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P.E.: lgen, gyerekek is, az ,,igy irok 6n" rovat kezdettdl

miitdiif {ital6ban az a szok-6s, hogy egy-egy helys6gb<il
gyrijtjiik 6ssze az ir6sokat, 6s azokat egyszerre jelentet-
jiik meg. Van figy, hogy kiiz6piskolekt6l kapunk anyago-
kat, j6 hilzidolgozatokat, 6rdekess6geket, iigyes gyerek-

ir6sokat. A sikertelenebb miiveket is megielentetjiik'
mert az ilrdm, ha egy gyerek nyomtat6sban olvashatja a

nev6t. Ennek motiv6ci6s hat6sa isvan, hitha m6g jobba-

kat fog irni ezut6n. Teh6t pedag6gus szerzciink vannak,

sziilcii leveleket szoktunk kapni 6s gyerek-ir6sokat. Ez

ut6bbiak kiild6s6re buzditj6k is a pedag6gusokat'
R.: Milyen m6rt6kben t6mogatja a reformpedag6giai
mozqalmakat a foly6irat?
P.e.iM i nden lapban cgy-egy alternativ pedag6giai ir6ny-

zatot ismertetiink. igy pl. a legut6bbi sz6mban a Montes-

sori-pedag6gi 6t. Foglalkoztunk Waldorf -pedag6gi6val'

a Zsolnai f6le nyelvi-, irodalmi-, kommunik6ci6s prog-

ramr6l is irtunk. Scit, az 03 Katedra volt az elsci, amely
Zsolnai J6zsefnek a Mincis6gi meg0jul6s programj6t

r6szletekben koz<ilteaddig, amigmegnem jelent az Isko-
lakul trira h a todik szem6ban tel jes eg'6sz6ben'
R.: Ezeknek az frj pedag6giai mozgalmaknak az ismerte-
t6se objektiv,v agy hozziftizt6k saj6t gondolatokat, v6le-
m6nyeket is?
P.E.: Nem tudom, objektivnek nevezhet6-e, ha p6ld6ul
megk6riink valakit, aki mondjuk Montessori-pedag6gi6-
val foglalkozik, hogy 6 irja le ennek a sajitoss6gait' hi-
szen ci 6rt hozz6 alegiobban. Ez m6r nem objektiv. Mert
ha csin6lja, nyilvin szereti is. Es akkor abban az ir6sban
benne van a lelke. Azt6n, ha mi irunk valamilyen tud6si-
t6st, mint p6ld6ul a Waldorf-pedag6gi6r6l irtunk annak
idej6n, az igyekezetL tilrgyilagos lenni. De azt hiszem,
6hatatlan, hogy a sajdt v6lem6nyiinket bele ne fiizziik.
R.: Egy alulr6l indul6, alulr6l kezdem6nyezett orsz6gos
lap.hogyan tud mcg6lni?
P.E.: Nehezen. Nagy sziiks6giink van az el6fizet6kre.
Most kaptunk egy nagy 6sszegii - nekiink az - anyagi
tiimogati4st a miniszt6riumt6l. Addig alapitvinyokb6l,
p6ly6zatokb6l tartottuk fonn magunkat. Az 6rbev6te-
liink nem sok, de szivesen csin6ljuk, a kezdeti lendiilet
m6g tart. Az a baj, hogy nem ismerik el6gg6 a lapot, de
rekl6mra kezdettcjl nem volt penziink.
R.: Meg kellett emclni a lap 6'1 6t.
P.E.: Sok6ig tartottuk az 52 forintot, de ahogyemelkedett
a keny6r, a hfs, a N6pszabadsdg 6ra, fgy emelkedett az
0i tcatedrr{6 is. Az 52 forintr6l egyszer egy szerkesztd
6t6?sam azt mondta, hogy 226sf 6l percbe keiiit az 0j Ka-
tedra egy pedag6gus 6tlagfizet6s6hez viszonyitva. Eny-
nyit kell tanitania egy 6tlagos fizet6sii pedag6gusnak,
hogy megvehesse a lapot. Most ez 58 forintra emelkedett.
R.:.Milyen a kapcsolatotok a kiad6val?
P.E.: A Calibra Kiad6 most szeptembert6l v6llalt 6t min-
ket. Ez most egy kicsit hely6reriztaalapot. A kiilleme is
megv6ltozott, a rovatok is szab6lyosabbak.
R.: A nyomd6val el6gedettek vagytok?
P.E.: Az dsszes nyomd6nkkal nagyon el6gedettek vol-
tunk, leginkilbb a zalaegerszegivel. A zalaegerszegi sok-
szor ingyen dolgozott nekiink. Nem volt p6nziink, 6s ak-
kor azt mondtiik, hogy ne 6lljunk meg, cik k6t sz6mot
megelcilegeznek, azt6n majd ha lesz pEnziink. kifizetjiik.
R.: A p6nzhi6ny volt azoka, hogy m6rciusban a lap meg-
sziin te t6s6t terv e^erck?

