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Bodnár Gyula: Újságíró a hátsó padban,

avagy előszó helyett egy megjelenő könyvhöz

Utolsó pad is lehetett volna újabb, megjelenés előtt álló, ezúttal a tágabb 
értelemben vett pedagógia udvarában – tárcákból, jegyzetekből, karcola-

tokból, cikkekből, reflexiókból, glosszákból – válogatott kötetem címe a Hátsó pad 
helyett. Vagy Az utolsó pad, esetleg Az utolsó padban, csak hasonlóval találkoztam 
már könyv élén, s így inkább a hátsó melléknevet választottam, mely a magyar nyelv-
ben tulajdonképpen ugyanúgy használatos az iskolai tantermeken belül és kívül. 
Hozzájárult eme választásomhoz az is, hogy a szlovákiai magyar pedagógusok és 
szülők lapjának, a Katedrának ezredforduló utáni főszerkesztőjeként Hátsó pad cím-
mel rovatot indítottam a lap hátsó „szegletében”, olyasféle régi tapasztalat mentén 
is, hogy a hátsó padnak mindenkor különleges szerep jut az osztályban. Általában a 
legjobb tanulókat az első padba ültetik, a leggyengébbeket a hátsóba, de megtörténik 
az ellenkezője is, miután kiderül, hogy a hátsó pad némely diákok esetében gyakran 
a tanítási órákhoz nem feltétlenül tartozó játékok, apró merényletek, elbambulások 
színhelye, minthogy kevésbé belátható, főként a nagyobb létszámú osztályokban. 
Egyetlen hátránya: ha hátra fordul az ember, falat talál maga mögött, nem pedig em-
bert, akivel társalogni lehet az órán, titkot megosztani, akinek papírgolyóba gyúrt 
üzenetet, rágógumit, rejtélyes módon becsempészett mobiltelefont, dobozos üdítőt 
lehet pad alatti járatokon a kezébe csúsztatni

Innen, de csak innen, az „embertelenség” felől nézve tűnhet büntetésnek a 
hátsó padban ülni, egyébként jó tanulónak, rossz tanulónak egyaránt kitűnő hely. 
Ahonnan – és ez a legfontosabb – be- és átlátható az egész osztály. És írni is lehet 
ott, függetlenül az éppen tárgyalt tananyagtól, kötelező feladattól, például szerelmes 
verset Zsuzsihoz, esetleg az új és gyönyörű miniszoknyás tanító nénihez. Írtam én is 
iskoláskoromban, majd később is, de már nem a hátsó padban, nem a hátsó padból 
nézve az országnyivá-világnyivá tágult osztályt, hanem utazó újságíróként. Jó, jó, 
újságíróként, mégis felvetődhet a kérdés, mit keres a csizma az asztalon, magyarán, 
mit keresek én a pedagógia újabban egyre rendetlenebb, feszültségekkel teli portá-
ján, hogy jövök ahhoz, hogy a neveléstudomány, az oktatásügy végtelen és gyakran 
göröngyös tartományaiban tapasztalható újkori jelenségekről mondjak véleményt. 
Szeretném hinni, hogy a kötet anyaga majd választ ad erre a kérdésre, ám előtte szol-
gáljon némi segítségül életutam alábbi szelete, magam írta egyfajta én-szöveg, mely-
nek alapját Csicsay Alajos nyugalmazott pedagógus-iskolaigazgató, író, pedagógiai 
szakíró vetette meg hat kérdéssel még a 2009-es esztendőben. Azóta hétnél is több 
esztendő vize folyt le a Dunán, s a szöveg, szerkesztői kérésre, tovább épült, fris- 
sült is.

– Nyitrai felsőfokú tanulmányaid befejezése után a magyar, valamint az angol 
nyelv és irodalom jó ismerőjeként sok lehetőség közül választhattál volna. Miért éppen 
az újságírásnak kötelezted el magad?

