és 
való-ságidegen elméleteit s az embert megdöbbentő könnyelműséggel kísérleti nyúlnak 
használta” – állítja, és a következő mondatban kifejti, miben volt „vétkes” a nevelés az 
emberrel szemben: „Két kézzel tömte a gyermek fejébe a felaprított tudományt, de 
ugyanakkor érzelmi, akarati világával, a jellem és kedély nevelésével nem törődött.” 

                                                           
4 Uo.  
5 Márton Áron: A kiszélesített iskola. In Erdélyi Iskola. 1933/34. 1–2. sz. 5. o. 
6 Sulyok István: A válságok válsága. In Erdélyi Iskola. 1933/34. 1–2. sz. 341–342. o. 
7 György Lajos: Az iskola válsága és új iránya. In Erdélyi Iskola. 1933/34. 1–2. sz. 3–4. o. 
8 Uo.  
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Következményképpen pedig: „az életfeladatok felfogására képtelennek bizonyult”. 9 
Az élettől elvonatkoztatott nevelés világnézeti alapja az emberre nézve rendkívül 
ká-rosnak bizonyult: ez a „nagyképű” irányzat ugyanis „bölcseletében romlatlan emberi 
természetről, a tudomány látható eredményeitől megkísértve pedig az ember 
minden-hatóságáról ábrándozott” 10 . Ez az eszmerendszer termelte ki az első 
világháborút, s az újabb katasztrófák elkerüléséhez le kell vonni a megfelelő 
tanulságokat: „a tudás meg-mérhetetlen ereje csak a megnevelt, a nyers ösztönöktől 
megszabadított ember kezébe való lehet”. 11  Nem puszta ismeretátadásra, illetve 
visszakérdezésre, hanem a gyermek saját egyéniségét kifejlődni segítő nevelésre van 
szükség. Ennek az „új” – a „régi” ke-resztény világnézettel azonos – pedagógiai 
alapelvnek értelmében „az iskola leg-nagyobb gondja már nem az, hogy a tudás 
mindenáron való hajszolásával az ismeretek fakírjává nyomorítsa az életre tátogtató 
emberfiókák szomjas lelkét, hanem az, hogy az egész embert nevelje, az értelem 
képzésével legalább arányosan edzetté és hajlékonnyá tegye az akaratot is, megnemesítse 
és kitágítsa az érzelmi világot is”. 12  Márton Áron szerint „az iskola öncélú, tehát 
lényegében erkölcstelen és tarthatatlan intézménnyé lesz, mihelyt az élettől 
elvonatkozik, mihelyt a gyermeknek csak ismereteket nyújt, csak az értelmet fejleszti, a 
többi lelki képességeket pedig elhanyagolja”13 
  A lap indítása előtt másfél évtizeddel véget ért háború után kialakult – de 
többek által még mindig „háborúsnak” nevezett – világnézeti zűrzavartól uralt 
hely-zetben Rajka Géza a tovább burjánzó szabadelvűség és a kollektív kommunizmus 
ve-szélyeire is felhívta a figyelmet: „Lehetetlen, hogy az ízlés, az erkölcsök s a szellemi 
értékek olyan nagyfokú semmibevevésére, amint azt a kommunizmus teszi, tartósan egy 
világot lehessen építeni. [...] Annál öntudatosabban kell nekünk, pedagógusoknak, 
visszautasítanunk a kommunizmust, amely durva tömegek diktatúrája alatt nyögő 
vi-lágot teremt, hol az oktató keze is gúzsba van kötve, hol kétes értékű jelszavak s a 
tanítványok terrorja alatt kellene a tanítás és a nevelés lelki finomságokban kifejezésre 
jutó s érzésbeli indítékokat nélkülöző munkájának is lefolynia. [...] Nem a liberalizmus és 
nem a kommunizmus kell a világnak, s benne nekünk, tanítóknak sem, hanem egy olyan 
megnyugtató s így tartós társadalmi berendezés, mely az azonos érdekű emberek 
együttműködésén, kooperációján épül fel”.14 Rajka XI. Piusz pápa Quadragesimo anno 
című körlevelében felvázolt szociális és gazdasági program által sugallt tanító rendi 
ön-kormányzat felállításától remélte a pedagógusok szellemi és anyagi természetű 
gondja-inak orvoslását. Elkeseredett hangnemben utalt vissza a korábbi 
tanítógyűlésekre és más kari összejövetelekre, amelyek után az ott felmerült értékes és 
életrevaló eszmék kivitelezésére a rajtuk kívülálló tényezők miatt nem kerülhetett sor, s 

                                                           
9 Márton Áron: A hitvallásos iskola feladata. In Erdélyi Iskola. 1937/38. 3–4. sz. 134. o. 
10 Márton Áron: Iskola kitárt ajtókkal. In Erdélyi Iskola. 1935/36. 1–2. sz. 1. o. 
11 Uo. 
12 Uo. 
13 Márton Áron: A hitvallásos iskola feladata. In Erdélyi Iskola. 1937/38. 3–4. sz. 134. o. 
14 Rajka Géza: Az újrendiség és a tanítók. In Erdélyi Iskola. 1933/34. 1–2. sz. 10–11. o. 
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ezért is sürgette az „újrendiség” eszméjének kidolgozását és mihamarabbi életbe 
léptetését.  
  Az erdélyi magyar tannyelvű iskolákat a hatalom kisebbségsorvasztó törek-vései 
terhelték le különösen, ám a gazdasági válság következtében a világon mindenütt 
apasztották a népoktatási költségeket, osztályokat, iskolákat szüntettek meg, 
elhalasz-tották az építkezéseket, emelték a tandíjakat, leszállították a tanszemélyzet 
illetményeit, külön iskolaadókat vetettek ki. Az Erdélyi Iskola egyik lapszáma 
rövidhírben 15  számol be az oktatói-nevelői munkára hátrányosan ható külföldi 
korlátozásokról. A nép-oktatás terén – írja – mindenütt háttérbe szorultak a módszerek 
tökéletesítésére s az igazgatás javítására irányuló minőségi kérdések, s helyettük a 
mennyiségi kérdések ke-rültek előtérbe. A külső korlátozás mellett lassabban lehetett 
érvényre juttatni a sokak által igényelt új tanítási-nevelési elveket. Az új embertípus 
formálását maga elé tűző módszer és iskola eszménye, ha lassabban is, de eljutott a 
minőségi munkára törekvő pedagógustársadalomhoz kül- és belföldön egyaránt. A 
forradalminak számító újí-tások, ha részleteikben el is tértek egymástól, alapelveikben és 
lényegükben többé-kevésbé megegyeztek: mindnyájan a cselekvést, az önelhatározásból 
végzett munkát, a lélek tevékenységi erőinek megmozdítását hangoztatták. Valamennyi 
a gyermek egyé-niségének harmonikus kifejlesztésére törekedett, s az értelmi képzést a 
lelki nevelés szolgálatába állította.  

 
 

2. A munkáltató oktatás 

 
Ha a tanítást cselekvéssel kapcsoljuk össze, ezzel magát  

az elméleti belátást fejlesztjük, az erkölcsi és jellemképzést 
irányozzuk és az ügyesség elsajátítását előmozdítjuk. 

Magyar Tamás16 

 
  Márton Áron számára is nyilvánvaló volt, hogy jellemnevelő feladatát az iskola 
nem tudja teljesíteni a hagyományos, régi módszerrel, mely csupán az 
emlékezőké-pességet fejlesztette/terhelte, „de nem fejlesztette az életre szükségesebb 
képességeket: az értelem élénkségét, kombináló, következtető készségét”. Az összes 
képességeket foglalkoztató módszer, a „cselekvő iskola” kell hogy felváltsa ezt a 
hagyományos is-meretközlő típust – hirdette a világ nagy nevelőihez hasonlóan. A 
cselekvő iskola „az anyagot nem előadja, hanem a gyermekkel dolgoztatja fel”17; az 
önálló, egyéni telje-sítmény felmutatásának lehetősége a hit és önbizalom erősödését 
szolgálja, miáltal „az acélos, szívós életakarat és találékonyság”18 fejlődik.  

                                                           
15 Kisebb közlemények. In Erdélyi Iskola. 1935/36. 1–2. sz. 65–66. o. 
16 Magyar Tamás: A cselekvő iskola tanítási elvei. In Erdélyi Iskola. 1933/34. 1–2. sz. 14. o. 
17 Márton Áron: A pályaválasztás és az iskola. In Erdélyi Iskola. 1936/37. 7–8. sz. 445. o. 
18 Uo. 
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  Az új iskola módszerei című tanulmányában19 György Lajos négy új pedagógiai 
(cselekvő vagy munkáltató) módszert mutatott be, amelyek világszerte egyre nagyobb 
népszerűségre tettek szert abban az időben. Az általa is radikálisnak, ám több 
részlet-ben alkalmazhatónak nevezett módszerek mellett az említett írás több „új” 
iskolát is bemutat, ahol komoly kísérleteket tettek az újszerű nevelési stratégiák 
bevezetésére.  
  A Dalton-Plan vagy másképpen Parkhust-módszer arra az amerikai 
iskolareform-kísérletre támaszkodik, amelyet Parkhust Helén valósított meg először 
1920-ban az amerikai Daltonban. Kísérleti módszerével a különböző képességű és 
érdeklődésű gyermekek egyidejű eredményes foglalkoztatását kívánta megoldani. 
Parkhust az iskolát „laboratóriummá” alakította át oly módon, hogy minden terem 
egy-egy tan-tárgyat képviselt. A termekben az anyagelrendezésnél a gyermek 
figyelmének megraga-dása volt az elsődleges szempont. A módszer lényege, hogy a 
diákok szabadon járják végig a termeket, mindegyikben addig időznek, ameddig 
akarnak. A termeknek külön saját tanítójuk – „munkavezetőjük” – van, akik a 
gyermekkel úgy dolgoznak, mint a laboratóriumban vagy a szemináriumban. Ilyen 
körülmények között a tanulók nem-csak hallgatják a tanítást, de “kutatnak”, saját 
igényük, képességük, kedvük szerint – s ebben van a módszer ösztönző ereje is.  
  Egy másik észak-amerikai városról kapta nevét a Winnetka-Plan-módszer, mely a 
tanuló egyéniségének figyelembevétele mellett a szociális nevelésre is gondot fordít. 
Ezekben az iskolákban nincs osztálytanítás, minden tanuló erejéhez, képességeihez 
mérten halad az anyagban, a tankönyvek és taneszközök olyanok, hogy ha valaki 
elvégzett egy munkafeladatot, tanítójának vagy előtte haladó társainak útbaigazítása 
alapján továbbléphet. Az egyéni munka mellett az iskolában töltött idő másik részét a 
csoportmunkának és a teremtő tevékenységnek szentelik. Itt nem az új ismeretek 
szer-zése vagy az egyéni ügyesség kialakítása a cél, hanem az, hogy a diák megtanuljon 
má-sokkal együtt dolgozni, és saját egyéniségét tudja a csoportközösségnek alárendelni. 
  Az előbbiekkel szemben európai eredetű a Jena-Plan módszer, melyet 1924-ben 
Petersen a jénai egyetem gyakorló – vagy ahogyan ő nevezte el: „szabad életközös- 
ségi” – iskolájában kísérletezett ki. Petersen szerint „szabad” az iskola, mert semmiféle 
világnézeti vagy politikai ellentét nem gyűrűzik be oda, és „életközösségi”, mert a 
szü-lőközösség viseli gondját, és a gyermekek munka- és életközösségekbe 
szerveződnek. Nincsenek külön tanórák, nincs órarend, nincs tanterv, az elsődleges 
szempont a gyer-mek érdeklődése, amivel addig foglalkoznak, amíg az tart. Nincs 
teljesítmény-orientáció, közösségükben egymásért dolgozva fejlődnek egyénileg is.  
  Olaszországi kezdeményezés alapján született, és a mai napig sokfelé elterjedt 
az önnevelésre hangsúlyt tevő Monntessori-féle módszer. Olaszország első doktorrá avatott 
orvosnője, Maria Montessori alapította, és ennek is az a lényege, hogy a 
gyermek-otthonokhoz hasonlóan együtt élő gyermekek maguk választják meg 
foglalkozásaikat. A nevelő háttérből „figyel”, és csak akkor avatkozik be, ha szükség van 