Egy nekiinkvald Pedag6giai laP
- Besz6lget6s Pecienye Eviival, az lJi l(atedra fdszerkesztcijdvel -

Harmrdik 6vfolyam6t inditotta iddn azUj Katedra' epe-

drgogusok, sztlcik, di6kok foly6irata. Riportunk a lap fci-

erkeszttij6vel, Pecsenye Ev6val k6sziilt.

R.: Elstisorban pedag6gusnak vagy fjs6gir6nak 6rzed
magad?
P.E-.: Elxisorban pedag6gusnak. En nem vagyok szakk6p-
zett irjslgir6, nem v6geztem semmilrlle rijsigir6 iskol6t.
ir6stud6 pedag6gusnak 6rzem magam az ir6stud6nak
olyan 6rtelmez6s6ben, aki nem csak k6rv6nyt meg ,,na-
gyonmusz6jokat" tud irni, hanem k6pes mcglogalmazni
olyan sajdtoss6gokat, amelyek a pedag6gi6ban elcifor-
dulnak.
R.: Hogyan sziiletett meg az az iitlet, hogy a Kdznevel6s
mellett rij konkurens lap induljon?
P.E.: Nem a K<iznevel5s konkurenci6ja ez az Uj Katedra,
noha a K<iznevel6snek igen nagyszerepevolt benne' hogy

erre a gondolatra jutottunk. K6t 6s f6l 6wel ezelcitt el-
vesztettem a kedvemet. AztEreztem, hogy nem 6rdemes
tanitani, abbahagyom a pedag6giai munk6t. Nagyon el
voltam keseredve. Ultem a fotelban teljesen magam al6
zuhanva, hogy mit 6r az 6n pedag6giai munk6t. Ezt akar-
tam elmondani valakinek, a pedag6gi6val kapcsolatos di-
lemm6imat. Egy orsz6gos lapot inditan6k - gondoltam'
ahol tudn6k kommunik6lni a pedag6gusokkal. Nemcsak
6n, hanem cik is egym6ssal, a sziikjkkel, a didkokkal. Utri-
na visszanyertem a kedvem a tandri munk 6hoz,ezl az6ta
sem vesztettem el, de p6rhuzamosan megy mellette a lap
is.
A Kiiznevel6ssel val6 kapcsolatunk pedig nagyon eg6sz-
s6ges. Kezdetben t6mogatott minket. Nem anyagilag' ha-
nem figy, hogy peldiul bej6venddlte a Katedrit..Megfl-
lapodtunk, hogy nem konkur6lunk egym6ssal. Ok a mi-
niszt6rium hivatalos lapjak6nt ink6bb inform6ci6kat k6-
ziilnek, mi pedig fiiggetlenek vagyunk. Ez a fiiggetlens6g
annyi t jelen t, hogy p6rtokt 61, szeru ezetektcil igyeksziink
magunkat t6vol tartani.Aminiszt6riumt6lis, noha t6mo-
gat6s6t llvezzik.
R.:Nevezhetlek az Uj Katedra sztil6anyiilnak?
P.E.:Igen. Annak is 6rzem magam, Barlai Katival egriitt.
R.: Melyek a lap sajdtoss6gai, mi a profilja?
P.E.: A kiil6nf6le pedag6giikkal pr6brilja megismertetni
az olvas6kat. A sziilcjket is, de ftik6pp a pedag6gusokat'
hogy kitekintsenek az osztiilytermek falai kiiziil.
R.:_Milyen a fogad tatils? Vannak-e visszajelz6sek?
P.E.: Elscjsorban pedag6gusok v6s6roljiik, cik egyben szti-
kjk is. Tehft tdbbnyire szakmabeliek,6s a pedag6gusok
kiiziil azok, akik m6st is olvasnak. Aki nem t6j6koz6dik,
nem olvassa a Koznevel6st, a Pedag6giai Szeml6t stb. 6s
&zirk6zik,azt azlJ jKatedra sem 6rdekli. Olyan peda-
gogusokkal m6g nem besz6ltem, aki csak az Uj Katedr6t
olvassa. De aki minden ir6nyban 6rdekl<il<i 6s a szaksaj-
t6t olvassa, az a mi lapunkat is k6zbe veszi 6s oriil neki,
hogy van, mert ez egy miisfajta, a tiibbi szakmai laphoz
nem hasonlithat6.
R.:_Kik irnak a lapba?
P.E.: Kezdetben mi (a szerkesztcis6g) irtuk a cikkeket.
Volt egy olyan szakasz, amikor megk6rtiink ismercistiket
bar6ti alapon, pedag6gus koll6grikat, j6 tollI irjsr{gir6kat,
hogy akinek van mondanival6ja, b6tran irjon a lapba.
R.: Gyerekek is?
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P5.: Igen, ez isoka volt.
R.: Kimozdultatok a m6lypontr6l ezek szerint?
P.E.: Igen, de a m6lyponiot nem az anyagi helyzet jelen-
tette. Az6rdektelens6g ink6bb, amit tapasztalunk, f6leg
vid6ken, de a fcivdrosban is. Oriiliink, ha n6grezer pel-
d6nyban elkel a lap. dtezer iskola van ma Magrarorsai-
gon, s van nyol cvanezer fiagogus. Ehhez k6pest a n6gye-
zer peld6ny semmi. Minden szerkeszt6s6gi iil6s (rgy kez-
dddik, hogy ,,Mi k6ne az embereknek? Mit olvasnfnak
szivesen?" Sztorikat irjunk vagy komoly l6legzetv6telii
ir6sokat? Magyar6zatokat? Sz6ljunk botrinyokr6l? Ta-
l6n jobban fogyna.
R.: Es a politika?
P.E.: Azt nem. Teljesen politika mentesek vagyunk. Oly-
annyira, hogy p6ldi{ul most adtam fel egy cikket az,,Es"-
be. A politika 6s a k6zoktat6s kapcsolat6r6l sz6l. Ezt 6n
irtam, de nem a Katedrdban jelentetem meg, mert kizir-
juk a politikdt, amennyire lehet.
R.: Ez a trirekv6s tal6n sokakat vonz is, nem? V6gre egy
sziget, ahol t6nyleg politika mentesen, szakmai k1rd6,-
sekr6l lehet olvasni.
P.E.: Elk6pzelhetci.
R.: Mire lenne sziiks6getek ahhoz, hogy ezt a lelkesed6st,
friss er6t meg or izz.6,tek?
P.E.: Er6? Azt sokszor elveszitjiik. Igazi dics6retet olyan
pedag6gust6l m6g nem kaptunk, akik kdzvetlen kdzelrcil

