
A Katedra Társaság
programja

A szlovákiai magyar oktatásügy önszer-
veződése és önfejlesztése csak szakmailag
művelt, alkotni képes és arra hajlandó peda-
gógusok által valósulhat meg. Az egyének
együttműködésére leginkább a kisközössé-
gek alkalmasak, amelyeknek a munkája
szakszerű összehangolást igényel. Ezért a
Katedra Társaság a jövőben egyfajta koor-
dináló feladatot kíván ellátni, amellett,
hogy lehetőséget kínál az egyéni kezdemé-
nyezések kibontakozására is. Minden fi-
gyelemre méltó munkát jóindulatú, de igé-
nyes szakmai elbírálásnak vet alá. Fő célja
a pedagógiai közgondolkodás építő jellegű
kibontakoztatása. Ezáltal kívánja jobbítani
a Katedra című lap szakmai színvonalát.
1996 decemberétől a Katedra Társaság

munkáját a tagok által választott elnök és al-
elnök irányítja. Azonkívül, hogy a Társaság
üléseit ők vezetik, program- és munkaterv-
javaslatot dolgoznak ki, illetve terjesztenek
a tagok elé megvitatásra és jóváhagyásra. A
Társaság munkájáról rendszeresen tájékoz-
tatják a nyilvánosságot, és ha szükséges, hi-
vatalos helyeken képviselik a Társaságot.

A Katedra Társaság tagjai minden ere-
jükkel arra törekszenek, hogy Szlovákiá-
ban életképes magyar pedagógiai lap- és
könyvkiadás legyen.

A Katedra Társaság a politikai pártoktól
független szakmai tömörülés. Ugyanakkor
tiszteletben tartja a magyar politikai pártok
oktatáspolitikai programját, a civil szerve-
zeteknek – egyletek, mozgalmak, szövet-
ségek, iskolák – az oktatásügy fejlesztésé-
re vonatkozó terveit, elképzeléseit. Együtt-
működésre, partnerségre törekszik a Szlo-
vákiai Magyar Pedagógusok Szövetségé-
vel. E tény hangsúlyozása abból a szem-
pontból is fontos, hogy a Társaság tagjai-
nak nagy része az SZMPSZ aktív tagja.

A Társaság lehetővé teszi, hogy az eddigi
kollektív képviselet fennmaradása mellett
olyan egyének is tagjaivá váljanak, akik
nem tartoznak egyetlen civil szervezethez
sem, viszont nélkülözhetetlenül fontos szak-
mai munkát végeznek. Összejöveteleinek

száma évente négy. Ezenkívül évente két al-
kalommal kerül sor a Katedra Napokra, me-
lyek minden érdeklődő számára nyitottak.

A Katedra Társaság munkájában fontos
szerepet kap a tantárgypedagógia, ám a ne-
veléstudományi kérdések megvitatása sem
hanyagolható el. Fontosnak tartjuk, hogy a
közeljövőben a mi iskolarendszerünkben is
megvalósuljon a „rokon” tantárgyak integrá-
ciója, s az iskolákban közvetített ismeret-
anyag tantárgyak helyett műveltségterületek-
re tagolódjon. Ehhez viszont szükséges lesz,
hogy a pedagógusok felkészüljenek az olyan
igényes feladatok elvégzésére, mint a helyi
tantervek és a saját pedagógiai programjaik
megfogalmazása. Tudatosítaniuk kell, hogy
a nélkül a helyi, vagyis az intézményi auto-
nómia sem jöhet létre. A kiszolgáltatottság
megszüntetésének alapfeltételei: az önműve-
lés, az önszerveződés és az iskolák önfejlesz-
tése, valamint az iskolapolgárok: pedagógu-
sok, szülők, tanulók őszinte, bizalomra épü-
lő, egymás iránti tisztelete és megbecsülése.

E program a társadalmi, s ezen belül a
szakmai valóság alapos ismerete nélkül
nem valósulhat meg. Arra buzdítunk min-
den kollégát, hogy képességei és lehetősé-
gei szerint kapcsolódjon be a tényfeltáró
kutatómunkába. Az így összegyűjtött tény-
anyag a kor elvárásainak megfelelően meg-
határozza a Katedra Társaság munkáját is.