                                                           
19 György Lajos: Az új iskola módszerei. In Erdélyi Iskola. 1933/34. 7–8. sz. 349–351. o. 
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a segítségére. „Az önkéntes nevelést elnyomni – mondja Montessori – annyi, mint 
magát az életet megfojtani. A zsenge korban az emberi lény olyan fényben mutatkozik, 
mint a nap a hajnalhasadáskor, mint a virág az első sziromleveleinek kifeslésekor. A 
nevelőnek val-lásos tisztelettel kell néznie és figyelnie az egyéniség kibontakozását, és 
szigorúan kell óvakodni attól, nehogy az egészséges és helyes spontán cselekvéseket 
megaka-dályozza.”20  
  György Lajos több, az új nevelési elvekkel kísérletező vagy azokat már 
alkal-mazó iskolát is ismertet: így a genfi Rousseau-intézetet és annak kísérleti iskoláját, a 
Kicsinyek Házát, a budapesti ferences nővérek Montessori-módszerrel működő 
óvodáját, Nemesné Müller Márta Családi Iskoláját és Domokos Lászlóné Új Iskoláját. 
Az újítók bemutatása mellett azt is megemlíti, hogy az új módszereket viszonylag ke-vés 
helyen vezették be az iskolaszervezetbe, ő sem javasolja egyértelműen egyiket sem, ám 
nem hallgatja el, hogy: „kétségtelenül vannak bennük jó gondolatok. Ezeket a jó 
pedagógus észreveszi és megfontoltan a lehetőség határain belül igyekszik is 
meg-valósítani, de természetesen kísérletező szélsőségeknek magát lekötni nem fogja”.21  
  Ugyanaz a lapszám – szentté avatása alkalmából – egy másik nagy katolikus 
nevelő, Don Bosco nevelési elveit is ismerteti. Az írást jegyző Veress Ernő így fogalmaz: 
„Don Bosco tüneményes pedagógiája Erdélyben sajátos ünneplésben is részesülhet. Ha 
valahol, akkor itt érezhetünk hálát a donboscói eszmék iránt, ahol az iskola és nevelés 
ügyét nehéz lélekkel, kötelességszerű áldozattal s bizony sokszor kesernyés szájízzel 
hordozzuk. Ez a pedagógia megtanít arra, hogy adott körülmények között is, magában 
az emberi lélekben, a ráható módszerekben s az evangélium közvetlen szűzi érintésében 
hallatlan élvezethez juthat a nevelő, mellyel aztán megtízszerezheti ered-ményeit. A 
nevelés nem lesz többé teher, hanem hivatás és boldog virágba borulás.”22 Az öt és fél 
oldalas írás keretén belül részletességgel vázolja a nagy nevelő ébredő szeretetre, 
ragaszkodásra, családiasságra épített ún. megelőző módszerét. Külön foglal-kozik a 
gyermeknek biztosítandó szabadság, fegyelmezés, büntetés, a tekintély és az önkéntes 
vallásosságra nevelés kérdésével.  
  Baráth Béla három – egymást követő lapszámban közzétett – tanulmányban a 
francia, az angol és az olasz iskolarendszert mutatja be.23 A szerző egyik rendszert sem 
állítja abszolút módon követendő példaként az erdélyi nevelők elé, a kritikusan 
fel-mutatott hibákból és hiányosságokból, illetve a mindkét esetben felsorakoztatott 
pozi-tívumokból levonandó tanulságokat az értő módon olvasó pedagógusra bízza. 
Baráth Béla iskolarendszereket bemutató tanulmányai között különösen érdekes az 
olasz is-kolareformról szóló írás.  

                                                           
20 György Lajos: Az új iskola módszerei. In Erdélyi Iskola. 1933/34. 7–8. sz. 350–351. o. 
21 Uo.  
22 Veress Ernő: A szeretet és bizalom rendszere. In Erdélyi Iskola. 1933/34. 7–8. sz. 355. o. 
23 Baráth Béla: Az olasz iskolareform. In Erdélyi Iskola. 1933/34. 7–8. sz. 367–369. o.; Baráth 
Béla: A mai francia iskola. In Erdélyi Iskola. 1934/35. 1–2. sz. 17–18. o.; Baráth Béla: Az angol 
iskoláztatás jelene. In Erdélyi Iskola. 1934/35. 3–4. sz. 150–155. o. 
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  Olaszországban Giovanni Gentile 1923-ban az ún. fasiszta iskolareformot 
dolgozta ki; az analfabetizmussal szembeszállva, a nevelést nemzetivé téve, a nem 
álla-mi intézeteket jogokhoz juttatva, az addig száműzött hitoktatást a nevelés sorába 
állítva újjáépítette az olasz iskoláztatást. A külső kereteken kívül a belsőt is reformálta 
Gentile, a cselekvő módszer minden szintű alkalmazásával.  
  A franciáknál külön kiemelte a munkáltatásra alapozott új pedagógiai 
mód-szerek – főleg az – alapfokú oktatásban való sikeres alkalmazását, a szemléltető 
módszerek terjedését, melyek által több helyen megjelentek az iskolafilmek, rádiók, sőt 
az iskolanyomdák is. Az angol iskolarendszer bemutatása során rávilágított a 
sziget-ország konzervatívnak titulált sajátosságaira, a tipikusan angol 
„gentleman”-képzésre, melynek során minden szinten a jellemnevelés kapta az 
elsődleges szerepet a peda-gógiai munkában. A Baráth által idézett yorki érsek 1932-es 
beszédének vonatkozó részlete általános érvényű, és máig ható aktualitással bír: „Az 
angol nevelés nagy ha-gyománya az iskola, mint ilyen. Nála is elsősorban a szellem 
érdekel és nem az oktatás a tantermekben. Vele szemben alapvető követelésünk, hogy 
egyéniségeket adjon nekünk és benne az ifjú az emberi társadalom jó és hasznos tagjává 
váljék. Senki se kérdezze velük kapcsolatban, vajon ez az iskola vagy egyetem nagy 
tudósokat adott-e nekünk, hanem inkább azt, vajon igaz férfiakkal ajándékozták-e meg 
Angliát és a birodalmat? Magától értetődően fontos, hogy valakinek tudása legyen, de 
végered-ményben nem az a döntő, hogy ez a tudás túlságosan kiterjedt-e vagy sem. A 
jellem-nevelés áll mindenek felett.”24 Baráth különösen hosszan foglalkozik a – Márton 
Áron által is emlegetett 25  – bentlakásos rendszerrel ellátott „public school”-ok 
(nyilvános iskolák) ismertetésével, mint az angol társadalom igazi “bölcsőivel”, hiszen – 
mint írja – „bennük kapja meg az angol nemzet elitje jellegzetesen angol nevelését”. 
Példaértékűnek tartja a „public school”-okból az egyetemekre is átvitt teljes ifjúsági 
önkormányzati rendszert: „Az egyes internátusi házak rendje, nyugodt élete és 
eredményes munkája, szelleme így a hivatalt viselő ifjak rátermettségétől, józan 
ítélő-képességétől s tapintatától függ. Ők az ifjabbak tanítói, a kollégiumi 
hagyományokba és szokásokba bevezetői. Érthető, hogy ily rendszerben a 
felelősségérzet, a másokról való gondoskodás, a szervező és kormányzó képesség 
természetszerűleg könnyen ki-fejlődik, s ha ennek az önkormányzatnak esetleges 
túlzásait ki tudja kapcsolni az ügyes pedagógiai vezetés, sok érték, otthonosság és baráti 
összeforrás fakadhat belőlük. 
Az intézeti élet a rideg kaszárnyastílust elveszíti, a növendékek lelke a falakkal összenő, 
később is kegyelettel gondol a diákévekre, s az iskolába, mint felnőtt is, szeretettel 
visszajár.”26  
  Angliában a munkaiskola alapgondolatait a minisztérium is ajánlja, az elemi oktatás 
szintjén egyre több helyen be is vezetik a Montessori- vagy Dalton-tervek valamelyikét – szá-mol 
be Baráth. Szintén követésre méltó angliai sajátosság, hogy a tanítótestület sajátos lelkületé-nek és 

                                                           
24 Baráth Béla: Az angol iskoláztatás jelene. In Erdélyi Iskola. 1934/35. 3– 4. sz. 150–155. o. 
25 Márton Áron: Az eszmény nyomán. In Erdélyi Iskola. 1935/36. 3–4. sz. 289. o. 
26 Uo.  
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szellemének kialakítására hangsúlyt fektetve az ő képzésüket külön kollégiumokban (Training 
College) szervezi az angol oktatásügy, ezek több esetben valamelyik egyetemhez kapcsolódnak.  

  Három évvel György Lajos külföldi munkáltató módszereket ismertető 
írá-sának közlése után Székely Károly is számba vette a nyugati államok pedagógusainak 
kezdeményezéseit, sőt az akkorra már elég „titokzatosnak” mutatkozó szovjet állam 
által alkalmazott munkaiskolai módszert is ismertette. „A munkaiskola az orosz 
értelmezés szerint a gyermekek munkaközössége, amely a felnőttek mintájára 
munka-megosztás útján egy közös termelő cél érdekében szerveződik. Nem 
kézimunkaiskolát akarnak, hanem a mai termelési viszonyoknak megfelelő ipari 
munkaiskolát, amely a legteljesebb specializálódást tekinti ideáljának”27 – írja. A nyugati 
modellek ismerteté-sénél Székely már gyakorlati példákat is adott azok alkalmazásából, 
ilyen módon is közelebb hozva őket az itthoni érdeklődőkhöz. Másik közlésében28 a 
magyarországi tapasztalatokat foglalta össze, bemutatva azok minden fejlődési 
fokozatát. György Lajos korábbi leírásánál nagyobb részletességgel ismertette a 
Gyermektudományi Társaság erkölcsi támogatásával 1914-ben megalapított Domokos 
Lászlóné-féle budapesti Új Iskolát, mely inkább a serdülők új szempontú nevelésével 
kísérletezett, és az 1912-ben Brüsszelben alapított, majd 1915-ben Budapestre 
áthelyezett Nemesné Müller Márta-féle Családi Iskolát, mely óvodából és négyosztályos 
elemiből állt. Háromrészes tanulmányát egy kiértékelő írással29 zárta le Székely Károly, 
mely az Erdélyi Iskolában megjelent legalaposabb ilyen jellegű összegzés.  
  A hazai munkáltató oktatás minél gyorsabb elsajátítása és bevezetése 
érde-kében Lux Gyula a pedagógusok önképzését szorgalmazta. A cselekvő iskola 
mellett érvel, amikor így ír: „A régi iskolának gépies és drillszerű munkáját többé nem 
ismerjük el nevelőtanítói értéknek. Ez a tanítás már nem tudja kielégíteni a kultúrával 
telített élet követelményeit. Ezeket a követelményeket csak a mai életigényekhez 
sza-bott munkaiskolai oktatás útján lehet elérni. Elérni azonban sohasem fogjuk, mert 
az élet mindig előbbre van, mint az iskola, és az iskolának nyomon kell követnie az 
életet. Különösen a népiskolának kell lépést tartania az élettel, mert a népiskola öncélú 
iskola, vagyis az élet számára előkészítő iskola, az élet iskolája, és nem más iskolák 
előkészítő iskolája. Az élet iskolája pedig azonos a munkaiskolával. Ma már tisztán 
látjuk, hogy magasabb műveltséget és jobb nevelést csak a munkaiskola elve alapján álló 
oktatással tudunk nyújtani.” 30  Mindebből következik, hogy a munkaiskola sajátos 
követelmé-nyeket támaszt a pedagógusokkal szemben. Korábban a tanuló nem 
kérdezett (mert nem kérdezhetett), így a tanító tudása bármilyen is volt – „elég” volt. „A 
munka-iskolában azonban a tanító aránylag keveset beszél, ott a tanulók beszélnek, és 
ami a legfőbb, a tanulók kérdeznek. [...] De ha a tanulónak kérdeznie szabad, sőt 

