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Ünnepi számunk előzetese 
 

Ismét ünnepi számként lát napvilágot a lap: miután a tavaly télen pe-
dagógus szövetségünk, majd az idén nyáron a szövetség talán legjelentősebb 
rendezvénye, a Bolyai Nyári Akadémia „vált nagykorúvá” – 20 évessé –, az idei 
téli Magiszter a tizedik évfolyamát zárja.  

Bár a 10 teljes évfolyam a 40 megjelent számmal egyfajta rekordot is jelent 
az erdélyi és talán a külhoni magyar pedagógiai lapok történetében, e számunk-
ban azonban mégsem az elmúlt tíz évben végzett munkára és közölt írásokra 
szeretnénk irányítani olvasóink figyelmét, hanem a „határon túlivá” váló erdélyi 
magyar pedagógiai lapok történetének kezdeti éveire, a múlt század első felére. 
Olyan tanítókra, tanárokra és népnevelőkre, akik munkásságukkal, közösségük 
iránti felelősségérzetükkel, elkötelezettségükkel és igényességükkel követendő 
példát, egyben nagyon magas mércét állítottak a mai tanítók és szerkesztők elé.  
Két, múlt századbeli pedagógiai lap szerkesztőit, az általuk indított folyóiratok 
megjelenésének körülményeit és máig sugárzó hatását szeretnénk minél hitele-
sebben bemutatni: a székelyudvarhelyi Tanítók Lapjá-t, mely a trianoni bé-
keszerződés utáni nehéz években, 1921-től elsőként próbált szakmai segítséget 
nyújtani az anyaországtól elszakított erdélyi tanítók számra, és az őszi lapszá-
munkban már ismertetett Erdélyi Iskolá-t, ezúttal két alapítója – György Lajos és 
Márton Áron – munkásságának a bemutatásával, valamint a lapban megjelent 
néhány mai is időszerű írás újraközlésével.  

Születésnapra vendégeket is illik hívni. Így tettünk mi is, ennek nyomán két 
jeles magyarországi professzor, a Nyugat-magyarországi Egyetem tanára, Kul-
csár László és a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző pedagógia-
tanára, Nanszákné dr. Cserfalvi Ilona írása is jelen van a Nézőpont rovatban. 
Kulcsár tanár úr a sajátos kultúrával rendelkező kelet-európai országok moder-
nizációs útját követi a Nugat felé félúton című tanulmányában, Cserfalvi Ilona 
tanárnő pedig „mai szemmel” figyeli az „iskolát”. Érdekes összevetni ez utóbbi 
írást a háromnegyed évszázaddal, 1937-ben – Drozdy Gyula tollából megjelent 
– Modern iskola, modern nevelés című írással. Van-e olyan gondolata a múlt szá-
zadbeli pedagógus gondolkodónak, melyet a mai, modern nevelési és oktatási 
módszerek követői elvetnének, elutasítanának? Tévednek … azok, akik a ha-
gyományokat mint valami értéktelen lim-lomot, a „modern pedagógia” jelszava alatt 
félreteszik – írja Drozdy tanár úr, és ez alighanem igaz ma is. És most is fontos 
nevelői kérdés, hogy helyezzük-e előtérbe a „tudás hatalom” jelszót, vagy fogad-
juk el a múlt századbeli írásban ajánlott, módosított változatát: „nem a tudás, 
hanem a szilárd erkölcsi jellem a hatalom.”   
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Ilyen szilárd erkölcsi jellemre a portré rovatunkban is igyekszünk példával 
szolgálni: Fodor tanár úr ezúttal az elsősorban íróként ismert Lev Tolsztojt 
mutatja pedagógusi mivoltában, a Háború és béke világhírű szerzőjét, akinek 
„saját birtokán, illetve udvarházában alapított … magániskolája jelentős hatással 
volt nemcsak az oroszországi iskolázási kultúra kibontakozására a XIX. század 
második felében, hanem az európai iskolaügy fejlődésére is.” Nevelési felfogásában 
a szabadságot tartotta a legfontosabbnak: Lépj be, és élj szabadon! – olvashatták a 
tanulók az iskola bejárata fölött, és talán éppen ezt, a tanuló szabadságát hiá-
nyolják sokan a mai hazai iskolai gyakorlatban. 

Tolsztoj tehát írt, tanult – többek között pedagógiai műveket olvasott –, 
nevelt és tanított, számtant, fizikát és történelmet. Valószínűleg ilyen tanárem-
berre gondolt a 16. századbeli spanyol humanista pedagógus, Ludovicus Vives, 
amikor azt írta: „azokat kell tanárokká tenni, akik tudományosságuk, ítélőképes-
ségük alapján másokat tanítani képesek és a nép előtt tiszteletet tudnak kiérdemel-
ni”. Erről és a tanárokkal szembeni múlt századbeli elvárásokról György Lajos 
Az erdélyi magyar tanár tudományos feladatai című írásában olvashatunk, mely-
ben a szerző fontosnak ítéli, hogy a „tanárában a tanuló a szaktárgyában elmé-
lyülő és a tudományért lelkesülő embert lásson, mert ez őt is lelkes munkára serken-
ti.” Tanáraink pedig, „kik magukban képességet és hajlamot éreznek, valósággal 
apostoli munkát végeznének, ha felkutatnánk népies hagyománykincsünk emléke-
it, népművészetünket, népünk szokásai, sajátosságait, ha ebből a szempontból 
tanulmányoznánk a maguk faluját, vidékét.”  

A tanárok tudományos és hagyományőrző munkáját ma is nagy megbecsü-
lés övezi, e munka elismeréseként alapította pedagógus szövetségünk az Apá-
czai-díjat, melynek idei kitüntetettjeiről és a díjazottak figyelemre méltó munká-
iról Mihály Réka számol be a Könyvespolc rovatunkban. Ugyanebben a rovatban 
olvashatjuk Demény Piroska tervét a Módszer-Tár rovat indításáról, mellyel a 
2013-as évtől „olyan szakmai fórumot kívánunk biztosítani, amely a pedagógusok 
osztálytermi munkájával kapcsolatos tapasztalatcserére ad lehetőséget, ezáltal is 
pótolva a szakmai dialógus eddigi hiányosságait. Várjuk azoknak az ötletes peda-
gógusoknak a gyakorlatait, akik hajlandók tapasztalataikat velünk is megosztani. 
A tavaszi Magiszter javasolt témaköre a mese: tehát bármilyen, publikálásra al-
kalmas mesefeldolgozási ötletet szívesen veszünk!” – írja az egyetem (BBTE) 
Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézetének vezetője.  

A tíz éves Magiszter téli mustráját az első évfolyam első számából vett idé-
zettel zárjuk, azokkal a sorokkal, melyekkel Lászlófy Pál István bocsátotta útjá-
ra a lapot 2003 tavaszán: „Szeressük és terjesszük lapunkat, írjunk e lapba tapasz-
talatainkról, újításokról, mindig a jobbítás szándékával. 

Sikeres éveket kívánok a lapot szerkesztőknek és az olvasóknak egyaránt.”  
 

Székely Győző, főszerkesztő 