DEBRECZENI TIBOR

Egr int6zm6ny, orsz6gos, pontosabban orsz6gos ha-
t6kiirii h6tt6rint6zm6ny- a hdtt6rre majd m6gvisszat6-
riink -, miiv6szeti, miivelcid6si, kdzmiivekidesi hit t6r-
int6zm6ny, amelyrcil mostan sz6 esik, ilyen, de lehetne
m6smilyen is, mert amircil sz6 esik, az eshetett volna, es-
hetne b6rhol, b6rmelyik hitt6rint6,zm6nyben, persze eb-
ben is, amelyikbril a mint6t vertiik. Hogy mi6rt (volt) h6t-
t6r ezazint6zm6ny, nos, ez azint6zm6ny az6rt (volt) h6t-
t6r, mert szellemi kapacitils6val a miniszt6riumot kellett
mintegy h6tt6rbcjl szolgillnia, pontosabban azt is, de
nemcsak a miniszt6riumot, hanem az ideol6giai hatal-
mat' az egyetlen p6rtot 6s egy6b hatalmakat is a 80-as
6vekben, 6pprigy, mint kor6bban, amikor m6g a BM is fel-
iigyelte a hitt6rint1zm1nyt nehogy rosszul szolgiija n
ideol6giai ha talmat, tehdt ez a hefilr int1 zm6ny, melyet
az idijk sor6n tobbsz6r is rijraszerveztek a csfrcsokon 6s
mindig szovjet mint6ra, sohasem feledkezhetett meg
alapvet6 funkci6j616l, ami6rt l6trehozt6k negyven 6wel
ezelcitt, hogy tudniillik itt, ehelyt kell megideologizilnia
kdzpontositott mijvelciJ6si elk6pzel6seket, itt kell a kon-
cepci6khoz metodik6t kitalalni, itt kell mozgalmakat ir6-
nyitani 6s konstru6lni... Nos, ez az int6zm6ny, ezazeled-
dig h6tt6rint6zm6ny 6let6ben tal6n elcjszor keriilt zavar-
ba, m6gpedig az ut6bbi h6napokban, a rendszervdltozds
idej6n; mertv6giil ismi rimost, s mi v6grevan (lesz)?Mert

