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A nevelési értékek és a 
tudás szerepe Sajó 

Sándor pedagógiájában



Heringer Sándor,
Ipolyság

1868. 
11. 13.

19321903
1890

MTA 
levelező tag

1897

középiskola: 
Selmecbánya 
(Petőfi Sándor és 
Mikszáth 
Kálmán)

Bp., egyetem, 
magyar-latin

Önkéntes, 
kaszárnya, 
hadnagy

52 év tanári

1891 1921

Tankerületi 
főigazgató

Óbuda, gimnáziumi 
áthelyezése eredményes 
tanári munkássága és költői 
sikerei elismeréseképpen

Jászberé
ny, tanár

1894

Sajó név 
hivatalos  
felvétele 
(Jókai)

Magyar közéleti 
újságot indít, 
szerkeszti a Verbász 
és Vidékét

Nyitra, Újverbász középiskolai 
tanár Sajó (Schaeffer) Sándor 
(az úri kaszinóban az ő 
javaslatára vezetik be a 
magyar nyelvű 
jegyzőkönyvvezetést) 



Várpalota, Trianon Múzeum

Rendkívül szerény, de büszke önérzet jellemezte. 
Nehezen oldódott, baráti körben engedte 

előtörni érzelmeit. Tréfás kedély, elmésség, 
sajátos „sajósándori” humor jellemezte, amelyen 

mindig ott csillogott valami magyar mélabú. 



Társadalmi és irodalmi működése

Legalább 20 egyesületnek, szövetségnek, társaságnak volt tagja
û Magyar Középiskolai Tanárok Nemzeti Szövetségének elnöke, 
û az Országos Ifjúsági Irodalmi Tanács tagja, 
û 1903-tól az Országos Középiskolai Tanáregyesület rendes tagja,
û a jászberényi Nőegylesület titkára,
û a Magyar-Holland-Társaság középiskolai alosztályának elnökségi tagja, 
û Magyar Jövő Szövetség elnöki tanácsának tagja, 
û Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottságának tagja, stb. 
û részt vesz a X. kerület különféle társadalmi egyesületeinek munkájában. 
û 1921: közadakozásból jutalomdíj-alapítvány: Kőbányai Polgárok Sajó Sándor jutalomdíja > Sajót a királyi főméltóság tankerületi kir.-i főigazgatói címmel tüntette ki. Évente egy 7/8. osztályos jó magaviseletű, legalább jó előmenetelű a magyar fogalmazásban legkiválóbbnak bizonyult tanuló kaphatja meg. 
Verseskötetei, drámái mellett cikkei, tanulmányai, évkönyvi értesítői stb. együttesen közel 1000 oldalt tesznek ki.



Trefort Ágoston

1894
1932

1890

Hóman Bálint

• Gimnázium, 
reáliskola

• Görögpótló 
tárgyak

• Gyakorlatiasabb 
oktatás

• Szociális segélyek 
növelése

52 év alatt 24 vallás- is és közoktatásügyi miniszter

1922-1931

Klebelsberg Kunó• A keresztény-nemzeti 
ideológiát követte a 
neonacionalizmus 
„zászlajával”. 

• Kultúrfölény programjában a 
művelt és jómódú ifjúság 
„kinevelésére” fektetett 
hangsúlyt leginkább a 
népoktatás keretei között

1872-
1888

• 5000 (!) népiskolai tanterem és 
tanítólakás épült

• 5 féle középiskola-típus
• 1924: középiskolai tanárok 

képzése 4 év alatt, 1 éves 
gyakorlat gyakorlóiskolákban

• Nemzetnevelés
• Megszűnik a reáliskola 

és reálgimnázium

Sajó minden változáskor hű maradt tanárságához, pedagógusi-igazgatói teendőihez, 
az állandó fejlődés mellett tette le voksát, a korszerűsítés és a hazafias szellemben 
nevelés elkötelezett híveként – nem egyszer a valós cselekedetek színpadán is 
megelőzve a minisztereink oktatási törvény határozataiban foglaltakat
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Iskolai helyzetkép