                                                           
27 Székely Károly: A munkaiskola (második közlemény). In Erdélyi Iskola. 1936/37. 5–6. sz. 326. 
o. 
28 Székely Károly: A munkaiskola (harmadik közlemény). In Erdélyi Iskola. 1936/37. 7–8. sz. 
471–475. o. 
29

 Székely Károly: A munkaiskola értéke. In Erdélyi Iskola. 1936/37. 7–8. sz. 475–477. o. 
30 Lux Gyula: Munkaiskola és a tanítói önképzés. In Erdély Iskola. 1934/35. 3–4. sz. 143. o. 
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kérdeznie kell, akkor sok minden iránt fog érdeklődni és akkor a tanítónak felelnie kell. 
Felelni azonban az képes, aki tud. A munkaiskola tanítójának tehát sokat kell tudnia, 
hogy sokat felelhessen. A munkaiskolában jó tanító csak az lehet, aki nagy szakismerettel 
és széleskörű általános műveltséggel rendelkezik” – írja később. Mindezt nem az alapok 
elsajátítását nyújtó és ezután is nyújtani fogó tanítóképzőktől kell várnia a nevelő 
társadalomnak, hanem határozott módon önképzéshez kell látnia – buzdít Lux Gyula. 
Az ilyen jellegű munkához Erdélyben nélkülözhetetlennek tartotta az Erdélyi Iskolát, 
hiszen „ez a folyóirat éppen azért alakult, hogy segítségére legyen a tanítóságnak az 
önképzés munkájában, sokoldalúan foglalkoztassa érdeklődését s művelődésében 
támogassa.” A folyóiratban is közölt kerületi tantestületi gyűléseken és továbbképző 
tanfolyamokon rendszeresen vegyen részt, égjen benne a vágy a tanulásra, az 
emel-kedésre, a haladásra. „Állandóan tartsa ébren magában azt a tudatot, hogy neki a 
magyarságot kultúrálnia kell, de hogy ezt megtehesse, előbb önmagát kell művelnie, 
mivel magasabb kultúrára a népet csak magasabb kultúrájú tanító képes vezetni. 
Iskolánk a rendeltetését csak akkor tölti be, ha a tanítóság lelkiismeretét sikerül 
meg-mozgatni e cél szolgálatában. Nem szép szólam, hanem élő valóság az, hogy az 
erdélyi magyarság jövője a magyar tanítók kezébe van letéve” – zárja tanulmányát Lux 
Gyula. 
  Az új módszer bevezetésének tárgyalásakor viszont új kérdéssel találta szemben 
magát a pedagógus: milyen módon használja a tankönyvet, illetve milyen tankönyvet 
használjon a tanítási folyamat során? A tankönyvkérdéssel foglalkozó írásában Loczka 
Alajos megállapította31, hogy a tankönyvet a diák igényére alapozó modern pedagógia 
sem nélkülözheti, csak a tanulásban betöltött szerepét változtatja meg és másképp jelöli 
ki a feladatát. Amerikai vélemény szerint a munkáltató okta-tásnál a tanuló 
rendelkezésére több könyvet kell bocsátani, amelyekből – a tu-dományos kutatáshoz 
hasonlóan – ő maga keresi össze az elsajátítandó anyagot. Ezért Amerikában több, ún. 
„reference book”-ot adnak a tanulók kezébe. Ezzel szemben Németország ilyen jellegű 
iskoláiban nemrég speciális lexikonokat adtak a diákok ke-zébe. Ennek kétségkívül az az 
előnye, hogy nincs darabokra, tárgyakra szabdalva az ismeretanyag, a rokon címszavakra 
való hivatkozással a koncentráció elvét valósítja meg, önállóságra nevel és igény szerinti 
válogatásra szoktat. Loczka Alajos említett írá-sa az ismertetett eljárások közül 
egyértelműen az utolsót tartja követendőnek az erdélyi iskolarendszerben is, igaz, nem 
meríti ki teljesen a módszer előnyeit és hátrányait. 
  Különösen érdekes és aktualitással bíró írás a munkáltató módszer 
hit-oktatásban való alkalmazhatóságát körüljáró Baráth Béla-tanulmány32. Ebben az 
írásban már azt is kifejti Baráth, hogy sem külföldön, sem itthon nincs egységes modell 
a munkáltató oktatásra, egyesek tisztán fizikai munkát, gazdasági tevékenységet értettek 
rajta, mások a gépiesen végzett munka helyett inkább az öntevékenységet 
szorgalmazták, néhol csak szellemi tevékenységre gondoltak, máshol pedig az 

                                                           
31 Loczka Alajos: A munkáltató oktatás és a tankönyv kérdése. In Erdélyi Iskola. 1934/35. 7–8. sz. 
394–396. o. 
32 Baráth Béla: A cselekvés iskolája és a hitoktatás. In Erdélyi Iskola. 1935/36. 3–4. sz. 155–158. o. 



Örökség 

 

 112 

élmény-szerűsítés elvét favorizáltak – az élményre való visszahatásnak, a 
viselkedéseknek a helyes begyakorlására helyezték a nevelés fő hangsúlyát. A legtöbben 
talán mégis azok voltak, akik – jegyzi meg – az észiskola helyett az életiskola, a tettiskola, 
a cselekvő nevelés alapjára helyezkedtek, és a befogadó készség és az élmény nevelő 
hatását ta-gadva, az alkotó gyermekben, a teremtő tettben vélték meglátni és felismerni 
minden  
 
pedagógiai célkitűzés egyedüli jogosult alakját és megnyilatkozását. Valamennyi 
mód-szer újat akart, nemcsak az ismeretek egyoldalú sulykolását, hanem az egész ember 
nevelését, az önkéntes érdeklődést és az öntevékenységet jellemző spontaneitást, a 
kö-zösségbe való bekapcsolást. Ez a modern áramlat a hitoktatást is utolérte. A 
müncheni módszer és a koncentrációs elv már a világháború előtt alkalmazásra került, és 
a szakértők megállapítása szerint, az élet és a tett iskolájának elsősorban a hitoktatás 
keretein belül voltak sikerei. A hitoktatás során ugyanis nem a teológusok képzése az 
elsődleges feladat, hanem a teo-, kriszto- és egyházcentrikus gondolkodású és életű 
embereké, akik az imaéletre, szentségek vételére, hivatási hűségre és apostoli lelkületre 
törekszenek. A centralitás is magától adódik, hiszen a vallásos nevelés az egész em-berre 
vonatkozik, aki nemcsak értelemből, hanem szívből, akaratból, érzelemből is áll; az 
egész emberbe kell belenemesíteni a szentek lelkületét. A Gaudig- és Dalton-terv ennél 
a „tárgynál” nem alkalmazható teljes egészében, hiszen a katolikus vallás dogma-tikus 
jellegű, bizonyos kötöttségek adva vannak, ezek kifejtését, felfogását nem lehet 
önválasztotta kérdésekkel vagy önválasztotta eszközökkel megoldani. „Az érzékeltetés 
munkája már inkább számításba vehető a hitoktatás keretében. Rajzoltatás, ének, 
ala-kítás, építés (oltár, jászol, szentsír stb.), kézimunka, anyaggyűjtés, írásbeli feladat, 
dramatizálás, szabadelőadás, szavalat – mind eszközei lehetnek az öntevékenység 
meg-nyilatkozásának és az életközelségnek. Csak tényleges öntevékenységek legyenek 
ezek, és nem kikényszerített munkásságok” – írja Baráth Béla. A munkáltató oktatás 
ebben az esetben főként szellemi síkon valósítható meg – folytatja – hiszen az 
előkészítő, fel-dolgozó és begyakorló, alkalmazó munkának így nagyobb érvényesülés 
jut: „meg-figyelés, adatgyűjtés, egyéni gondolkodás a kitűzött kérdésen, a következő óra 
anyagán, majd közös eszmecsere keretében megbeszélés és feldolgozás, mely a tanító 
kérdései helyett a gyermek kérdéseinek ad előnyt és magasabb fokon összefüggő 
előadáshoz is vezet, mint a munkaiskola módjai a vallásoktatásban.”33  
  A kisebb korosztálynál természetesen még nem alkalmazható ez a módszer, de 
ott a hittanórán kívüli „műveletesítésnek” (iskolai, templomi ünnepek, ájtatosságok, 
diákmisék, lelkigyakorlatok, ministrálás stb.) van komoly szerepe.  
 
 
 
 

                                                           
33 Baráth Béla: A cselekvés iskolája és a hitoktatás. In Erdélyi Iskola. 1935/36. 3–4. sz. 157. o. 
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3. A hitvallásos nevelés nélkülözhetetlensége 

 
És csakugyan úgy van, hogy a természetfölötti neveltségű  

ember egyenes életvonalon halad és szabadnak érzi magát a zavaros  
világnézetek és a rabszolgává aljasító szenvedélyek gátlásaitól.  

Kötelességérzete, szorgalma, igazságossága, hűsége és etikája a földi  
dolgokra is nagyobb erőt kölcsönöz neki. Egyedül a kereszténység  

és a keresztény nevelés az, amely magasabb rendű  
és egységes életirányba vezeti az embert. 

György Lajos34 

 
  Az Erdélyi Iskola szerkesztői már beköszöntő írásukban35 elhatárolták magukat az 
amúgy is haldokló „pogány ízű” nevelési elvektől és módszerektől, és a 
kato-likus/keresztény eszmék és gondolatok „eligazító biztos irányát” ígérték 
olvasóiknak. Saját programjukat aláhúzandó közölték már az első lapszám elején XI. 
Piusz pápa 
A keresztény nevelés című apostoli körlevelének részletét. „Óriási fontosságú, hogy ne 
tévedjünk az embernek a végső cél felé irányításában, mert vele szorosan függ össze a 
nevelés munkája. S minthogy a nevelés lényege az embert olyanná alakítani, amint élnie 
kell a földön, hogy elérhesse azon fenséges rendeltetését, amelyre Isten terem-tette, 
világos, hogy az isteni gondviselés jelen rendjében, ahol egyszülött Fiában megmutatta 
az utat, az igazságot, az életet, tökéletes s az ember végső céljának meg-felelő nevelés 
csak a keresztény nevelés lehet” – fogalmazott XI. Piusz.36 A hitvallásos nevelés legfőbb 
és legkövetkezetesebb szorgalmazója a lap hasábjain – hivatásából fakadóan is – a fiatal 
Márton Áron volt. Az ő nevelésfogalma már magán hordozta a keresztény alapokhoz 
való kapcsolódás jeleit is: „Nevelés alatt azt a tervszerű munkát értjük, amellyel felnőtt, 
kialakult egyéniségű emberek a még meg nem nevelt gyermek-embert az egyéniség 
minél tökéletesebb kialakításához segítik.” 37  Ugyanakkor azt is kifejtette, hogy „a 
gyermekben megfigyelt bontakozás, fejlődés, folytonos nyugtalanság a tökéletesebb 