Helytelen lenne, ha helyzetünket pusztán
nemzetiségi hovatartozás szerint érzékelnénk
és értékelnénk. Már csak azért is, mert a nem-
zetiségi oktatásügy elválaszthatatlan a szlovák
közoktatási rendszer egészétől. Ezért nemcsak
elkerülhetetlen, hanem létérdekünk is, hogy a
hazai pedagógiai és kutatóintézetekkel, szak-
mai tömörülésekkel, alkotó munkacsoportok-
kal és egyénekkel bizalomra épülő, egymást
segítő kapcsolatrendszert építsünk ki.

Bővíteni kívánjuk kapcsolatainkat a kül-
földi pedagógiai társaságokkal, szakmai inté-
zetekkel, iskolákkal és szaktekintélyekkel is.

A hazai és a külföldi szakemberek to-
vábbra is vendégelőadóként szerepelnek a
Katedra Társaság összejövetelein, még in-
kább a Katedra Napokon.

A Katedra Társaságnak a hazai pedagó-
giai kultúra fejlődését szolgáló és a nevelés-
oktatás jobbítására irányuló célkitűzései:
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A családi, az óvodai és az iskolai neve-
lést egymástól elválaszthatatlannak tekint-
jük, a szülőket és a pedagógusokat arra ösz-
tönözzük, hogy kapcsolataik őszinték le-
gyenek és mellőzzenek mindenfajta alá- és
fölérendeltséget. A pedagógusok és a szü-
lők az anyanyelv segítségével a lehető leg-
hatékonyabban formálják a gyermekek sze-
mélyiségét: jellemüket, akarati tulajdonsá-
gaikat és lelki tisztaságukat. A tanítási órá-
kat hassa át a nyelvi igényesség, az anya-
nyelv használatának kultúrája. Ezért a Ka-
tedra Társaság rendszeresen foglalkozik
anyanyelvünk megmaradásának, művelésé-
nek és kulturált használatának kérdéseivel.

Az egyénnek identitástudata kialakulá-
sához szüksége van nemzeti és világtörté-
nelmi ismeretekre, az egymástól eltérő esz-
merendszerek ismeretét magában foglaló
tárgyilagos világképre, társadalom- és ter-
mészettudományos műveltségre. Azt sem
szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a
tudományok és a művészetek alapjai csak
megfelelő tudomány- és művészettörténeti
ismeretek birtokában rakhatók le.

Arra törekszünk, hogy a pedagógiai
közgondolkodás, mely a polgári demokrá-
cia értékrendjére épül, mellőzzön minden-
fajta kényszert és könnyelmű felszínessé-
get. Az erkölcsi nevelés az egyetemes eti-
kai értékekre épüljön, s ehhez igazodjon
az egyéni és a közösségi viselkedés, a
másság elfogadása, az ártó és a romboló
szádnék elutasítása. A nevelésben megkü-
lönböztetett szerepet kapjon az érzelmi rá-
hatás, hogy általa egészséges kötődés ala-
kuljon ki a család, a barátok, a szülőföld, a
haza és minden emberi érték iránt.

Az iskolai és az iskolán kívüli nevelést
hassa át az ökológiai szemlélet, az élő és
az élettelen környezet védelme.

Az értelmi nevelés az önálló gondolko-
dási képesség kialakítására, a szóbeli és
írásbeli kifejezőkészség, az alkotóképes-
ség folyamatos fejlesztésére és a kreativi-
tás kibontakozására irányuljon. Az isko-
lákban a túlhajszolt és öncélú tessék-lássék
versenyeztetést váltsa fel a tudatos, peda-
gógiailag meglapozott tehetséggondozás.

Iskoláinkban elengedhetetlenül fontos
az idegen nyelvek (a szlovák nyelv és a vi-

lágnyelvek) eredményes tanítása. Az eddig
jól bevált szakmai-módszertani koncepci-
ókra építve gyarapítandó tanulóink szó-
kincse, erősítendő kommunikációs képes-
sége, pontos és biztos nyelvhasználata. El-
vünk, hogy a magyar családok gyermekei-
nek magyar iskolákban kell megadni az al-
kalmat a szlovák nyelv lehető legtökélete-
sebb elsajátítására. A fondorlatos külső se-
gítőszándék emberjogilag nem megalapo-
zott, ezért nemcsak elhatároljuk tőle ma-
gunkat, hanem ellen is fordulunk.