û 1868-as törvény: iskolai kötelezettség
û 1873: Pest, Buda és Óbuda egyesült > fejlődés
û 1880:  Dohány u. 67. sz. házból iskola, a tanár bent 

lakik > később könyvtári szoba és testületi szoba 
û Egyre több a tanuló > egy tanteremben több osztály 

felváltva, de./du. oktatva
û csak magyarul tanítanak
û kb. 53 fő egy tanár keze alatt
û Pénzszerzés: olcsó lakásoknak rendezik be a 

termeket a „felránduló vidékiek részére”
û pénzgyűjtés fűtésre, ingyen ebédre az Amerikai 

Gyermeksegélyező Akció révén





1917–1930: X. ker. Kőbányai Magyar Királyi Állami 
Főgimnázium/1924-től Állami Szent László Reálgimnázium ig.

1910-től a gimnáziumba való fölvétel nem volt 
ingyenes, 19K-t kellett befizetni, majd pedig 12K tandíjat. 

Tandíjmentességért az igazgatónál évi kétszer lehetett 
folyamodni szegénységi bizonyítvánnyal. A 
szabályzat szerint az igazgató a tanulók 25%-át 
mentheti fel – a jó magaviseletű, vagy a jó tanuló 
előnye. 

A szülőkön való egyetlen segítség az volt, ha a gyerek 
szorgalmasan tanult. 



1917–1930: X. ker. Kőbányai Magyar Királyi Állami 
Főgimnázium/1924-től Állami Szent László Reálgimnázium ig.

Értesítők alapján
û Pontos kimutatás a tanév rendjéről, az iskoláról, a 

(magán)tanulókról (nyelv, vallás, magaviselet), a 
hivatalos látogatásokról, jótékonyságról, ösztöndíjakról 
stb. 

û kb. 500 főnyi diákra jut 16-22 rendes tanár + 4 hitoktató 
(rabbi, evangélikus lelkész, ref. vallástanár, rom.kat. 
Hittanár, egy unitárius lelkész az intézményen kívül)

û Óraszám: 17-25, Sajónak a legkevesebb (3).
û Sajó volt könyvtáros, kézimunkát oktató, o.fő; 

földrajzot, matematikát, latint, tornát, fizikát is 
tanított.



û A tanulók majdnem ¼-e vidékről, vasúton 
jár be: kevésbé fegyelmezettek > külön tanár a 
vasúton való viselkedésük ellenőrzésére

û szénszünetek, „kétségtelen kárára a tanulók 
szükséges fegyelmezettségének s a tanítás 
eredményének”

û Vallási nevelés: fegyelmezési céllal (vasárnapi mise 
a római kat. ifjúságnak, gyónás, áldozás; a húsvéti 
ünnepeket megelőző lelkigyakorlatok; önkéntes hittani 
dolgozatok, pl. „Milyen szeretnék lenni?” címmel; szombat 
du.-ként szavalások, beszédek, utána játék vagy kirándulás)

û Nevelési cél: egyéni (differenciált) oktatás, 
akaraterő nevelése



û Sajó gyermeknevelői felfogása 
rokonítható a 
gyermektanulmányi mozgalmak 
kiindulási pontjával: a nevelésnek 
a gyermek megfigyelésén kell 
alapulnia, lélektanon és a nevelés 
nemzeti jellegén. 

û Ő is alkalmazta a tapasztalatok, 
érzékszervek útján való tudáshoz 
jutás tevékenységi formáit: sok 
szabadban tartott óra, a 
kísérletek és az önálló 
megfigyelések, megélések
gyakorlatának elsajátíttatása a 
tanulókkal.

A modern reformpedagógiák hazai hatásai 
(Kerschensteiner munkaiskolája, az amerikai 
erdei iskola, Claparde, Montessori, Fröbel, 
Herbart, Dewey). Sajó mindezen törekvéseket 
mintha figyelmen kívül hagyná – noha az 
általa is nagyra becsült cserkészet
reformpedagógiai ihletésű angol eredetű 
pedagógiai mozgalom volt. 

Igazgatósági évei alatt programjai között 
helyet kapott a cserkészmozgalom is 
elsősorban az állóképességre, az önművelésre 
és a jellemre gyakorolt előnyös hatásai miatt. 