                                                           
34 György Lajos: A keresztény nevelés – 3. In Erdélyi Iskola. 1934/35, 5–6. sz. 270. o.  
35 Erdélyi Iskola. In Erdélyi Iskola. 1933/34. 1–2. sz. 1. o. 
36 A keresztény nevelés. Részlet XI. Piusz pápának A keresztény nevelésről szóló apostoli 
körleveléből. In Erdélyi Iskola. 1933/34. 1–2. sz. 2. o. 
37 Márton Áron: Az egyház és a nevelés. In Erdélyi Iskola. 1939/40. 1–2. sz. 1–5. o. 
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életformák felé tulajdonképpen a teremtmény nyugtalansága, mozgása, tendenciája az 
abszolút tökéletes lény, a teremtő Isten felé”.38 A keresztény fel-fogáshoz hasonlóan a 
pedagógia is a „test–lélek, külső és belső világ, szabad akarat–kényszer” 39 
dualizmusokkal foglalkozik, így csak a keresztény világnézet alapfogal-maival képes 
definiálni önmagát – állítja Márton Áron. A gyermeknevelés célja sem lehet más, írja, 
mint az egyéniség minél tökéletesebb kialakítása. Tárgya az egyszeri, megismételhetetlen 
lény, a gyermek, akire történelmi helye, sajátos körülményei figye-lembevételével kell 
tekinteni. „A nevelésnek minden ember sajátos természetéhez és képességeihez kell 
igazodnia, körülményeit, környezetét is számba kell vennie, hogy mindenkiből tisztán 
kihozza éppen azt a gondolatot, amelyet benne a kimeríthetetlen gazdagságú Isten 
kifejezésre juttatott.”40  
  A pedagógiának az ember természetfölötti életre való meghívottságával is 
számolnia kell, ezért „a nevelő felelős hivatását akkor fogja fel helyesen, ha a 
gyer-mekben nem közönséges érzéki-eszes lényt, hanem az örökéletre meghívott 
embert látja és minden eszközt felhasznál, a nevelésbe a vallás erőit is bekapcsolja, hogy 
őt előkészítse mind a földi, mind az égi sorsra” – írja ugyanott. Másik írásában így 
fogalmaz: „aki az embereket Isten országa számára akarja nevelni, annak a reá bízottak 
műveléséről hatékonyan és aggodalmas utánajárással kötelessége gondoskodni, mert 
Isten országának valósulása a földön kezdődik”. 41  A nevelés feladata ezért, a 
ter-mészetes képességek kifejlesztésén túl az ember „felemelése” az Istentől számára 
el-rendelt kegyelmi világba. „(A katolikus pedagógia) tudja, hogy sem fejlett kultúra, sem 
bőséges tudomány nem ér semmit és nem segít; az életet nem jobbá, hanem 
bizonytalanabbá teszi, ha beéri a természetessel, embernek és emberinek az egyetlen 
természetfölötti célra való rendelését elsikkasztja.”42 A csak a földi szempontok sze-rinti 
nevelés példájául az előző rendszert hozza fel, mely annyira helytelen volt, hogy 
következményei több generációra is kihatottak.  
  A művelődés és a kultúra tehát „az Isten országához” való közeledésnek és a 
mindennapi boldogulásnak is egyaránt biztosítéka. A művelődésnek pedig egyik 
„esz-köze a nevelés és a tanítás az iskolában”.43  
  XI. Piusz pápa 1929. december 31-én kiadott enciklikájának nyomán haladva 
György Lajos többrészes tanulmányban fejtette ki a keresztény nevelés meghatározó 
elemeit az Erdélyi Iskola hasábjain, A keresztény nevelés címmel. Előbb a nevelésre jogosult 
három tényező (egyház, család, állam) feladatait ismertette, majd a nevelés alanyáról és 

                                                           
38 Márton Áron: Világnézet és nevelés. In Erdélyi Iskola. 1933/34. 5–6. sz. 238. o. 
39 Márton Áron: Világnézet és nevelés. In Erdélyi Iskola. 1933/34. 5–6. sz. 235. o. 
40 Márton Áron: Az egyház és a nevelés. In Erdélyi Iskola. 1939/40. 1–2. sz. 3. o. 
41 Márton Áron: Majláth püspök öröksége. In Erdélyi Iskola. 1935/36. 7–8. sz. 442. o. 
42 Márton Áron: Az egyház és a nevelés. In Erdélyi Iskola. 1939/40. 1–2. sz. 3. o. 
43 Uo. 
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céljáról értekezett. 44  György Lajos is hangsúlyozza a hibák tudatosítását, hiszen 
„bámulatos összevisszaság uralkodik a nevelés terén, a legotrombább vissza-élések 
történnek s a józan ésszel ellenkező égbekiáltó hibáknak és a lehető legsajná-latosabb 
eredménytelenségeknek vagyunk a szemtanúi”.45 A nevelés nem kerülheti meg, írja, az 
ember kettős irányultságát, „természeti” és „természetfölötti” életre ka-pott meghívását. 
Az ennek figyelmen kívül hagyásával felépített pedagógiai rendszerek mind hibásak, és 
nem az értékelvű nevelést szolgálják. Az egész embernek s ezzel kap-csolatban a nevelés 
egységének hangoztatása kimondottan keresztény álláspont. Merőben ellenkezik vele, 
sőt egyenesen tagadása a keresztény érzületnek a modern pedagógiai naturalizmusnak 
nevezett felfogás, mely csak az ember természeti oldaláról vesz tudomást, a bűnbeesést, 
a kegyelmet, a megváltást mereven elutasítja. Csak a „természeti” ember kifejlesztése a 
célja, s ehhez – evidens módon – csak „természeti” eszközöket használ, szabadjára 
hagyva a gyermek függetlenségét, akaratát, meglazítva a fegyelmet, és tagadva az isteni 
rendet. Ez ellen, a Rousseaura vissza-vezethető s a materializmusban kivirágzott 
felfogással „megfertőzött” pedagógiai köz-szellem ellen tiltakozott XI. Piusz és az ő 
nyomdokán minden keresztény nevelő, így Márton Áron és György Lajos is.46 
  Az egyház nevelési küldetése Márton Áron számára is egyértelmű, 
meg-szentelői és nevelői funkciói szétválaszthatatlanok: „az egyház azt az 
embernemesítő törekvést (ti. a nevelést) a végtelenbe feszülő lélek vágyakozásával méri, 
a gyarló-ságokkal megrakott embert a természeti élet lapályairól természetfölötti 
magaslatokra, a földről az égbe, a tökéletlenségekből Isten tökéletességére ösztönzi. [...] 
az egyház nevelői feladata és joga egyetemes érvényű, az ember minden vonatkozására 
kiterjed.”  
  Az Erdélyi Iskola gyakran közölt a hitvallásos iskolák feladataival, céljaival 
kapcsolatos írásokat is. Paál Árpád már az első lapszámban számba vette a hitvallásos 
iskolák visszaszorítására és az állami iskolák felállítására irányuló, Európa több nyugati 
országában (Spanyolország, Franciaország, Németország) is jelentkező törekvéseket, és 
kimutatta, hogy – bár mindenütt azt hangoztatták, hogy a nemzeti nevelés érdeke 
kívánja az államosítást47 – ezzel éppen a nemzet és a vallás eszméjét állítják szembe 
egymással. „Azonban a szembeállítás a kereszténységgel szemben annál igaztalanabb, 
hiszen Európában minden nemzetnek megalapozást és kifejlődést éppen a 
keresztény-ség adott. A kereszténység védelme alatt alakultak ki az európai államok. 
Azokban az egyes népek önértékelése, vagyis nemzeti önérzete is fölbátorítást csak 

                                                           
44 Amint az a György Lajos személyi hagyatékában fellehető jegyzetekből kiderül, ez a többrészes 
tanulmány egy, a katolikus pedagógusok részére szervezett többnapos továbbképző során 
elhangzott előadás anyaga. 
45 György Lajos: A keresztény nevelés. A nevelés alanya. In Erdélyi Iskola. 1934/35. 5–6. sz. 267. 
o. 
46 A „modern” nevelés hiányosságait és hibáit több írás is számba veszi az Erdélyi Iskolában, így – 
többek között – Drozdy Gyula Modern nevelés, modern iskola (1936/37. 1–2. sz. 3–7. o.) és Kelemen 
Béla A modern pedagógiai naturalizmus (1936/37. 3–4. sz. 155–158. o.) című munkái. 
47 A hitvallásos iskolák csak egyházi hűséget adnak, állították, de nem egyúttal nemzeti hűséget is. 
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erkölcsi alapok-ból és hagyományokból kaphatott s nem az üres hiúságokból. Erkölcsi 
alapokat, ha-gyományokat, megszenteléseket pedig csak a vallás adhatott, az ősöktől az 
unokákra átömlő hitnek az áramlása” – írja Paál Árpád.48 Az állami iskolákat tehát csak 
államellenességgel lehet úgy erőltetni, hogy a hitvallásos iskolák kiirtását vigye végbe. Sőt 
az állami iskoláknak a hitvallásos iskolák „lelkéből” elsősorban a hitvallásos szelle-met 
kellene átvenniük, ha igazán az állam javát szolgáló, eszményeket ápoló iskolákká 
akarnának válni. Romániában sem erőltethetik az állami iskolákat – vonja le a 
követ-keztetést Paál – a magyarság régi hitvallásos iskoláival szemben. „A román 
nemzeti eszme terjesztése címén folyik ez az erőltetés, de nem a román nemzetiségűek 
között. Tehát nem azon népterületen, ahol a román nemzeti eszme terjesztése 
helyénvaló lehetne. Így mindjárt a nem kellő területen való föllépés is nem a saját nép 
javára való szolgálat, hanem károkozás egy más nép ellenére. Saját népem érdekét pedig 
helyesen és eszményiesen a más nép kárára törekvéssel nem szolgálhatom.” 49  A 
hitvallásos iskolairány európai küzdelmének bemutatása és a ragaszkodásban foglalt 
nemzeti érzés erkölcsi megalapozása és megerősítése jól mutatja: mély, természetes, 
ösztönös oka van annak, hogy a nép – még az állami erőltetéssel szemben is – 
ragaszkodik a hit-vallásos irányú iskolákhoz. „A nép életösztöne a maga fönnmaradását 
keresi ezen az úton. Kisebbségi népeknek is megvan ez az életösztönük, s joguk van 
arra, hogy ezt az életösztönüket kifejtsék, megvalósítsák. [...] Csak a hitvallásos iskola az, 
amely őseink hitét és erkölcsét átadja a gyermekeknek és unokáknak. A vallás egy 
embernél is, egy népnél is a természet legfőbb Urával való életviszony felfogása és 
átérzése. Ebben a viszonyban más ember vagy más nép sorsa párhuzamos lehet a 
miénkkel, de nem a miénk. A vallás így önállóságot ad az élet átérzésének, önállóságot ad 
egy nép ön-ismeretének is. Kisebbségi népnek nincs is más lehetősége arra, hogy ezt az 
önálló sorsérzést, a maga életének ezt az Istenig érő saját szemléletét megtalálja. Csak a 
hit, a vallás útja az, amelyen e szemlélethez eljuthat. Éppen a kisebbségi nép azért 
kisebbsé-gi, mert ő állam fölött nem rendelkezik, csak az állam rendelkezik fölötte. A 
kisebbségi nép egy-egy államnak tartozéka, de ő magának nincs saját testére-lelkére 
szabott álla-ma. A kisebbségi nép valójában államtalan. Így tehát az ő népérzését, az ő 
külön ki-sebb nemzeti érzését az állam nem is fejezheti ki, mert ez a nagyobb alakulat 
csak a többségi nép nemzeti érzésének kifejezője. Ennélfogva az állami iskola sem lehet 
a kisebbségi nép nemzeti érzésének tolmácsolója, annál kevésbé annak megtartója és 
fej-lesztője” – összegez a tanulmány írója. Paál Árpád a kisebbségi magyar társadalom 
„saját nemzeti iskoláinak” tartja a hitvallásos iskolákat, amelyeket az „életösztön óriási 
erejével” kell felkarolnia. Szerinte nem elég a meglévő egyházi szervezetekre rábízni a 
fenntartásukat, hanem az egész kisebbségi nemzeti társadalomnak egy nagy 
„iskola-egyesületté” kell szerveződnie, és havi, heti, sőt napi pénz- és természetbeni 
adomá-nyokkal kell segíteni ezeket az intézményeket. Paál Árpád gyönyörű gondolatai 
minden bizonnyal sok értő és érző emberhez elértek, de – és ezt bizonyította a 
történelem – az egyre jobban terjedő rosszat, sajnos, ekkor nem tudta legyőzni a „jó 