– Számtalan gyermekkori és családi élményt, történetet, szellemi kalandot 
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kellene fölemlegetnem előzményként, de maradjunk annyiban, hogy már hetedik 
osztályos koromban eldöntöttem: újságíró, pontosabban sportújságíró leszek. En-
nek nem volt köze a máig példaképemnek tekintett, egyébiránt Tállyán született, 
majd Királyhelmecen vasutasként, később hivatalnokként dolgozó apám éppen 
akkor, tehát l961-ben bekövetkezett korai halálához. Szerettem volna világot látni, 
melynek kapuját a bélyegek tárták ki előttem, ma is megvannak azok az albumok. 
1966-ban érettségiztem, s indultam is nyomban valóra váltani álmaimat, a pozsonyi 
Komenský Egyetem újságírói szakára, csakhogy megérkezvén a felvételire, a híres 
univerzitás ürességtől kongó, ilyenképpen gyanús épületébe; kiderült, az egyetem 
rossz dátumot írt a meghívómra, a felvételik egy héttel korábban lezajlottak. A ki-
rályhelmeci kórház fűtőházában kötöttem ki, majd egy év múlva vissza ugyanarra az 
egyetemre, orosz–angol szakra, ekkor helyszűke miatt buktam ki. Az angolt önszor-
galomból tanultam, örömömre hat hónapra elvállalt apám református pap barátja, 
aki Angliában tanult, onnan hozott feleséget Királyhelmecre. Persze Shakespeare 
nyelvét nem adtam fel, tanultam tovább, akkor is, amikor két évig élelmiszer-nagy-
raktári alkalmazottként dolgoztam ugyancsak szülővárosomban. Három boldog 
esztendő – munkások között! Gorkijt parafrazálva, ez volt az én első egyetemem, 
és hála az égnek, hogy amazokra nem jutottam be. Ugyanakkor a Beatles, a Sza-
bad Európa Rádió, a holdra szállás, hatvannyolc, a párizsi diáklázadások időszaka 
is volt ez, lapot szerkesztettünk, a Kelet Ifjúságát, sokszorosított formában, irodalmi 
esteket szerveztünk, gyakori vendégként fogadott verskezdeményeimmel korábbi 
igazgató-tanítóm, az irodalmárként is ismert Tolvaj Bertalan, aki hamarost, Dobos 
László miniszteri szerepvállalása mellett, a kormány nemzetiségi tikárságának ve-
zetője lett. Hatvankilencben irány Nyitra. Felvettek. De már korábban megjelentek 
verseim, cikkeim, majd főiskolai hallgatóként és pozsonyi hivatalnokoskodásom 
idején könyvrecenzióim, kritikáim is. Valahogy addigi életem minden mozzanata 
az újságírás felé sodort. A sportból a sport iránti szerelem és érdeklődés maradt meg, 
a kultúra, az irodalom, a színház, az oktatásügy lett a világom, s ha nem hangzik 
nagyképűen, a szlovákiai magyar valóság.

– Egyike vagy azon jól felkészült szlovákiai magyar értelmiségieknek, akik a 
legválasztékosabban, ha úgy tetszik, legtisztábban beszélnek és írnak magyarul. Hogy 
volt türelmed mások, mi tagadás, olykor gyengécske írásait javítgatni, holott mint ki-
tűnő köteteid engedik feltételezni, élvonalbeli szépíróvá érhettél volna? Visszatekintve, 
nem sajnálod a rengeteg kárba veszett időt?