1915



û A szaktárgyak tanításának és minőségének közös 
átbeszélése, megvitatása

û A tanárok (ön)képzése és fejlesztése mellett állt ki 
û Különleges tantárgyak: francia nyelv, társadalomtan, 

gyorsírás, tánc, kardvívás, svédtorna; tehetséggondozás
û Programok: vasmű, rádióról előadás, Állatkert, Aquincum, 

mozielőadások, sírgondozás, stb.
û Magyar nyelv írásbeli dolgozatok középpontjában: az 

emberi jellemről való gondolkodás, az erkölcsi jó ereje, az 
emberi kapcsolatok szorossága, a nemzeti öntudat 
példaértéke



Magyar nyelvi írásbeli dolgozatok tételei
(7 tétel minden évfolyamban):

5. oszt. – a jellem formáló ereje
û 2. Wesselényi Miklós jelleme
û 5. Kőrösi Csoma Sándor
û 6. Az erkölcsi erő tartja fönn a nemzeteket
7.o.:
û 2. Miféle lelkitartalomról tanúskodnak középkori irodalmunk 

maradványai?
8.o.:
û 3. Miképp kell a nemzetnek fajisága és nemzeti öntudata 

érdekében élnie?
û 6. Szabadon választott újabb kori lírikus méltatása (Sajó is?)



Sajótos programok – diáklét

Kritika: külföldről, más nagyvárosokból visszatérve túlságos szeretettel dőzsölnek 
idegen eszme-áramlatoktól megfertőződve a diákok. Sajó elküldené őket vidékre, 
hogy „a tősgyökeres magyar föld illatát is megízlelhessék, mert meg kell tanulniuk 
megbecsülniük és megszeretniük a magyar népet”.

Széchenyi-
önképzőkör: 2 
hetente, előadások 
(irodalomtörténet, 
geológia, földrajz és 
művészettörténet)

Prevenciós 
programok: pl. 
színészek előadása az 
alkoholizmus ellen

Ösztöndíj, jutalomdíj (pl. 
tandíjmentesség, ingyen 
ebéd): jó magaviselet, 
jeles előmenetel, 
szorgalom, keresztény 
árva és szegény tanuló



Eszménye: művelt emberhez illő bánásmód, szenvedélyes hazafiság, tett 
mindenek előtt

„a fejlődő lélekre például nagyon károsan hat az aránytalanul nagy zsebpénz, a 
sok haszontalan mozi, az utcai élet hangos durvasága, stb.” (1922)

„A tanárság mindjobban belefárad a nehéz munkába; lelkét egyre jobban őrli a 
gond: a mindennapi élet s nemzeti jövendőnk gondja. A tanuló ifjúság 

egyre könnyelműbbé lesz: szorgalma megcsappant, erkölcse meglazult, 
fogy benne a kötelességérzet, növekszik a féktelenkedésre való hajlam. 
Jobb ha bevalljuk: a magyar iskola züllő állapotban van; legfőbb ideje 

komoly ügyet vetni rá, hogy egyfelől álhumanizmusból fakadó enyheség, 
másfelől a tanárság helyzetével való nemtörődés végképp el ne züllessze.” 

(1918)

„okos szülő tudja, hogy a tanulóval szemben mindig az iskolának van igaza”

Embereszmény, gyermekkép 



Stílus – az Ember, a Pedagógus

û nem tudunk magyarul (német, lat. hatás) > 
parasztsághoz fordulni

û nincs stílustudatunk
„Mondatokban gondolkodunk, a jó magyar stílus tehát a 

jó magyar gondolkodásból születik a helyes 
mondatszerkesztésben nyilvánul, élőszóban és írásban 

egyaránt.” (1914)
û a tanár beszéde mintaadó > a tanárjelöltek 

stílusérzékét fejleszteni kell az egyetemeken

û a nyelv ügye az írók és művészek dolga 
(„nyelvbogarászok”), nem a köz ügye



Stílus – az Ember, a Pedagógus
1. Legyenek mintaszerű tankönyvek, valódi írók írják őket.

