
Huszadik születésnapját ünnepli 
a Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége. Lászlófy Pál alapító 
elnök olyan színes virágcsokor-
nak nevezi az RMPSZ két évti-
zedét, amelyben helyet kapott a 
kissebbségbe szorult magyarok 
hasonló szövetségeivel való kap-
csolattartástól a Tankönyvtanács 
szakmai tevékenységéig és a tan-
könyvkiadásig sok minden.

– A huszadik évfordulón alapító 
elnökként bizonyára többször felidézi 
a kezdeteket, a küzdelmeket, az ered-
ményeket. Mire emlékszik legszíveseb-
ben?

– A rendszerváltás után igény 
született arra, hogy a pedagógustár-
sadalom átfogó, reprezentatív civil 
szervet hozzon létre, amely a szak-
mai továbbképzés terén az újítást és 
minőséget biztosítja, ugyanakkor a 
magyar oktatásban résztvevők ér-
dekvédelmét is ellátja. Többszöri 
nekifutás után egy megbízott kis 
csapat, három társelnökkel az élen, 
létrehozta a pedagógusszövetséget, 
amelyet 1991 októberében jegyez-
tek be. Az alakuló közgyűlés 1991. 
december 14-én a sepsiszentgyörgyi 
Székely Mikó Gimnázium díszter-
mében megválasztotta az országos 
vezetőséget, elfogadta a szövetség 
programját és az alapszabályzatot. 
Később, lehetőségeinkhez mérten, 
kézzel fogható eredményeket is fel 
tudtunk mutatni: 1994-től létre-
hoztuk a három területi központot 
Kolozsváron, Nagyváradon és Csík-
szeredában, valamint az országos 
központot Szovátán. A legnagyobb 
eredménynek talán mégis csak a Bo-
lyai Nyári Akadémiát és az ehhez 
kapcsolódó évközi továbbképzés-
rendszert tartom, mert intézménnyé 
nőtte ki magát, és két-három év után 
már a Kárpát-medence legrango-
sabb továbbképző fórumává vált.

– Ugyanakkor az érdekvédelem 
terén is jelentős küzdelmet folytattak.

– Az úgynevezett román de-
mokrácia hajnalán örökös tiltako-
zásból, beadványok szerkesztéséből, 
országos aláírásgyűjtésből állt az 
érdekvédelem. Számos olyan akciót 
szerveztünk, amely rengeteg energi-
át emésztett fel, de sajnálatos módon 
eredményeiben nagyon szerény volt. 
Hiába vittük az aláírásokat, petíció-
kat tartalmazó iratcsomók halma-
zát tonnaszámra a minisztériumba, 
abból eredmény nem született. Mi-
niszteri kihallgatások tömkelege áll 
mögöttünk a húsz év alatt, megpró-
báltuk ezen a szinten is befolyásolni 
az eseményeket javunkra, több-ke-
vesebb sikerrel.

– A szövetség nyitott a diákok felé 
is, gondolok például az évente odaítélt 
Mákvirág-díjra. 

– A fő megvalósítások mellett 
említhetném a diákok tehetséggon-
dozása terén végzett munkánkat. A 
Mákvirág-díj létrehozásának az volt 
a célja, hogy az országban élő ma-
gyar diákokat egymással kapcsolat-

ba hozzuk, emellett a jó tanulmányi 
eredményeket felmutató diákokat 
ösztönözzük. Azóta szakosodás is 
történt: két éve létrehoztuk a Bolyai 
Farkas-díjat, ami rendkívüli teljesít-
ményt nyújtó matematikus diákok-
nak, és idéntől a Kós Károly-díjat, 
amely a magyar nyelv területén elért 
eredményeket felmutató diáknak 
adható. Tehetségháló kiépítésében 
is fáradozunk, részt veszünk a ma-
gyarországi háló erdélyi kiépítésé-
ben. Hogy elismerést szerezzünk a 
pedagógusszakmának, létrehoztuk 
az életműdíjnak számító Ezüstgyo-
pár-díjat, a tudományos munka 
elismerésére pedig az Apáczai-díjat. 
Munkánkban vigyáztunk arra, hogy 
egy nagy családként jelenjünk meg 
a társadalom színpadán. Aki arra 
született, hogy pedagógus legyen, 
annak az a hivatása, hogy példát 
szolgáltasson. Így a szövetségnek is 
ezt kell megvalósítania, hiszen a pe-
dagógusokért vagyunk. Szolgálatra 
szegődtünk, ez is fontos ismérve a 
szövetségünknek.