– A költő is meghalt bennem. Bár szerintem nem is létezett, különben jöttek 
volna a versek tovább. Ezzel cáfolom ama vélekedést, hogy az újságírás megöli az 
emberben a költőt. Miként ölhetné meg? Csak a szomszédom nem hiszi, hogy ha 
betonnal eldugaszolok egy lefolyót, az a víz előbb-utóbb akkor is felszínre tör vala-
hol. Vajon hetvennégy óta miért nem írtam egyetlen sor verset sem? Teljes műben a 
szépíró sem mutatta meg magát bennem vagy belőlem. Hogy itt-ott esetleg megvil-
lant, lehet, a lényeg: szépírói tehetségem sincsen. Más lapra tartozik, hogy szerkesz-
tettem több neves írónk olyan trehány kéziratait, műfajtól függetlenül, amilyeneket 
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én szégyelltem volna kiadni a kezemből. Szerkesztői munkám elején hivatásos újság-
írók, illetve művészetkritikusok is meg-megleptek hasonló „művekkel”, aztán lassan 
megtanultam, kitől mit várhatok, az amatőröket is beleértve. Akadt kézirat, melyet 
csak úgy tudtam rendbe tenni, hogy odaültem vele a gépírónő mellé, és fordítottam 
neki magyarból magyarra. Hogy akkor miért közöltük mégis? Mert amiről szólt, az, 
fontos volt. Egyébiránt a szerkesztéssel is úgy van az ember, mint metszés előtt a sző-
lővel. Dzsungel. De milyen jó érzés visszanézni rá metszés után. A rendre. Az igazi 
szerkesztői sikerélményt azonban mégis a Tőzsér Árpádok, Koncsol Lászlók, Tóth 
Lacik, Szeberényi Zoltánok kéziratai jelentették, másrészt hogy az akkori kemény 
politikai-ideológiai kurzus ellenére sikerült sok kiváló szerzőt behoznunk az Új Szó, 
valamint vasárnapi kiadásainak hasábjaira. Külön nagyszerű, élménydús fejezete új-
ságírói pályafutásomnak, hogy – a külföld helyett – riporterként barangolhattam a 
szlovákiai magyar tájakon, általában szolgálati kocsival utazva, ilyenképpen legeldu-
gottabb falvainkat is testközelből ismerhettem meg, a Csallóköztől a Bodrogközig. 
Visszatérve még a versekhez, azért 2016-ban, hadd áruljam el, hogy ha költőnek nem 
is nevezhetem magam, az utóbbi három esztendőben, negyven év után, csak felszín-
re tört néhány vers, meg is jelentek, antológiában is, s ha lassan, de jön a többi. Még-
sem halt volna meg bennem a költő? Mégiscsak igaz, hogy ha betonnal eldugaszolok 
egy lefolyót, az a víz előbb-utóbb akkor is felszínre tör valahol? Előbukkan, mint a 
búvópatak.

– „A közírás az igazi területe, leginkább a kulturális publicisztika, az embe-
ri kommunikáció változatai” – írja rólad egykori tanárod, Szeberényi Zoltán iroda-
lomtörténész, aki kezdettől fogva figyelemmel kíséri munkásságodat. Azt mondod, jól 
érezted magad az Új Szó szerkesztőségében, ahol lehetőséged kínálkozott képességeid 
hasznosítására, egyszer csak mégis munkahelyet változtattál, és lettél regionális lapok 
és televízió – lehet, hogy csúnya kifejezés – napszámosa. Miért?