                                                           
48 Paál Árpád: A hitvallásos iskolák és a nemzeti érzés. In Erdélyi Iskola. 1933/34. 1–2. sz. 19. o. 
49 Uo. 
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Istenben, a mások jóságában és a maguk erejében” bízó magyar kisebbség.  
  Ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódik Márton Áron A hitvallásos iskola feladata című 
írása, amelyben az erdélyi kisebbségi iskolák hitvallásos és nemzeti jellegének pontos 
körülírását és az ebből fakadó feladatok meghatározását sürgette. Hogy húsz év alatt ez 
nem történt meg, annak magyarázatát elsősorban a körülményekben, az iskolaügy terén 
kényszerített harcban látta, ami minden erőt és figyelmet lekötött. „De a nevelésügy 
számunkra olyan életkérdés, hogy többé nem hagyatkozhatunk az egyéni ösztönre és 
jóakaratra, hanem a szerepet és feladatot, amit várunk hitvallásos iskoláinktól, pontosan 
meg kell határoznunk” – írta. 50  Felszólításának apropóját egy korábbi Puskás 
Lajos-cikk51 adta, amelyben a kiváló nevelő a kisebbségi életformára való neveléshez 
adott gyakorlati szempontokat. A kettőjük felvetése nyomán aztán több erdélyi 
pedagógus megfogalmazta elveit, ezeknek a következő lapszámokban – a Puskás által 
kezdeményezett cím margóján – az Erdélyi Iskola is publicitást biztosított. 
 
 

4. A kisebbségi életforma sajátos nevelési elvei 
 

Üljünk össze és tárgyaljuk meg tehát kisebbségnevelő elveinket.  
Másképpen egységben építő munkánkat sohasem kezdhetjük meg.  

Bízzunk egymásban, mert ellenkező esetben vállalkozásunk  
siralmas hajótörést szenved. 

Ferencz József52 

 
  Az erdélyi magyar társadalom sajátos helyzetéből adódóan a nevelés is köteles e 
speciális szempontokat szem előtt tartani, fel kell vállalnia a kisebbségi életformára való 
nevelést. Ez jelent gyakorlati szempontokat is53, de elvi szintű elemzést is kíván (például 
a pályaválasztások egyéni és közösségi összefüggéseinek, a közösségi feladat-vállalások 
szükségességének analizálását is). Fontos kérdéskör a kisebbségi létfeltételek és az 
emberhez méltó élet elvi-eszmei összeegyeztetése és gyakorlati megvalósulási 
le-hetőségeinek számbavétele. Márton Áron szerint a teremtmény akkor képes 
emberhez méltó életet élni, ha azt mindig az isteni szándékkal veti össze. Az isteni 
elgondolás pedig közösségre vonatkozik, így saját életén túlmenően másokéval is 
számolnia kell, legyen itt szó kisebbségi vagy többségi népközösségről. Az erdélyi 
magyarság számára is éppen úgy „kötelező” a lelki tökéletesedés, a szüntelen megújulás, 
mint a többségi nemzet számára – az ehhez szükséges „eszközökkel”, erőforrásokkal 
mindenképpen rendelkezik. Saját társadalma megújításának legfontosabb biztosítéka 

                                                           
50 Márton Áron: A hitvallásos iskola feladata. In Erdélyi Iskola. 1937/38, 3–4. sz. 133–134. o. 
51 Puskás Lajos: A kisebbségi életformára való nevelés iskoláinkban. In Erdélyi Iskola. 1937/38. 
1–2. sz. 11–17. o. 
52 Ferencz József: A kisebbségi életformára való nevelés iskoláinkban. In Erdélyi Iskola. 1938/39 
5–6. sz. 303. o. 
53 Lásd Márton Áron korábban idézett, A pályaválasztás és iskola című írásában. 
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pedig a közép-iskolák és főiskolák padjaiban formálódó leendő értelmiség és a tágabb 
értelemben vett nép nevelése. Márton Áron „öncélú, önmagáért való, a népi közösség 
nagy érdek-lődésétől eltávolodott kisebb réteg tenyésztelepeinek”54 nevezi a korabeli 
közép-iskolákat, ahol nem nevelnek közösségi szellemre, nem nevelnek igazi közösségi 
életre. Ezzel az „öncélú” iskolaformával szemben a korábban bemutatott angol „public 
school”-t állítja követendő példának, amely „a jellem alakítását teszi az első helyre”, és 
„azt a kettős követelményt állítja mint életfeladatot az ifjú elé, hogy hivatásában akarjon 
a legkiválóbb lenni, és ugyanakkor ne felejtse, hogy kötelessége a nemzet érdekeiért is 
becsülettel dolgozni”55. Márton Áron az élet harcait „győzelmesen meg-harcolni tudó” 
fiatalok kinevelését várja a középiskolától.  
  A közösségi életre felkészítő értelmiségi nevelésre szerkesztett ideális modellt 
Venczel József. Szerinte az értelmiség „az erdélyi magyar társadalomban éppoly kitevő 
tényező, mint a sokat emlegetett, a törekvéseink első síkjában fekvő nép”56. Ez a cél 
„következetes neveléssel vagy önneveléssel” valósítható meg – „a céltudatra nevelés 
intézményében”, az általa megalkotott Collegium Transilvanicumban. Vallja, hogy az 
értelmiség öntudatán, céltudatosságán múlik az áhított társadalmi megújulás: 
„közös-ségi életünk zavartalansága szempontjából ugyanis éppen annyira lényeges 
intelligen-ciánk céltudatossága, mint az, hogy népünk öntudatához kétség ne férjen”57 
.Ez az általa megálmodott, a legkiválóbbak nevelésére hivatott intézmény „a feladatokra 
való rákészítést vállalja, mégpedig egyrészt az egyetemi tanulmányokat, másrészt az 
egye-temi tanulmányok utáni vezető szerep áttekintését segíti elő”. Ezen a szinten is az 
egyénre koncentráló nevelést hirdeti, „nem tömegintézmény, hanem a legkiválóbbak 
testülete”. Venczel szerint „az új intelligenciának különbnek, minőségileg: nemcsak 
képzettségben, hanem hivatásban is különbnek kellene lennie, mint a többségi nép 
vezető osztályának. [...] Ez ugyanis az egyetlen út arra, hogy általános 
kisebbség-politikánk panasz-jellegét az előrelátás érvényesülésével preventív politikai 
harcmodor váltsa fel, s a közvetlen nemzetiségi küzdelemben határozott biztonságérzet 
valósul-hasson meg.” 58  Az elit- vagy értelmiségnevelésnek az a célja, hogy a már 
megneveltek mások nevelését vállalják tovább, bármely hivatásban legyenek „a nemzeti 
kultúra apostolai”, a nép nevelői.  
  Márton Áronhoz hasonlóan Puskás Lajos is az iskolától várja a kisebbségi 
életformára való ránevelést. Több erdélyi pedagógust is szólásra/írásra indító írásának 
elején kora ifjúságának elhelyezkedési, megélhetési panaszait vette számba, majd a 
ba-jok okát próbálta meghatározni. Márton Áronnal szemben saját „élhetetlenségéért” 

                                                           
54 Márton Áron: Ugartörés előtt. In Erdélyi Iskola. 1934/35. 1– 2. sz. 1. o. 
55 Márton Áron: Az eszmény nyomán. In Erdélyi Iskola. 1935/36. 3–4. sz. 289. o. 
56 Venczel József: Collegium Transilvanicum. Az értelmiség-nevelés feladatai. In Erdélyi Iskola. 
1935/36. 5–6. sz. 305. o. 
57 Venczel József: Collegium Transilvanicum. Az értelmiség-nevelés feladatai. In Erdélyi Iskola. 
1935/36. 5–6. sz. 306. o. 
58  Venczel József: Erdélyi föld, erdélyi társadalom. Budapest, 1988, Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó. 179. o. 
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elsősorban a fiatalságot okolja, majd csak a második részben jut el az iskolai nevelés 
terén mutatkozó hiányosságok számbavételéig. „A hitvallásos és az állami iskola 
cél-kitűzése az oktatásban közös. Ellenben meg kell adniuk iskoláinknak azt a nevelést, 
melyet az állami iskola nem adhat meg, mert növendékei a többségi nemzet életére 
készülnek, s ez lényegesen különbözik a kisebbségi életformáktól. Ennek a kisebbségi 
életre intézményesen ránevelő hivatásnak a teljesítésével áll vagy bukik iskolaügyünk. 
Ebben van egyedüli létjogosultsága” – mondja ki határozott hangon.59 Megoldásként ő 
– Márton Áronhoz hasonlóan – a mini „diákállam” módjára szervezett iskolák típusát 
ajánlja, amelyek keretein belül a gyermek cselekedetekkel tud készülni az életre. A nagy 
társadalmat mintázó iskolákban a növendékek önálló felelősségű polgárokként 
mű-ködnek, és szellemi képességeik nevelésével egyidejűleg a társadalmi életre való 
képességeik is fejlődnek. „Jellemnevelés elméleti alapon nem végezhető, csak úgy, ha az 
ifjúnak a cselekvésre alkalmat nyújtunk” – jelentette ki. A különböző sportklubok, 
olvasóegyletek, önképzőkörök mellett kiemelt helyen ide sorolja az 
iskolaszövetkeze-teket és cserkészetet, mint legeszményibb jellemnevelő 
szervezeteket.60 Írása nyomán aztán több nevelő fogott tollat Erdély-szerte, a legjobbak 
írásait az Erdélyi Iskolában is közzétették annak szerkesztői. A véleménynyilvánítás 
mögött minden esetben felfedezhető az elhivatott módon való jobbítani akarás. A 
csíkszeredai Pálffy Ferenc szerint például az elvi alap tisztázása az elsődleges, s csak 
utána kerülhet sor a gya-korlati megvalósításokra. „Ennek első feltétele a nevelésre 
hivatott vezetők nevelé-sének egységesítése, vagyis – ha céltudatos és egységes nevelést 
akarunk iskoláinkban – akkor meg kell találnunk a módot rá, hogy maguk a nevelők 
tűzzék ki a közös célt, teremtsék meg az összhangot és alakítsák ki a legcélravezetőbb 
formákat. Ezt, úgy hiszem, csak részben lehet előkészíteni az Iskola hasábjain és e 
mellett feltétlenül szükség volna a tanárok személyes találkozására, az irányelvek 
megtárgyalására és le-szögezésére. A továbbiakban pedig az »utánpótlásnak« már az 
egyetemi években ilyen alapon való előkészítése és nevelése volna feltétlenül szükséges, 
mert amikor a »ki-sebbségi életformára való nevelés kódexét« akarjuk megalkotni, akkor 
olyan emberekre van szükségünk, akik annak előírásait akarják és tudják is végrehajtani” 
– írja. 61 
A Gyulafehérváron működő Boér Richárd ugyanott közölt írása szerint „a nevelőnek 
arra kellene törekednie, hogy kialakítsa magában a kisebbségi élettípust, melyről az ifjú 
azután észrevétlenül lemásolhatja saját életét. Ha pedig egyénileg elvégeztetett a feladat, 
akkor egy-egy iskola nevelő-kara önmagától egy nevelőre jutott (ami nagyon fontos!), s 
ekkor már könnyebben fog menni a második és harmadik lépés: iskoláink feladatának 
tisztánlátása és ennek megvalósítása az ifjúságban”. Egy lapszámmal ké-sőbb Dávid 
László a mellett érvel, hogy a kisebbségi életformára való neveléshez nincs szükség 