– A húsz év nagy eredményének 
könyvelhető el, hogy a szövetség soha 
nem politizált.

– Ez nehéz volt, sokszor és so-
kan bántottak ezért. Személyemet 
és a szövetséget is érte ilyen jellegű 
támadást, sokszor igaztalanul leér-
tékelték a munkánkat, mert nem 
álltunk be soha semmilyen politi-
kai szekértáborba, nem toltuk senki 
politikai karrierjét előre, ez pedig a 
mai törtető társadalomban nemkí-

vánatos jelenség. Nekem mindig az 
volt a véleményem, hogy szakmai 
szövetséget nem lehet elkötelezni. 
Ennek dacára egyesek szerint jobbra 
tolódtunk, mások szerint balra, vol-
tak, akik az RMDSZ ellenségének, 
mások a szekértolóinak tartottak – 
mindenféle jelzővel elláttak a húsz 
év alatt. Én ezt nyugodtan viseltem, 
és arra kértem kollégáimat, hogy ne 
reagáljunk az ilyesmire. 

– Hogyan összegezné a negyven 
év pedagógusi munkáját?

– Szépnek tartom, kemény, fér-
fimunka volt. A Fennvaló megadta 
nekem azt, és ezt az átkosban is el 
tudtam érni, hogy elfogadjanak, 
általában elismerjék az állásponto-
mat, pedig akkor sokkal nehezebb 
volt. Amikor pedig oda jutottunk, 
hogy kenyértörésre került a sor, azt 
mondtam a hatalomnak – és erre 
büszkén emlékszem –, hogy eddig, 
s tovább nem. Ezért nem fogadom 
el, ha valaki azt mondja, hogy mu-
száj volt akkor ezt vagy azt csinálni. 
Hogy nehéz, megpróbáló idők vol-
tak, azt igen. De embernek lehetett 
maradni, ha nagyon akartál. 40 éves 
pedagógusi pályafutásom tudato-
san arról szólt, hogy emberileg is el-
fogadható életet éljek, abban nagy 
kivetnivaló ne legyen. Állítom, 
hogy mindig jobb a gerincesség, az 
egyenes tartás: nincs, amiért 20-30 
év után, amikor tükörbe nézel, szé-
gyelld magad. Könnyű az életem, 
mert nincs, mit takargassak. 

Takács Éva

6. oldal |  2011. december 12., hétfőhargitanépe Interjú

Húsz éve áll a pedagógusok szolgálatában a romániai 
Magyar Pedagógusok Szövetsége. Az évfordulót – a román és magyar 
oktatási minisztérium államtitkárai, igazgatói, az RMPSZ elnökségi 
tagjai, a megyei elnökök részvételével – szombaton ünnepelték a csík-
szeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Házában. Az alkalmat a 
szövetség folyóirata, a Magiszter ünnepi számmal köszöntötte, és 
külön kiadványban szólaltak meg azok a pedagógusok, akik elhunyt 
kollégáikra emlékeztek, illetve a szövetség munkájával kapcsolatos él-
ményeiket osztották meg. A köszöntőkben az elmúlt húsz év eredmé-
nyei mellett a felszólalók megfogalmazták a jelen kihívásait, valamint 
a folytatás, a jövő körvonalazásának igényéről is szóltak.
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Szolgálatra szegődtünk
hirdeTÉsek