– Számos oknál fogva nem akartam soha pozsonyi lakos lenni, hangozzék 
bár furcsán, szemafor nekem ne mondja meg, mikor mehetek, mikor nem, a szlo-
vákokkal és a szlovák nyelvvel sincs bajom, de, némi pátosszal, megszoktam, hogy 
magyarul kérek kenyeret, és hát a gyerekekre is gondolnom kellett, ki tudja, honnan 
mennyit kellett volna naponta utazni az óvodába, iskolába. És még valami. Nekem 
emberként is, horgászként is fontos volt, hogy természetközelben maradjak, a Csal-
lóközben meg szerencsémre kerékpáron tíz-tizenöt perc alatt mind a négy égtáj felé 
találtam vizet, hallal. Mindössze egy évet töltöttem a fővárosban, albérletben. Inkább 
az utazást választottam. Csallóközi pedagógus feleségem óhajának szívesen engedel-
meskedve, Nagymegyeren telepedtünk le, ahol éppen negyvenharmadik esztendeje 
élünk együtt. Következésképpen idestova húsz esztendőn át ingáztam lakóhelyem 
és a munkahelyem között, oda-vissza cirka 140 kilométert naponta. Riportútjaimtól 
eltekintve, nem kevés ez. Akkor sem, ha hetenként otthon maradtam egy-egy napra, 
amikor hosszabb anyagot kellett megírnom vagy szerkesztenem, s akkor sem, ha 
élveztem a buszozást, a humorral megáldott sofőrök társaságát. De munkaszerve-
zési és szakmai okok is közrejátszottak abban, hogy végül búcsút mondtam az Új 
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Szónak. Azonban nem lettem napszámos – mellesleg nem csúnya kifejezés ez az én 
esetemben, legfeljebb csak félig-meddig igaz –, tudniillik aki napilapnál dolgozott, és 
négy kollégájával egy rovatból 100–110 flekket adott le hetente olyan időkben, ami-
kor az MTI-t leállították nálunk, az internet még sehol sem volt, az egy havilapban, 
hetilapban, illetve új műsorral hetente jelentkező televízióban fél kézzel megoldja a 
ráeső feladatot. Olykor jut ideje arra is, hogy írjon egykori lapjába vagy a pozsonyi 
Irodalmi Szemlébe, tárcát a Vasárnapba, éveken át rendszeresen a dunaszerdahelyi 
Csallóközbe. Persze, akárhogy nézzük, huszonnégy órás készenlét ez. Ha patetikus 
akarnék lenni, azt is mondanám: huszonnégy órás szolgálat. Függetlenül attól, hány 
emberhez jutsz el.

– Amikor Hodossy Gyula az általa 1993-ban indított cserkészlapot két év eltelte 
után pedagóguslappá minősítette át, te mindjárt melléálltál és vállaltad a szerkeszté-
sét. Rövidesen kiderült, hogy a nevelés- és oktatásügy tengernyi problémája között is 
otthonosan mozogsz. Honnan van ebbéli alapos tájékozottságod?

– Én kritikusabb vagyok önmagammal szemben, miközben örökös kétely 
gyötör. Három-négy szótárral veszem körül magam manapság is, nehogy két zével 
írjam a zümmögöt; a közhelyektől meg rettegek. De hogy a kérdésedre válaszoljak: 
akadt néhány jó szemeszterem a főiskolán, Szeberényi Zoltánnal, Zsilka Tiborral, az 
angol-amerikai irodalmat oktató Štefan Baštínnal, akinél angolul írtam a diploma-
munkámat Arthur Miller Az ügynök halála című drámájából. Az angol tanszéken 
demonstrátorkodtam is; abban a bizonyos pozsonyi oktatási intézetben eltöltött egy 
évem magyarországi egyetemekhez, főiskolákhoz kötött a csehszlovák állami ösz-
töndíjjal ott tanuló szlovákiai magyar hallgatók révén; újszósként sok riportutam 
vezetett iskolákba, ugyanakkor mint szerkesztőnek, majd rovatvezetőnek, pedagó-
giai tárgyú dolgozatok sokaságát kellett elolvasnom; a Duna Menti Tavasz válogató 
bizottságának, zsűrijének tagjaként tanítók tucatjaival találkoztam; a feleségemmel, 
hazahozott munkáival naponta; annak idején rendszeres olvasója, egy-egy vitacikk 
erejéig szerzője is voltam a Szocialista Nevelésnek, oktatás- és neveléselméleti, illet-
ve drámapedagógiai szakkönyveket bíráltam el, még többet olvastam, pszichológiát 
például; már a nyolcvanas évek elején magánórákat adtam angolból. Szóval, így vagy 
úgy, végigkíséri életemet a pedagógia, s talán az sem véletlen, hogy legszűkebb baráti 
körünket tanítók, tanítócsaládok alkotják. Az internetet már nem is említem, mint 
sokrétű tájékozódási és ismeretforrást. Legelébb azonban a gyermekeimet kellett 
volna mondanom, ugyanis a gyermeknevelés, igen, a családon belül is, iskola a javá-
ból. És folytatnom kellett volna azzal, hogy a lányom szintén magyar angol–szakot 
végzett, három fiú édesanyja, az informatika felé orientálódott fiam három leány 
édesapja. Kerek családként mindnyájan a Csallóközben. Bevallom, eszembe jutott 
már, az írásra, szerkesztésre fordított időt nem lenne-e hasznosabb az unokáimba 
fektetni.