A korszerű műveltség tartozéka a szá-
mítástechnikában és az informatikában va-
ló jártasság. A fejlődés feltételei a szakma-
ilag felkészült pedagógusok és a korszerű
eszközrendszer. Feltétlenül foglalkoznunk
kell e témával is.

A művészeti alapágak és témák tanítását
ki kell egészíteniük a mindennapi élet, a
tárgyi környezet esztétikájára vonatkozó
igényeknek.

A testi nevelés és a korszerű testnevelés
véleményünk szerint a higiéniai, pszi-
chohigiéniai és az egészséges táplálkozási
szokások kialakítása, az igényes testedzés-
re, valamint a káros és önpusztító szoká-
sok – a dohányzás, az alkohol és a kábító-
szerek élvezetének, továbbá a rendetlen
életmód kialakulásának megelőzésére irá-
nyuljon.

Megítélésünk szerint a munkára való
nevelés a nevelés egész folyamatára kiter-
jed, mivel minden emberi érték létrehozá-
sának előfeltétele a munka. A szellemi
munka a gyakorlati tevékenység sokféle-
ségét öleli fel – szűkebb értelemben véve a
tanulást –, melynek mozgató ereje a moti-
váció által felkeltett természetes érdeklő-
dés és cselekvési hajlam. Oktatási intéz-
ményeinknek éppen ezt a természetes cse-
lekvési hajlamot kell erősítenie, a megis-
merés és a munka örömét kell megadnia
gyermekinknek.

Programunkat évente áttekintjük, az
igényeknek és lehetőségeinknek megfele-
lően alakítjuk. A benne felvázolt alapel-
vekből kiindulva, minden évre kötött mun-
katervet készítünk, amelynek megfogal-
mazásához igényt tartunk a kollégák ja-
vaslataira.

Satöbbi
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Ez a honvédelem olyan izé dolog. Különösen békeidőben. A fene tudja, milyen, egy biztos, én belül-
ről nagyon utáltam annak idején. Most, hogy nincs sok közöm hozzá, hála istennek, akár már írha-
tok is róla. Mondjuk egy történetet, amit csak kitalálok. Minden, a valósággal azonosítható mozza-

nat, a civil agy hagymázos álmának tudható be. Szóval, tételezzük, hogy van egy ország, de ez nyilván
nem Magyarország, de hasonlítson nagyon rá. Legyen mellette néhány másik ország, de csak azért, hogy
ne tudjuk pontosan, hogy melyik az az egyik, ahol a történet még játszódik. Valamint legyen egy ember,
meg több másik is, valamennyi ennek a képzeletbeli országnak a polgára. Na, elég homályos a szöveg
nemzetvédelmileg? Alighanem. Kösz.

Emberünket kiküldi e kitalált ország kitalált Honvédelmi Minisztériuma mondjuk 1992. augusztus 1-
jével mondjuk ebbe a néhány másik ország egyikébe, mely ne legyen országunktól se Délre, se Keletre,
se nagyon Északra. Legyen a beosztása mondjuk hadilevéltári kirendeltség-vezető, avagy helyettes, pon-
tosan ezt ne is firtassuk, elégedjünk meg annyival, hogy elég unalmas pálya, messze a tűzvonaltól, ágyú-
szótól, dobpergéstől.

Tartózkodjék ott mondjuk 1997. augusztus 1-jéig – de már előtte egy esztendővel kívánják őt haza
szállítani, úgy, hogy erre indoklás ne legyen, ha csak azt nem találjuk ki gonoszul indoklásként, hogy
emberünk nem-pártállása nem felel meg az állítólag semleges hadsereg bizonyos állítólag semleges kö-
reinek, avagy, az állítólag semleges körök valamelyik állítólag semleges emberének köll az anyagilag (és
talán stratégiailag) semmiképpen sem semleges helyen lévő hely. Az embert, kit először kiküldeni szán-
dékoznak helyette, mondjuk nem lesznek hajlandóak fogadni ebben a bizonyos országban, mert ez egy
ilyen finnyás ország, ott nem mindenkit szeretnek, ahogy nálunk mostanában megint mindenkit szeret-
nek, főleg régről (honnan a fenéből megint) visszatérteket – ezt finoman a kiküldő fél tudtára adják. A
kiküldő félnek mondjuk szeme sem rebben, keresnek helyette új kiküldendő alanyt. Amabból meg, a nem
kvalifikálódott emberből meg, mondjuk, csináljanak legalább egy államtitkárt; ha már ott nem volt jó ki-
rendeltség-vezetőnek, mutassuk meg, hogy nálunk államtitkárnak éppen megfelel.