l6tj6k a munkinkat. M6g a saj6t kd,rnyezettinkb6l is csak
ritkin kaplnk visszajelz6seket, hogy ez most j6 volt vagy
nem volt j6, tetszett vagy nem. Ezhiilnyzik. Kezdetben
nagyon sokat k6szdnhettiink Zsolnai J6zsefnek, mert
biztatott minket, hogy erre a lapra sziiks6g van, csak csi-
n6ljuk. Vagy tavaly, a Hungarodidakt-olr, ahol kb. 300
pedag6gus iilt 6ssze, Zsolnai kez6ben az Uj Katedra volt
6s lobogtatta, mert ezt meg kell ismerni. Ez nagyon j6l
esett. O tehht az egyik t6mogat6nk. S ki van m6g ilyen?
B6thori Zolti,n 6s Debreczeni Tibor is. aki kezdetben.
amikor a Drimapedag6giai Tirsas6g lapja k6sziilt, fel-
hivta a figyelmet minden f6rumon az Uj Katedr6ra, hogy
ez egy olvasmilnyos lap. Azt6n mi is felajinlottuk a segit-
s6get, mint egy kistestvrlrnek.
R.: Most ennek a ,,kistestv6r"-nek 6s olvas6inak nev6ben
megk6szdn<im a besz6lget6st, 6s kiv6nom, hogy legyen
mindig ercit<ik folytatni. Sok sikert, Uj Katedra!
Amennyiben a riport felkeltette a Kedves Olvas6 6rdek-
lcjd6s6t, s szeretn6 megrendelni az Uj Katedra cimri fo-
ly6iratot, azt az alilbbi cimen megteheti:
UJ KATEDRA SZERKESZTOSEGE
1 039 Budapest, Btrczi G 6za t. 2.

Budapest, 1992. okt6br 27 .

Egy nemrdg volt hiittdrin t6zm6ny hdttere

Eme irds kdt eve, Ingy nugszilletett; a szerzd negkhnnyebbilldsdre. A Kapu kill6nf6le
szerkesztdi kozt luiny6dott aztdn, majd el is veszett. Papirkupacbdl kerillt etd egy md-
solati pdlddny.Ugy tetszik, nem drtott meg neki a kdnysTerii rejtdzds. Megmaradt Mt a
szr)veg kdt dwel ezel6ui dllapotdban.
MegjegyeTnie legfeljebb annyit kell a szerzdnek, hogy a nemrdg volt Mttdrintdzmdny
taldn ma is fuittdrintdzmdny. Mtis ndven, mtis minisztdriumnak.

Erddlyi J6zsefn6

szervezhett6k bdrhogyan, b6rmif6l6re eddig, abban biz-
tos lehetett, mindig is, hogy 6 kdzponti, hogy 6 h6tt6r,
hogy <i p4rt- 6s 6llamideologi6t kdzvetit, hivatalosan leg-
al6bbis. De most, amikor - mint mondj6k az alulr6l j6-
vci miiveldd6sikezdem6nyez6sek felelnek meg a ,,plura-
lista haza" 6rdekeinek, amikora decentrumokra tevcilik
6t a hangsfly, mi is lehet, egy6ltal6ban miv6 lehetne egy
ilyen szovjet min trijri k6pzcidm6ny.

A munkatiirsak egy r6sze rugalmas 6s 6tv6ltoz6sra
k6sz, mir is keresi az fij hely6t, vagy azijhely keresi cit,
alkalmazkodik az fj helyzethez, az rij minisztr6riumhoz
6s a p6rtokhoz. Vannak. akik fontosnak tartj6k jelezni,
hogy cik eddig is csak lazasz6llal kapcsol6dtak a hi{tt6r-
int6zm€nyhe z, ez6rt akilv 6,jukat is a biif6ben fogyasztjik
el. Sokan azonban, mintazikzi l6gy az ablakon, tehetet-
leniil v6rnak.

Pedig nem volt ez mindig igy. Volt mozg6s, ugyan-
csak. Hajdan6ban, dan6ban, a megboldogult 80-as 6vek-
ben m6g az is elcifordult volt, hogy a n6gy fcin<ik egrike -
nem vicc, n6gyen voltak (vannak) -, neveznik ezt az
egyiket Vazulllnak, v6gigi 6rta azirodikat, 6s hihetetlen,
de igaz, szekr6ny vizitet tartott. N6i precizit6ssal 6s ki-
v6ncsis6ggal ttrt azirt ajt6k md,g<itti 6sszevisszas6gba, s
igencsak hr4borgott, ha nem tal6lt rendet a rekeszekben.
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