
Előzetes 

 

 6

Visszatekintés 

Rendhagyó mustra a lap 50. számához 
 

A 2012 telén megjelent számunkat ünnepi számként indítottuk erdélyi útjá-
ra: 10 évessé vált a 2003 tavaszán először megjelenő Magiszter. Az idei nyáron 
egy újabb kerek számhoz értünk: ezúttal a lap 50. számát veheti kézbe a tisztelt 
olvasó. És mivel az emberi életben az ötvenes számhoz az életük derekán járó-
kat illik társítani, játsszunk el a gondolattal, hogy pedagógiai folyóiratunk is egy-
fajta „félúthoz” ért, és tekintsünk vissza a megtett útra. Tegyük ezt azzal a 
szándékkal is, hogy az utánunk jövők tisztábban láthassák, milyen megoldandó 
célokat tűztünk magunk elé, és ehhez milyen mintákat, követendő példákat ke-
restünk az előttünk járók igen gazdag hagyatékából.  

Mi volt az, amit tanító és szerkesztő elődeink ránk hagytak? Jáki László ta-
nár úr, a magyar pedagógiai folyóiratok neves kutatója 54 címet sorol fel 1944 
előtt megjelent erdélyi magyar nyelvű pedagógiai folyóiratként1, a lista azonban 
nem teljes, abból több, a maga korában jelentősnek mondható lap is hiányzik. 
Hiányzó példaként említhetjük az 1921 és 1925 (egyes vélemények szerint 
1927) között Székelyudvarhelyen megjelenő Tanítók Lapját2. Ez volt az első 
szakmai lap a romániai magyar jelzővel illethető – tehát kisebbségi helyzetben 
készült – pedagógiai folyóiratok sorában. A Gyerkes Mihály szerkesztő által 
összeállított első szám mindjárt áldozatául esett a mai napig is érzékelhető 
többségi intoleranciának: a cenzorok a laptervet alaposan összefirkálták, és az 
anyaországtól búcsúzó főszerkesztői vezércikk miatt megjelenését nem engedé-
lyezték.  

Mintaadó lapként azonban nem a Tanítók Lapját, hanem az 1933-ban 
megszülető Erdélyi Iskolát tekinthetnénk, ennek „csak” a pedagógiai-módszer-
tani részét, hiszen a lapban a két alapító, György Lajos és Márton Áron a folyó-
irat szakmai funkciói mellett – az akkori helyzetben igen fontossá váló – nép-
nevelői írásoknak is tág teret biztosított.3 

1948 után Erdélyben hosszú ideig nem jelennek meg magyar nyelvű peda-
gógiai lapok. Az 1957 és 1989 között megjelenő Tanügyi Újság, illetve az 1990-
ben helyébe lépő Közoktatás Bukarestben jelenik meg, fő feladatuk a központi 
oktatásirányítás intézkedéseinek, híreinek közlése, így nem tekinthetők pedagó-
giai-módszertani kiadványnak.   

                                                           
1 Jáki László: Erdélyben megjelent magyar nyelvű pedagógiai folyóiratok 1944-ig. Magisz-

ter, II. évfolyam 2. szám, 2004, 133–136. o. 
2 Szabó Kálmán Attila: Tanítók Lapja. Magiszter, X. évfolyam 4. szám, 1912, 91–94. o. 
3 Ozsváth Judit: Az Erdélyi Iskola című oktatásügyi és népnevelő folyóirat. Magiszter, X. 
évfolyam 3. szám, 2012, 69–84. o. 

 



Székely Győző                                                                                       Visszatekintés 

 

 7

A rendszerváltást követő évtizedekben gyorsan bővülő erdélyi magyar pe-
dagógusképzésnek és továbbképzési rendszernek, a képzőknek és a képzésben 
résztvevőknek egyaránt egyre nagyobb szüksége volt egy önálló szakmai fó-
rumra. A feladat hasonló az 1927-ben György Lajos által megfogalmazott te-
endőkkel4, és bár a dolgozat címében a „jelenlegi” egy 75 évvel korábbi helyzet-
re vonatkozott, sok gondolat és helyzetkép tűnik időszerűnek a 90-es évek vé-
gén, illetve a 21. század első évtizedében: „Mi nem érthetünk egyet az idegen 
szellemű állami kikészítéssel (…) Nekünk olyan tanárokra van szükségünk, akik 
a jövőben elitjei lesznek a magyar társadalomnak, irányítói és vezetői minden 
kulturális feladatnak (…) Csak így emelhetjük fel iskoláinkat elesettségükből, és 
csak így készíthetjük elő jövőnket” – fogalmazza meg György Lajos a tanul-
mányban, melyben először veti föl egy pedagógiai folyóirat indításának szüksé-
gességét. A lap megjelenésére akkor hat évet kellett várni, 1933 októberéig. 

A Magiszter alapításának ötlete is a tanárképzés szükségleteiből indul, meg-
fogalmazója Fodor László, a megvalósítás hátterében pedig a hazai továbbkép-
zésekben addig is komoly szerepet vállaló Romániai Magyar Pedagógusok Szö-
vetsége állott. A „régen várt pedagóguslap”5 indulását köszöntő Lászlófy Pál a 
Műhely és a Nézőpont rovatot „elsősorban gyakorló pedagógusok számára” 
ajánlja, az Örökséget hagyományaink és elődeink bemutatására, a Könyvespolc és 
Események pedig az új szakirodalmi munkák, illetve életünk fontos eseményei-
nek bemutatására szolgál, „mindenkinek, akinek fontos az oktatás, nevelés 
ügye”. 2005-től a jeles pedagógus elődökről a Portré rovatban olvashatunk, 
2013-tól pedig a tanítóképzés és a tanítók számára tervezett rovattal gazdago-
dik a folyóirat, a Demény Piroska kezdeményezésére induló Módszer-Tárral. 

Sikerült-e a lap indításakor kitűzött feladatokat teljesíteni? Beváltotta-e az 
elmúlt 12 és fél évben folyóiratunk a hozzá fűzött reményeket? Mennyit ér a 
szakmai folyóirat a maga mezőnyében? E kérdések megválaszolására azok hiva-
tottak, akik számára az alapítók létrehozták a Magisztert. Az ötvenedik számmal 
búcsúzó főszerkesztőnek pedig nem marad más feladata, mint megköszönni a 
szerkesztő kollégáknak, a lap köré gyűlt munkatársaknak és hűséges olvasóknak 
az együttdolgozás örömét.   

 
Székely Győző 

                                                           
4 György Lajos: A magyar tudományosság és a magyar tanárképzés jelenlegi helyzete és 

feladatai Erdélyben. Gyulafehérvári Érseki Levéltár, 1927. február 12. 
5 Magiszter – Pedagógusok szakmai-módszertani folyóirata. [Főszerkesztő Takács Éva, 
tördelőszerkesztő Benedek Orsolya, fedélterv Krausz Róbert] 2003 / Tavasz.  Csíkszereda, 
Magister Kiadó – Apáczai Csere János Pedagógusok Háza. 
 