                                                           
59 Puskás Lajos: A kisebbségi életformára való nevelés iskoláinkban. In Erdély Iskola. 1937/38. 
1–2. sz. 13. o. 
60 Puskás Lajos az Erdélyi Iskolában sok, a cserkészetet népszerűsítő írást publikált. 
61 A kisebbségi életformára való nevelés. Hozzászólások Márton Áron és Puskás Lajos cikkeihez. 
In Erdélyi Iskola. 1937/38, 5–6. sz. 276–279. o. 
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újabb keretekre, a cserkészet sem tekinthető ideálisnak önmagában. „A ne-velés kérdése 
első sorban a nevelő kérdése – szerinte. Nevelőkre van szükség, akik a meglevő 
kereteket élettel töltik ki, akiknek minden törekvésük az, hogy a rájuk bízott 
növendékeket csakugyan neveljék, és minden igyekezetükkel azon vannak, hogy a 
nevelésre legalkalmasabb eszközöket megismerjék és alkalmazzák még akkor is, ha 
egyéni kényelmük rovására van, vagy esetleg más »hátrányokkal« jár. Osztályfőnökökre 
van szükség, akik osztályukkal egy közösséget alkotnak, mint atya a gyermekeivel. 
Igazgatókra van szükség, akik a négy vagy nyolc osztályos családnak igazi pátriárkái, a 
nevelő munka irányítói, szervezői és ellenőrzői, akik vállalják az emberek között 
elkerülhetetlen súrlódások kiegyenlítését, mindig a legszentebb az ügy szem előtt 
tartásával. Nevelőkre van szükség, akik vállalják a nevelés nagy feladatát, ami azt jelenti, 
hogy elsősorban saját életükben valósítják meg azokat az elveket, amelyek szerint 
másokat nevelni akarnak.”62  
  A kisebbségi életformára való nevelés kérdését a következő tanévben is tovább vi-tatták 
a pedagógusok az Erdélyi Iskola hasábjain. Kiemelendő például a brassói Fejér Pál írása az állami 
iskolákban bevezetett országőr-szervezet keretében lehetővé váló gyakorlati órákról, vagy a 
kolozsvári Málnássy Gézának a megszüntetett cserkészetet pártfogoló értekezése. A vi-tát 
kezdeményező Puskás Lajos nagy ívű összegzést végzett ebben a lapszámban, megállapítva, hogy 
a hozzászólások túlnyomó részben két kérdést boncolgattak: a nevelő személyének és a nevelés 
keretének kérdését. Bár a hozzászólók nem éltették egyértelműen az amúgy is már „halott” 
cserkészetet, vérbeli cserkészként Puskás nem tágított annak újra megszervezésétől (vagy egy 
rokon-szervezet megszervezésétől). „Kérnünk kell tehát, meg kell szerveznünk hit-vallásos 
iskoláink mellett, ezeknek kiegészítésére, a mi külön ifjúsági szervezetünket, az erdélyi magyar 
ifjúság cserkészetét, vagy ha úgy tetszik, a strázsa sajátos célú, autonóm magyar alosztályát. Ha 
népközösségi szervezetet létesíteni jogunk van, ehhez is kell jogunknak lennie, s ha a totális 
román nacionalizmus kialakítására az amúgy is kitűnő nemzeti szellemű állami iskola mellett 
strázsa szervezetre is szükség van, nekünk még inkább szükségünk van az erdélyi magyar ifjúság 
cserkészetére. Ha ezt sikerül megalakítani, akkor a kisebbségi életre való nevelés kódexe is 
kezünkben van. A cserkész-szervezetnél, törvénynél, módszereknél jobb erre nem kell (vö. 
Erdélyi Iskola 1936/37. évi cikksorozatát). Mi más volt a régi cserkészet, mint maga a mi 
igénytelen, küzdelmes, áldozatokkal teljes kisebbségi életünkre való ránevelés? Nevelés a 
közösség önzetlen szolgálatára, napi jótettre, munkára, sziklaszilárd jellemre, állandó aktivitásra, 
összetartásra, vállalkozási készségre stb. 

  Összegezve mindent: ha tanár s egyben ifjúsági vezetőképzésünktől és ifjúsági 
szervezetünk keretétől (cserkészet) gondoskodtunk, s ezt a keretet a régi jól bevált 
tartalommal megtöltve ifjúságunk minden rétegére kiterjesztettük, a kisebbségi 
élet-formára való nevelés kérdése nagy vonalakban megoldáshoz is jutott” – írja.63  

  Puskás következetes és elhivatott harca a cserkészet újraszervezéséért, tudjuk, nem járt 

                                                           
62 Dávid László: Van-e szükség újabb keretre ifjúságunk nevelésében? (Hozzászólás Puskás 
Lajos Kisebbségi életformára való nevelés című cikkéhez). In Erdélyi Iskola. 1937/38, 7–8. sz. 
413–416. o. 
63 Puskás Lajos: A kisebbségi életformára való nevelés iskoláinkban. In Erdélyi Iskola. 1938/39. 
5–6. sz. 302–303. o. 
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eredménnyel, a kisebbségi nevelés keretei egyre jobban beszűkültek, mígnem a rossz győzelmét 
hirdető második világégés minden remény szertefoszlásához vezetett.  

 
 
 
 
 

5. Hivatástudatra nevelten pályát választani 
 

Tagadhatatlan, hogy az ifjúság tájékozatlan, sőt – és ez még  
súlyosabbá teszi a dolgot – hibásan tájékozódott ebben a  

nagyjelentőségű kérdésben. Sokan nem minden alap nélkül  
az iskolát és módszereit teszik felelőssé a pályát tévesztett ifjúságnak  

a keresésben és változtatásban elpazarolt idejéért és munkaerejéért. 
Dávid László64 

 
  A pályaválasztás és az iskola című írásában Márton Áron az egyéni boldogulást 
előkészítő nevelés fontosságát hangsúlyozta. Az iskolától az elérhető célok, pályák 
sugalmazását, a kisebbségi magyar fiatalok számára megélhetést biztosító pályákra való 
irányítást várta el, az egyéni boldogulás megalapozását, valamint az új, eddig jórészt 
kipróbálatlan, sőt lenézett pályákra, foglalkozásokra való felkészítést, hiszen „a 
gaz-dasági élet gyakorlati ágaira is komolyan fel kell készülni, a szükséges erényeket és 
tudást el kell sajátítani”.65 Tulajdonképpen a közösség rossz beidegződéseit „beteges, 
élhetetlen felfogását” kell az iskolának megváltoztatni: hogy ne (csak) a fixfizetéses 
hivatalnokállások legyenek a vágyak netovábbjai, hanem a gyakorlati pályák is 
meg-becsültek legyenek. Ugyancsak az iskolára vár a feladat, hogy tudatosítsa a fiatal 
generációban, hogy „a tudás, a műveltség mennyire elengedhetetlen és milyen 
elő-nyökkel jár éppen ezeknél a hivatásoknál”.  
  Az iskolának azonban nem csak az egyéni boldogulásra való előkészítés a 
feladata: „Az iskola elsősorban egyéni érdekű élethivatásokra készít elő, de a nevelő nem 
felejtheti, hogy az élethivatások el nem kerülhető szükségszerűséggel nagyobb 
közösségekbe, lelki és vérségi összefüggésekbe kapcsolnak bele.”66 A jó nevelés a társas 
létre, a közösségi feladatvállalásra is előkészíti a fiatalt, így a család és a nép-közösség 
érdekeinek szolgálatát már az iskolapadban magába szívja. Összefoglalva: „iskoláinknak 
s a nevelés minden rendű munkásának kötelessége, hogy [...] minél több tanult és jó 
embert, s az eredményesebb élet érdekében társadalmunk számára minél több 
készséges, dolgozó és összedolgozó tagot akarjon.”67  

                                                           
64 Dávid László: Az iskola feladata az értelmiségi pályákra való irányítással kapcsolatban. In 
Erdélyi Iskola. 1938/39. 7–8. sz. 461. o. 
65 Márton Áron: A pályaválasztás és az iskola. In Erdélyi Iskola. 1936/37. 7–8. sz. 444. o. 
66 Márton Áron: Ugartörés előtt. In Erdélyi Iskola. 1934/35. 1–2. sz. 2. o. 
67 Uo. 
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  A pályaválasztás kérdéséről az Erdélyi Iskola több számában is részletességgel 
szó került. Az 1938–39-es tanév 7–8. lapszámának központi kérdése lett a 
pálya-választás. A cikkek szerzői azt követően választották ezt a témát, hogy egy 
számmal korábban Dávid László szociológiai alapossággal szerkesztett tanulmányt tett 
közzé a kolozsvári főiskolákon tanuló magyar ifjúságról. 68  Kimutatása szerint a 
kolozsvári főiskolákon tanuló 668 magyar főiskolás a következőképpen oszlott meg 
fakultások szerint: joghallgató: 226, orvostanhallgató: 113, tanárjelölt: 227, állami 
zeneakadémista: 14, kereskedelmi akadémiát végző: 46, gazdasági akadémiát végző: 27, 
almérnöki iskolába járó: 15. Ezek szerint a jogi és a tanári pályára készülők az összes 
magyar főiskolások számának éppen kétharmadát tették ki (66%), ami egyáltalán nem 
volt arányban elhelyezkedési lehetőségeikkel. Ugyanígy telített volt a tanári pálya is, a 
hit-vallásos iskolák alig 20-30 frissen végzett tanerő számára biztosítottak 
munkalehe-tőséget, az állami iskolákban már alig létező magyar tagozatokon meg ennél 
sokkal kisebb kilátás volt a kisebbségi tanárok elhelyezkedésére. Pedagógusi diplomát 
pedig csak Kolozsváron közel tízszer annyian vettek át az 1937–38-as tanévben, mint 
ahány tanerőre ténylegesen szükség lett volna a magyar tanintézetekben... Ezekkel 
szemben az orvosi fakultáson, a kereskedelmi, gazdasági akadémián és az almérnöki 
iskolában aránytalanul kevesebb volt a magyar hallgatók száma, mint a jogi és tanári 
szakon. Dávid László is felhívta a figyelmet a gyakorlati pályákra, ahol „egy kis 
szorgalom és eredményes munka után emberileg is több kilátás van elhelyezkedésre”. A 
kolozsvári főiskolák magyar hallgatóinak körében végzett felmérés arra is rámutatott, 
hogy a 668 magyar főiskolás 85%-a Erdély városaiból került ki, nagyobb részük 
értelmiségi (72%) szülők gyermekeként, az iparos és kereskedő, valamint a földművelő 
szülők gyermekei együttesen nem tettek ki 30%-ot.69 A kapott eredmények nyomán a 
szerző a követke-ző megállapításokat tette: „1. Ha olyan feltűnően nagy számmal 
vannak a főiskolákon és a főgimnáziumok felső tagozatain középosztálybeli gyermekek, 
akkor joggal föltéte-lezhetjük, hogy nemcsak arra alkalmasak kerültek ezekbe az 
iskolákba. 2. Ha a népi réteg nincs arányszámának megfelelően képviselve ezekben az 
iskolákban, akkor nem minden alap nélkül kell arra gondolnunk, hogy sok igazi tehetség 
kallódik el azok között, akiknek, mert falusi gyermekek, nincs meg a lehetőségük felsőbb 
tanulmányok végezhetésére. 3. Belátható időn belül mind többen lesznek olyanok, akik 
főiskolai végzettségüknek megfelelően elhelyezkedni nem tudnak. Annál súlyosabb 
tehertétel ez, mert nagyobbára azokból tevődik össze, akik az illető pályát nem igazi 
hivatásból választották, hanem csak azért, mert a nyolc gimnázium elvégzése 
megnyitotta előttük az egyetem kapuit. Ezekből termelődik ki az a kesergő, meddő, 
mindennel elégedetlen s egyenesen eltartást igénylő, a népi közösség szempontjából 
hasznavehetetlen tömeg, amely egyéni boldogságát sem találja meg, hiszen sok 
elfecsérelt éven és pénzen leg-feljebb a kilátástalanság lealacsonyító és elkeserítő érzését 