– Nyolc évig voltál a Katedra főszerkesztője. Légy szíves, oszd meg velünk ta-
pasztalataidat! Jókat és rosszakat egyaránt. 

– A Katedra indulásának idején kellemes meglepetésként ért, hogy sok te-
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hetséges pedagógus szerző jelentkezett írásaival. Kár, hogy időközben néhányan le-
morzsolódtak, elhallgattak vagy már csak nagyon ritkán publikálnak, s ez időnként 
elsősorban a tantárgyakkal, módszertannal foglalkozó rovatokon érződött. Ilyen-
kor kellett erőteljesebben mozdulnunk nekünk, szerkesztőknek, magyarán aktivi-
zálnunk külső munkatársainkat, akik nélkül egyébként ez a lap, mint szaklap, nem 
jutott volna olyan messzire. Voltak évek, amikor nagyobb teret kapott a művelődés-
történet, máskor az iskolai riportokra és a szülőkhöz szóló írásokra helyeződött át a 
hangsúly. Ezek a változások, tartalmi-formai újítások minden esztendőben júliusi, 
tanév végi értékelő szerkesztőségi értekezletünk eredményei voltak, melyen a munka 
java részét vállaló és végző szerkesztő kollégámon, a tokaji születésű, Dunaszerdahe-
lyre nősült Nagy Attilán kívül részt vett ezeknek a tanácskozásoknak a szervezője, 
Hodossy Gyula, kiadónk, a LiliumAurum igazgatója, a Katedra Társaság néhány, 
szerzőként is aktív tagja, valamint, természetesen jómagam. A koncepciót gyakor-
latilag közösen formáltuk, ám ez nem zárta ki, hogy a főszerkesztő ne ragaszkodjon 
valamely irányvonalhoz a nagy egészen belül vagy az ő ötlete nyomán egy műfaji 
„leágazás” ne kapjon teret, például az esztétikai nevelés érdekében. Amit sajnálok: 
tudomásom szerint ma is jóval kevesebb pedagógusnak jár a Katedra, mint ameny-
nyinek járhatna. De, sajnos, így vagyunk az irodalmi lapjainkkal is. Ami akkor is 
elgondolkoztató, ha rohamosan nőnek az internetes lapfelületek, születnek online 
irodalmi lapok.

– Hosszú ideig a Katedra volt az egyetlen rendszerváltás utáni szlovákiai ma-
gyar pedagóguslap, akárcsak korábban a Szocialista Nevelés, illetve a Nevelés. Most 
már kettő is van. Hogyan tudtátok egymás között megosztani a feladatokat? Volt-e 
egyáltalán ilyen szándék a két lap szerkesztőiben?

– Nem, de nem is volt szükséges. Tudniillik a Pedagógusfórum egy szervezet-
nek, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének a lapja, ebből eredően más, ha 
szabad ezt a kifejezést használnom, újságszerűbb a profilja, viszont a Katedra, mely 
szaklapként deklarálja magát, hosszabb tanulmányokat, elméleti és elemző munká-
kat is közölt, közöl. Szóval nem zavartuk egymás köreit, mondhatnám félig tréfásan. 
A lényeg, hogy más-más eszközökkel és módon, de mindkét lap a szlovákiai magyar 
oktatásügyet, a honi magyar pedagógustársadalmat igyekszik szolgálni. Ha nem 
hangzik túlságosan patetikusan, ez jutott nemzedékünknek, egyáltalán a (cseh)szlo-
vákiai magyar művelődés szolgálata, szellemi-művészeti életének gyarapítása külön-
böző frontokon és formákban. Vagy mondhatnám, ezt választottuk, de azt hiszem, 
nagyobb szerepük volt itt a génünkben munkáló, természetes kezdeti individualiz-
musunkból kirángató és a közösségi felé vezető ösztöneinknek. 
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