2. Az iskolai önképzőkör csakis nyelvmívelő, stílusképző 
legyen.

3. Az egyetemeken a tanárjelöltek olvassanak többet, 
készítsék fel őket a helyes beszédre és írásra.

- ezen, azon a mutató névmás helyett: szépséghiba, a jó magyar stílus NEM 
ismeri!

- a határozatlan névelő: egy németes használata túlteng
- a páros testrészek t.sz.-ú neveit a jó magyarság kerüli
- a kinéz, jól néz ki germanizmus már szinte kiirthatatlan, de nem magyar(os)!
- a jó stílus nem tűri a dacára annak, hogy… német kifejezéseket > merőben 

ellenkezik a magyaros észjárással





Irredenta pedagógus szellem

„szenvedélyes nemzetszerelem” (Áprily Lajos)

(olasz irredento, „meg nem váltott” szóból) bármely politikai vagy népi mozgalom, 
melynek célja az elvesztett szülőföld visszaigénylése és visszafoglalása 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/Magyar_hiszekegy.jpg/320px-Magyar_hiszekegy.jpg
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Nemzetnevelési 
pedagógia

Oktatáskritika 
– Harc a műveltségért

Oktatáskritika 
– Felszólalás az egységért

Oktatáskritika 
– Harc a fizetésemelésért

Harc a tömegtanítás 
ellen



Oktatáskritika – Harc a műveltségért

û Vád: szükségtelen dolgokat tanít és alig nevel a m. 
középiskola

- nem megfelelő tanterv
- rossz TK-ek > a jó TK írónak elsősorban nem 

tudósnak, hanem íróművésznek kell lennie. 
- élő idegen nyelvek tanítása: szükség van, angolra, 

franciára, olaszra is. Beszélni tanítva tanítsunk 
idegen nyelveket. 

- A kötelező tárgyak közé sorolná az éneket szívképző 
fontossága miatt, egybekötve népdalköltészetünk 
ápolásával



Harc az egységért
û Kötelességérzetre nevelés
û Nincs a tanárokban együttes, egységből fakadó erkölcsi erő.
û „Minden tanárnak elsősorban jellemnek kell lennie: e szempontból 

magaménak vallom a gondolatot, melyet nemrégiben olvastam valahol: 
nagy kár, hogy a tanárképzés a jellemre nem vethet ügyet s hogy az 
erkölcsi érzületből nem lehet vizsgálatot követelni. A hivatás szeretete 
teszi tanításunkat türelmessé, fegyelmezésünket igazságossá és 
következetessé; hálás ezért a gyermeki lélek, mert ösztönszerűen szereti 
az igazságot és szívesen viseli a szigorúságot is, ha kiérzi belőle a 
szeretetet.” „»Szeresd a gyermeket! – ezt írnám kánonul minden tanár 
lelkébe – nevelni csak szívvel lehet! Neveld erkölcsös jellemmé: legyen 
mindenekfölött erős magyar érzésű és kötelességtudó. Hogy ilyenné 
nevelhesd, ilyen légy magad is!«” (1908)

û Jellemet csak jellem nevelhet: „nemzeti hivatásától áthatott jellem legyen 
tehát a magyar tanár: erős magyar érzésű, kötelességtudó és férfiasan 
önérzetes.”



„nem tantervi reformokra , 
hanem lobogó magyar lelkű 
és jellemes 
nemzetnevelőkre: tanítókra 
és tanárokra van szükség!” 
Jó fizetéssel. Inkább 
kevesebbet tanítsunk, de jól! 
Inkább kevesebb tanár 
legyen, de elhivatott. (1921)



„Dicsérni jöttem Sajó Sándort, nem temetni”,85 éve halt meg
ki „nem volt visszhangja 

senkinek, ő maga volt a 
kürtszó”;

egy érces hangú, magas, 
gyertyaegyenes, acélos 
léptű, széles 
gesztikulálású hazafi,

aki öntudatos 
büszkeségével szállt 
harcba a tanárság 
igazaiért. 

http://www.agt.bme.hu/varga/foto/kerepesi/sajo-s.html
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Tanárok Háza

Köszönöm a figyelmet!