                                                           
68 Dávid László: A nevelő szerepe ifjúságunk élethivatásának irányításában. In Erdélyi Iskola. 
1938/39. 5–6. sz. 314–318. o. 
69 Dávid megállapítása szerint a hitvallásos középiskolák felsőbb osztályaiban is aránytalanul 
kevés volt a „falusi-népi” gyermek.  
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vásárolta meg.” 70  Amint azt dolgozatának címében is jelezte, a helyzet orvoslását 
elsősorban a nevelőktől várta Dávid László, akiknek döntő szerepük kell legyen ifjaik 
pályaválasztásában. Ilyen meggondolással vissza kell szorítani a nem oda való elemeket a 
középiskolák felső osztályaiból és a főiskolákról, de lehetővé kell tenni minél több arra 
alkalmas, tehet-séges „népi gyermeknek”, hogy megfelelő irányítással, vezetéssel és 
felügyelettel felsőbb tanulmányokat végezhessen. Dávid szerint hiábavalók az 
egyetemre készülő ifjúságnak szánt – a legtöbbször el sem olvasott – felvilágosító írások, 
sokkal inkább a nevelő személyes irányítására volna szükség. Sok esetben nem is az 
alkalmasság, ha-nem a hiúság és nagyravágyás diktálta szempontok szerint döntenek. És 
így megy ez a főiskoláig, ahonnan „tanult”, de munkája, hivatása és népe iránt is 
közömbös ember kerül ki a munka mezejére. A helyzetet csak az oldhatja meg, ha a 
nevelő oda tud hatni, hogy „az emberi hiúságtól, elavult társadalomszemlélettől elvakult 
szülőt” meg-győzi: boldogabb lesz egyénileg és nagyobb értéket jelent a közösség 
szempontjából egy jó iparos, egy jó kereskedő, mint egy haszontalan, naplopó diák és az 
ebből hosszabb-rövidebb tanulmányok elvégzése után kialakult diplomás, de 
hivatásnélküli „értelmiség”. Ugyanígy a pedagógusra vár a tehetséges gyermekek 
tervszerű felkutatása és az értelmiségi pályákra való irányítása. „Ez a kötelesség terheli 
különösen a falusi iskolákban tanító papokat és tanítókat” – jegyezte meg Dávid László.  
  Az ő tanulmánya nyomán aztán a következő lapszámban több írás is a 
pálya-választással foglalkozott: Heszke Béla a pályaválasztási tanácsadásról, Veress Ernő 
a helyes nevelésről, Puskás Lajos a pályaválasztás felé indító első lépésekről, Dávid 
László pedig az iskola felvilágosító feladatairól közölt tanulmányt az 1938–39-es tanév 
7–8. lapszámában.  
 
 

6. Az egyéni hatás pedagógiája 

 
A nevelő pálya pedig itt ma Erdélyben  

egy darab kenyér, ha néha száraz is. 
Blédy Géza71 

 
  A nevelő személyiségével kapcsolatos írások szinte kimaradhatatlanok voltak az 
Erdélyi Iskola számaiból. A jellemnevelésre hangsúlyt tevő „új” pedagógia „új” taní-tókat 
és tanárokat kívánt; ugyanúgy megújulni, nevelési elveiket szüntelenül revideálni és saját 
hiteles életük minden mozzanatával is nevelni tudó pedagógusokat kért a csep-pet sem 
kényeztető kisebbségi helyzet is. „Ma azt akarjuk, hogy olyan nemzedék nőjön fel 
körülöttünk, amely a népünk jelenkori életét megérti, abba öntudatosan beleáll s a 
helyesen felismert társadalmi és kulturális feladatok szellemében dolgozik. Ilyen 
irány-ban nevelni az ifjúság lelkét: az a mi világosan látó, a korral lépést tartó és okosan 

                                                           
70 Dávid László: A nevelő szerepe ifjúságunk élethivatásának irányításában. In Erdélyi Iskola. 
1938/39. 5–6. sz. 314–318. o. 
71 Blédy Géza: Az erdélyi nevelő hivatása. In Erdélyi Iskola. 1935/36. 1–2. sz. 9. o. 
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cse-lekvő tanító rendünk kötelessége” – fogalmazta meg már az első lapszámban 
György Lajos.72 A pedagógus feladata az önállóan gondolkodó, helyesen ítélkező, a 
lényeget az esetlegességtől elkülöníteni tudó egyéniségek formálása, ő kell „a szellem és 
a kultúra javait az ifjúság szemében szeretetre és megőrzésre méltókká” tegye, ezáltal 
öntuda-tosan cselekvő egyéniségekké nevelve őket.  
  A „legigazibb kultúra legkevésbé értékelt napszámosainak” nevezte a keresztény 
taní-tókat Szabó János tanfelügyelő, aki a egyik kerületi tanító-egyesületi gyűlésen programszerű 
beszédet intézett hozzájuk. 73  Kiemelte, hogy elsősorban ez a hivatás követeli meg a kor 
gyor-sabb ütemű haladásához való igazodást – a kenyérszerzés nehéz gondjai nem szeghetik 
kedvét a szakmai ismeretekben gyarapodni vágyó pedagógusnak. A világháború utáni társadalmi 
és gazdasági válság „ökölcsapásai”, a szellemi és lelki élet dekadenciái kétségkívül a bizalom és a 
jövőbe vetett hit megingását eredményezték, de – buzdít Szabó – teljesen elveszni éppen nekik 
nem szabad, hiszen az ő munkájuk minden helyzetre kiapadhatatlan erőtartalékokat tartogat: „a 
nehéz és viszontagságos életkörülmények közt is hivatásszeretettel és lélekkel dolgozó tanítók 
egyetlen értékes földi jutalma, a jól teljesített kötelesség fölemelő édes tudata”. A hatalom 
ellen-séges támadásait mindig kivédeni kész „félelmetesen acélos karú és keményveretű 
harcosokra” van szükség, mondta, mély hitű tanítókra, „akik csontig és velőkig át vannak hatva 
az örökkévaló Mester örök szép tanainak igazságától; gyakorlati keresztény tanítókra, példás életű 
hit-vesekre és családapákra van szükségünk, akik nemcsak ajkukon hordják Krisztus nevét, de 
éle-tük is Krisztus tanítását tükrözi; szép jellemű személyiségekre van szükségünk, akik magukat és 
anyagi szempontjaikat a magasabb rendű érdekek előtt háttérbe szorítják, s másokért való, 
hiá-nyokat pótló alázatos észrevétlenségben látják hivatásukat; alázatos tanítói lelkekre van 
szük-ségünk, akik feledve nyomort és életküzdelmet, ebben a vadul törtető világban is a vértanúk 
el-szántságát és nemes lendületét viszik bele a keresztény pedagógiába; keresztény hősökre van 
szükségünk, kiket száz és ezer akadály ellenére is a lélek értékeinek és szépségeinek igézete állít 
egy sokat zaklatott, halálra ítélt és veszendő nemzet ifjúsága élére, akik a jobb jövőbe vetett 
hi-tüket és reménységüket a lerongyolódás és nyomorúság borújában sem veszítik el, akkor is ott 
tartják kezüket az ifjú szívek üterén s könnybe lábadt szemüket nem veszik le az Isten kék 
egéről”.  
  A kor szellemének megértéséből több következik, mint a „bérért és hitvány zsoldért” 
izzadás, hiszen az ilyen nevelő önmagának és környezetének, nemzeti közösségének is romlá-sára 
van. A hivatástudat hiánya egyetlen foglalkozási ágban sem von maga után annyi rom-bolást, 
mint éppen a pedagógusi pályán. A tanítás művészet, jelentette ki a tanfelügyelő, ami önmagát 
felemésztő, áldozatos lelket kíván. A tanító elsősorban nem önös érdekeinek, hanem az ifjúságon 
keresztül egy nemzet jövőjének él. „Ezért állítom, s büszke öntudattal vallom, hogy a hivatása 
magaslatára emelkedő tanító a nemzeti értékek szempontjából az első helyen áll. Ő a 
legideálisabb szobrász és építész a világon, aki a legértékesebb anyagot, a gyermeki lelket, 
csiszolja szép fényesre. Hidat ver a nemzet szívéhez, erős és szét nem repeszthető alapot vet a 
maga népközössége számára, amely egy élni akaró nemzet boldog jövendőjét még a 
megpróbáltatások pergőtüzében is diadalmas szent fölénnyel hordozza. Legyen áldott azért a 
szellemi és erkölcsi életnek minden olyan lelkes munkása, ki a nehéz és sok tövissel szegélyezett 
tanítói pályán ilyen szellemben fogja fel és ilyen lendülettel tölti be hivatását. Nemcsak az 

                                                           
72 György Lajos: Az iskola válsága és új iránya. In Erdélyi Iskola. 1933/34. 1–2. sz. 4. o. 
73 A beszéd anyagát az Erdélyi Iskola is közölte: Szabó János: Milyen tanítókra van szükségünk? 
címmel. (Erdélyi Iskola. 1933/34, 5–6. sz. 241–242. o.) 
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emberiség dísze és koronája ő, de trubadúrja is az Isten országának. Kötelességteljesítésével 
emeli a szellemi és erkölcsi színvonalat, jobbá teszi az emberiséget. Ezért a legsebzőbb 
töviskoszorút emeli le az ifjúság örök barátjának, Krisztusnak, a fejéről.”  
  Márton Áron a többi szakmához és hivatáshoz képest mindig hátrányos helyzetben 
lévő nevelők életkörülményeinek javítására, az áldozatos munkára mindinkább sarkalló és 
motiváló kezdeményezéseket tett közzé az Erdélyi Iskola hasábjain. Igaz, a nyugati országoktól 
„ellesett” modell a jobblétért több – elsősorban a népnevelés terén kifejtett – munkát kér. Ennek 
értelmében a néptanítók iskolai és iskolán kívüli teljesítményét több szempont alapján 
osztályozzák a megfelelő tanügyi közigazgatási szervek, és az elért minősítés függvényében 
előléptetik „főtanítóvá” vagy „mestertanítóvá”, és egyúttal magasabb fizetési osztályba is 
sorolják. Ez az eljárás komoly munkára ösztönzi „bárhol legyen is, mert tudja, hogy a sártenger 
közepén vagy egy Isten háta mögötti faluban sincs eltemetve, főhatósága a szemét rajta tartja s ha 
hivatását jól tölti be, megkapja jutalmát, esetleg előbb és nagyobb fokban, mint a véletlen folytán 
előnyösebb környezetbe pottyant társa”.74 Márton Áron az esetlegesség elve alapján történő 
hazai kihelyezések, áthelyezésekhez is ajánlja ennek a módszernek az alkalmazását. Különösen az 
olyan eseteket lehetne kiszűrni ezáltal, írja, hogy „a dolgát nem értő, nem is szerető, kötelességeit 
az amerikázó napszámos tempójában végző” pedagógus az esetlegesség következtében egész 
életre nagyobb előnyökhöz jusson, mint a szorgalmas, növendékeiért és a népért teljes odaadással 
dolgozó társa, „akinek talán néha-néha nagykegyesen a vállára vere-getnek, de reménye sincs, 
hogy valami kézzelfogható elismerést kapjon”. A szociális igazság-talanság kiküszöbölésére adott 
lehetséges modell mellett a rendszer nagy előnyeként tartja számon a munkára ösztökélő erőt. 
„Ismerünk helyet, ahol az alszegi iskola tanítója – áldott, öreg ember! – harminc éves működés 
alatt olyan nemzedékeket nevelt fel, hogy a falunak ez a része erkölcsökben, szokásokban, dolgos 
és józan életmódban annyira különbözik a másiktól, mintha nem is egy nép fiai volnának. [...] 
Egyetlen tanítói élet elég ahhoz, hogy átformálja a falu lelkét. S hány helyen kellene haladék 
nélkül megindítani és izzásban tartani ezt a lélekgyúró lázas munkát?!”75 – kiált fel Márton Áron. 
Azt is jól tudja, hogy sok helyen a pedagógus csak „fél kézzel” fogja meg a munkát, mert bérének 
kiegészítésére tekintélyét csorbító mellékfog-lalkozásokat kénytelen keresni. Ilyen esetekben nem 
lehet hatékony munkát várni tőle. Márton Áron jól tudta, hogy az általa javasolt módszer újabb 
anyagi áldozatokat követelne az iskola-fenntartótól, de azt is, hogy ez a befektetés hosszú távon 
sokszorosan beérlelné gyümölcseit.  
  A régi értékek felülvizsgálását szorgalmazó és új módszereket kidolgozó koráramlat 
Erdélyben is „követelte” a magyar tanítóság ügyét képviselő szervezet életbe hívását. Ennek 
nyomán az 1936-ban Marosvásárhelyen szervezett X. Katolikus Nagygyűlés keretében alakult 
meg a Katolikus Népszövetség Pedagógiai Szakosztálya. 76 Az intézmény vezetőjeként György 
Lajos fontosnak tartotta egy, a szakosztály rendeltetésének körvonalait megvonó és a különféle 
nevelési mozgalmak által a tanítósággal szemben támasztott igények összefoglalását tárgyaló 
tanulmány szerkesztését és közzétételét az Erdélyi Iskolában.  