Mondjuk most azt találjuk ki, hogy a még újabb jelölt emberileg és szakmailag legyen alkalmas a fel-
adatra. De nehezítsük meg a helyzetet, hátha ilyen az élet is, nagyon szar, a kiküldéséhez kelljen meg-
szerezni a fogadó fél hozzájárulását – ezt a diplomácia nyelvén agrément-nak hívják (egészen pontosan:
fr 1. dipl a fogadó állam előzetes hozzájárulása a küldő állam nála működő diplomáciai képviselete ve-
zetőjének a kinevezéséhez 2. zene: ékesítés; a dallam járulékos eleme) � a 2. pontban foglaltak mond-
juk legyenek indifferensek témánk szempontjából, de nagyon jól hangzanak, igazán.

Mondjuk most már azt, hogy ez az agrément-procedúra általában hat–nyolc hónapot vesz igénybe. S
ha mondjuk, vegyen is igénybe ennyi időt. S tegyük hozzá, e nélkül a hozzájárulás nélkül nem csak nem
lehet, de nem is szokás kiküldeni diplomáciai embert a fogadó országba. Még mondjuk azt is, legelső
emberünk, a visszahívott jelezze a hivatala vezetőjének, hogy utóda biztosan nem kapja meg addigra a
hozzájárulást, amikorra a váltást tervezik, emiatt vesse fel, hogy maradhatna-e még esetleg néhány hó-
napot a helyén, ha már neki van olyan diplomáciai izéje, meg őt szeretik is abban a bizonyos másik or-
szágban, meg egyébként is.

Mondjuk, mondják először azt neki, hogy igen. Majd közöljék vele később, hogy nem, ez dramatur-
giailag helyén való fordulat, ha nem is teljesen váratlan, ember hazatér, augusztus 1-jével kimegy az
utód, s mondják még azt a lehetetlenséget is hozzá, hogy majd egy-két nap alatt elintézik a formaságo-
kat, s lesz mindene ennek a derék új h.vezető-jelöltnek.

Mondjuk, ezek után a H. miniszter (nem mint az előző h., ez a nagy honvédelmit jelent) nevezze ki az
utódot, majd néhány nap múlva az államtitkára mentse föl az elődöt. Azért találjuk ezt ki így, mert az ter-
mészeti képként is nagyon szép, ha egyszerre két nap süt az égen, miért ne süthetne hadügyünk levéltá-
ri egén is legalább két nap – amúgy a valóságban biztosan teljesen lehetetlen az ilyesmi.

Mondjuk, új emberünk kiutazik, és a mai napig ott várja azt az engedélyt, ami alapján kiutazhatna.
Szóval, kiutazik, de nem utazhatna ki, ezért nyilván nem is utazik ki, csak ott van, de ahhoz, hogy ott le-
gyen, ki kell utazzék, és csak úgy kiutazik is, de nyilván nem lehet ez a kiutazás igazi kiutazás, hiszen
diplomatice ő nem utazhatna ki, s mivel ez a bizonyos ország komoly katonai diplomáciával rendelke-
zik, el sem tudnánk képzelni, hogy valaki úgy utazik ki, hogy nem utazik ki, csak úgy kiutazik mégis stb.

Mondjuk, ezek után kapja a fizetését is, de miután sem tartózkodási engedélye nincs, sem a kötelező-
en leteendő esküt nem tette le senkinek sehova (előbbi megléte teszi lehetségessé az utóbbi letételét), így
legyen mindössze megtűrt vendég majdani munkahelyén, s a pénzt kapja munkavégzés nélkül. S ezt már
ne neki mondjuk, sőt, ne is a nevezett ország honvédelmének: legyen ez nagyon ciki. S mondjuk, re-
ménykedjünk, hogy az ezredfordulóra már munkába is állhat, s reménykedjünk mondjuk abban is, hogy
addig semmilyen ország semmilyen számvevőszéke nem fog utána járni annak, miként utalnak ki bizo-
nyos országban munkavégzés nélkül bizonyos rendszeres összegeket bizonyos korán kinevezett hivatal-
vezető(helyettes)nek.

az egészet kitalálta bizonyos ki (még el) nem küldött  zalán
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