  A tanítótól elsősorban a munkáltató iskola rendszere vár el különleges, az 
álta-lános műveltség körébe tartozó, egyre tágabb tudást. Az ehhez szükséges 

                                                           
74 Márton Áron: A tanító munkája és kenyere. In Erdélyi Iskola. 1936/37. 5–6. sz. 293–296. o. 
75 Uo.  
76  Az Erdélyi Római Katolikus Népszövetség keretében működött Pedagógus Szakosztály 
évente több alkalommal is rendezett továbbképző alkalmakat a pedagógusok számára. Ezekről 
rendszeresen tudósítottak az Erdélyi Iskola hírrovatában. 
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ismereteket segítség nélkül, puszta erejéből nem érheti el – írja György Lajos – így a 
„Pedagógiai Szakosztály elsőrangú hivatása abban jelölhető meg, hogy különféle 
eszközökkel a szükséges utánképző munkát elvégezze, s tanítóságunkat képessé tegye a 
tanítva nevelő, önálló gondolkodásra szoktató, munkáltató, cselekedtető új iskola 
megvalósí-tására”. 77  A tanítóval szemben támasztott másik követelmény a nevelői 
tudatosság, ami a kisebbségi helyzetben sajátos kritériumokat is maga után von; ezek 
számbavétele, hangoztatása is része a Pedagógiai Szakosztály tevékenységének. „A 
tanító tudásvágya nem csökkenhet, a tanulásban, az ismeretszerzésben nála pihenés és 
megállás nem lehet. Ha önművelődése az évek haladtával ellanyhul és megreked, megáll 
a közösség kultúrájának a fejlődése is, amelynek a nevelése Isten szándékai szerint 
reábízatott” 
– fogalmazott odébb György Lajos, majd a Pedagógiai Szakosztály ilyen irányú, 
to-vábbképzőket szervező, szakkönyveket bemutató munkájára is felhívta a figyelmet. 
A tanító filozófiai gondolkodással, szociális érzülettel, gazdasági ismeretekkel és nem 
utolsósorban mély vallásos lelkülettel kell rendelkezzen – jelentette ki a Pedagógiai 
Szakosztály elnöke, majd kritikus módon jegyezte meg az erdélyi magyar tanítók 
szellemi oldalon tapasztalt elmaradottságait és hiányosságait. Ezek javítására – a 
Pedagógiai Szakosztály mellett – az évente négy alkalommal megjelenő Erdélyi Iskola is 
lehetőséget kínált. György Lajos előbbi írásának mintegy folytatásaként jelent meg 
néhány évvel később az erdélyi magyar tanár tudományos feladatait számba vevő 
tanulmánya. 78  Az oktatói és nevelői munka által diktált elvárások mellett 
kiemelen-dőnek tartjuk a népi kultúra felkarolását hangsúlyozó megjegyzését: „A 
népiség, a népi gondolat idejét éljük, amikor végre kiderült és kisütött annak az 
irányzatnak a napja, hogy a magasabb kultúrának is a népi kultúrába kell fogódznia, 
belőle táplálkoznia és megújulnia. Mindenütt egy új népies kultúra van kibontakozóban, 
s ennek hatása alatt a régi szólás úgy módosult, hogy nemcsak nyelvében él a nemzet, 
hanem hagyo-mányaiban is. Ezeket a népi hagyományokat azonban előbb össze kell 
gyűjtenünk, és rendszerbe kell foglalnunk. Tanáraink, kik magukban képességet és 
hajlamot éreznek, valósággal apostoli munkát végeznének, ha felkutatnák népies 
hagyománykincsünk emlékeit, népművészetünket, népünk szokásait, sajátosságait, ha 
ebből a szempontból tanulmányoznák a maguk faluját, vidékét, s otthont is 
teremtenének ezeknek a pusz-tuló népi értékeknek, s ha lelki ügyükké tennék, hogy a 
magyarság legszebb lelki virágai tovább plántáltassanak s néprajzunk veszendő kincsei 
ne törlődjenek le nyomtalanul a föld színéről” – vallotta György Lajos.  
  A nevelő személyiségéről közölt hosszú tanulmányában Jankovits Miklós79 a 
korabeli kutatások eredményeit is számba veszi, amikor a kor követelményei szerint 
„ideális” nevelő alkatát megrajzolja. Szinte vitatkozik azokkal, akik az új pedagógiai 
elvek alapján a nevelő „háttérbe húzódását” és az osztály munkájának háttérből való 

                                                           
77 György Lajos: Mit vár az iskola és az élet a tanítótól? In Erdélyi Iskola. 1937/38. 1–2. sz. 5. o. 
78 György Lajos: Az erdélyi magyar tanár tudományos feladatai. In Erdélyi Iskola. 1939/40. 3–4. 
sz. 127–132. o. 
79 Jankovits Miklós: A nevelő személyisége. In Erdélyi Iskola. 1938/39, 3–4. sz. 156–159. o. 
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irányítását hirdetik. „Látszólagos visszahúzódása külsőleges; valójában éppen úgy 
irányít, mint régen, csakhogy ezt a vezetést a legritkább esetben végzi hatalmi szóval” – 
jegyzi meg Jankovits, hozzátéve, hogy ez a magatartás nemhogy kevesebb munkát ró rá, 
de épp ellenkezőleg, a réginél nagyobb felkészültséget kíván. A „tanítói lélektan” 
európai művelőinek kutatási eredményeit számba véve azon lelki tulajdonságok és 
képességek kiemelésére törekszik, amelyek – a tudósok szerint – az eredményes 
em-bernevelői munka feltételei. A vizsgálódás újszerű módjáról elismerően ír Jankovits, 
kiemelve, hogy sok olyan mozzanatra és szempontra mutat rá, amely a korábbi 
el-járások mellett felderítetlen maradt. Előnyének mondja, hogy adott helyzetet vesz 
alapul és előítélet-mentesen a jelenségek, tények leírására szorítkozik, ezek értelmének 
felderítésén fáradozik. A nevelést mint feladatot vizsgálat tárgyává tevő korábbi 
– normatív jellegű – vizsgálódással szemben feltétlenül jobbnak tartja ezt a „leíró” 
módszert.  
  Az erdélyi magyar nevelőről közölt írások sorában kiemelendő Blédy Géza két 
munkája, amelyekben a sajátos nevelői hivatást és az önképzés nélkülözhetetlenségét, 
illetve annak módozatait vázolja. 80  Magyari Tamás Krisztus személyét mint örök 
eszményt állította a nevelők számára követendő példaképül81, Kolozsvári Kolos pedig a 
nevelés alanyát, a gyermeket Isten „mozgó tabernákulumának”82  nevezte, akihez a 
szentségnek kijáró tisztelettel és szeretettel kell „nyúlnia” a nevelőnek.  
  Az Erdélyi Iskola „nevelői” olyan pedagógusokat kívántak „nevelni”, akik az 
iskolán kívüli munkából is kiveszik részüket. Az ilyen munka hatékonysága érdekében 
nélkülözhetetlen – főleg kis településeken – a tanító és a pap összefogása, melyre 
(szintén) több írás buzdított. László Ignác „félelmetesen nagyhatalmú” birtokosainak 
nevezte a papot és a tanítót, hiszen „a nevelés, lélekformálás, tanítás, életalakítás, a lelkek 
fölötti, ént alakító hatalom van a kezükben”.83 Ők azok, akik „áldásai, de átkai is 
lehetnek népünknek: áldásai, ha kezet kézbe téve együtt dolgoznak; átkai, ha széthúzás 
emelt lélekszakadékokat közéjük” – írta.  
  Az Erdélyi Iskola iskolai neveléssel kapcsolatos írásait elemző tanulmányomat a 
szerkesztők által a korabeli erdélyi magyar nevelőknek szánt „tízparancsolattal” zárom:  

 
A nevelő főbb jellemvonásai84 

1. A nevelő feltétlenül megbízható. 
2. A nevelő kötelességét nem hivatalból, hanem hivatásból teljesíti. 
3. A nevelő kutatja tanítványainak és környezetének anyagi és szellemi szükségleteit, és ahol tud, segít.  
4. A nevelő a gyermeket (az ifjúságot) külső és belső tulajdonságára való tekintet nélkül szereti. 
5. A nevelő hol gyöngédséggel, hol erélyességgel sugározza az emberszeretettel telített lovagiasságot. 
6. A nevelő szereti a természetet, munkája is természetes. 

                                                           
80 Blédy Géza: Az erdélyi nevelő hivatása. In Erdélyi Iskola. 1935/36. 1–2. sz. 6–9. o. és Blédy 
Géza: A nevelő önképzése. In Erdélyi Iskola. 1937/38. 1–2. sz. 9–10. o. 
81 Magyar Tamás: A nevelő örök eszménye. In Erdélyi Iskola. 1938/39. 1–2. sz. 3–4. o. 
82 Kolozsvári Kolos: Isten mozgó tabernákuluma. In Erdélyi Iskola. 1935/36. 1 –2. sz. 3–4. o. 
83 László Ignác: Tanító és pap együttműködése. In Erdélyi Iskola. 1937/38. 5–6. sz. 273–275. o. 
84 Erdélyi Iskola. 1938/39, 7–8. sz. 468. o. 
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7. A nevelő legfőbb bírája a hitben és népközösségben gyökerező lelkiismerete. Ennek szava szerint 
szívesen követi az igazság útját. 

8. A nevelő egyensúlyozott lélekkel dolgozik, és bízik munkája sikerében. 
9. A nevelő megmutatja: hogyan kell az anyagi világban az eszményeket szolgálni.  
10. A nevelő úgy gondozza testi és lelki életét, hogy előbb önmagát formálja olyanná, mint amilyenné 

tanítványait nevelni szeretné. 

 


