A szláv közösség összefogása
Interjú István Annával

A

A Szláv Metodika I. konferencia megálmodója, létrehozója egy fiatal egyetemi oktató, dr. István Anna. Egyénisége, gyökerei, tanulmányai és szakmájának szeretete
mind hozzájárulnak szakmai sikereihez. Anna tanársegéd, tanárképzésért felelős oktató az ELTE BTK Szláv és
Balti Filológiai Intézetében.

– Tótkomlósról, a javarészt szlovákok lakta településről
származol.
– Édesanyám és édesapám is régi tótkomlósi családból származik, mindketten szlovák gyökerűek.
Édesanyám több mint negyven évig szlovákot tanított a tótkomlósi általános iskolában, majd néptáncot
is. Ezt ma, nyugdíjasként is folytatja. Óvodásoknak
és alsósoknak tanít szlovák néptáncot.
– A család mikor jött Magyarországra?
– 1746 után, akkor alapították a falut. Mintegy
nyolcvan szlovák család érkezett a komlósi pusztára. Próbálják a hagyományokat fenntartani ma is,
például falunapok alkalmával, illetve a Szlovák Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda keretein belül. Van néptáncegyüttes és mandolinzenekar.
Mindig van szlovák anyanyelvi lektoruk. Az Országos Szlovák Önkormányzat tartja fenn az iskolát.
Természetesen működik nemzetiségi önkormányzat is a településen.
– Ez volt a bölcsőd.
– Igen, aztán Szentesre mentem, abba a híres drámatagozatos gimnáziumba (a Horváth Mihály Gimnáziumba – a szerk.), Keserű Imre osztályába. Kollégista akartam lenni és máshová nem is adtam be a
jelentkezésem. Már az előfelvételin felvettek.
– Akkor előtte is színjátszós voltál?
– Nem. A sok irodalomóra miatt választottam és
az ének miatt. Korábban operaénekesnő akartam
lenni. Otthon az énekkarban szólót is énekeltem. Ez
a gimnázium nem színészképző, hanem egy négy
évig tartó önismereti tréning – így tartják az iskolában. Nagyon jól éreztük magunkat a négy év alatt.
– Könnyű volt a pályaválasztásod?
– Négy év bolyongás következett az iskolák között, mire megtaláltam az Eötvös Loránd Tudományegyetemet. Könyvtár-magyar szakon kezdtem
az ELTE tanárképzőn, de egy év után abbahagytam.
Aztán idegenvezetőnek tanultam szlovák nyelven,
így jól megismertem Budapestet. Később a Pázmány
Péter Katolikus Egyetemen, magyar-szlovák szakon
folytattam a tanulmányaimat. Itt az irodalomelmé-
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letet szerettem meg. Még mindig kerestem azonban
azt a közeget, ami hasonlított a középiskolámhoz.
Végül újra megtaláltam az ELTE-t. Szlovák-magyar
szakon tanultam, és nagyon jól éreztem magam.
Itt maradtam doktori képzésen, témavezetőm Kiss
Szemán Róbert volt. 2015. október elsejétől vagyok
az ELTE kötelékében tanársegéd, tanárképzésért
felelős oktató az egyetem Szláv és Balti Filológiai
Intézetétében. Jelenleg a tanárképzéssel és szakmódszertannal foglalkozom. Szükség volt valakire,
aki összefogja ezt a területet. Tartom a kapcsolatot
a Bölcsészettudományi Kar tanárképzési teamjével
is, és szorosan együttműködöm a Bölcsészkar Szakmódszertani Központjával.
– Hogy született a konferencia ötlete?
– Az ötlet úgy jött, hogy össze akartam fogni a
magyarországi szláv közösséget, ismerjék meg egymást. Erre a konferencia a legjobb. Sikeresen pályáztam az NKA-hoz, de hozzájárult a Zuglói Szlovákok
Önkormányzata, a lengyel és szerb önkormányzat is
a költségekhez. Mi tizenhárom szláv nyelvet oktatunk, s ebből nyolc tanárképzési és hét nemzetiségi
tanárképzési szakunk van. Mivel itt van a legtöbb
ilyen az országban és a legtöbb fajta tanárképzési
mód is hozzánk kötődik, arra gondoltam, erre lehet építeni egy tanácskozást. Egyrészről azért, hogy
az országban megtudják, hogy milyen lehetőségek
vannak a tanárképzés terén, másrészt azért, mert
vannak, akik ezeknek a nyelveknek a szakmódszertanával foglalkoznak. Szükség van rá, hogy legyen
egy olyan bázis, amely nem irányít, hanem segít, lehessen egy csatornát nyitni a közintézmények és felnőttoktatási intézmények között. Lehessen tapasztalatokat, ötleteket adni, segíteni egymásnak – ez volt
a cél. Erre a konferencia a legjobb, ahol mindenki
elmondhatja a gondjait, ötleteit.

– Jól sikerült?
– Nyolcvanan vettek részt a kétnapos konferencián. Nem gondoltam, hogy ilyen sokan eljönnek.
Ez a létszám pontosan jó, mert mindenki nagyon
aktív volt. Ismerkedtek, ötleteltek, érdeklődve vettek részt. Jöttek az ország minden részéről, sőt Szlovákiából is. Témánk nemcsak a nyelv volt, hanem
az identitás, az irodalom és a kultúraközvetítés is.
A nemzetiségeken túl is mutatkozott érdeklődés.
Olyan orosz tanárok is jöttek, akik angolt tanítanak
és hasznos módszertani ötleteket adtak át. Fontos
célunk, hogy mindent be kell emelni az oktatásba,
ami segít. A cél eleve a gyakorlatközpontú oktatás.
Kiadunk konferenciakötetet is, ami tartalmazza
majd az előadásokat.
– Mi volt a koncepció, kiket hívtál meg előadónak?
– A plenáris előadáson azt akartam elérni, hogy
a szláv nyelvekkel kapcsolatos, különböző szerepeket betöltő politikai és nemzetiségi szervezetektől is
jöjjenek, hallgassák meg a konferenciát. Szerettem
volna cetrumként pozicionálni a Szláv Metodikát,
mint olyan központot, amely a továbbiakban segítséget nyújt a magyarországi szláv közoktatási és felsőoktatási intézményeknek. Azt akartam, hogy úgy

a nemzetiségi ombudsmani hivatal, mint a nemzetiségi vezetők és a mi egyetemünk is tudja, hogy ez
létezik, s lehet hozzánk fordulni. Minden nemzetiségi iskolát megkerestem, minden olyan helyet, ahol
szláv nyelvet oktatnak és meghívtam őket.
– Mi lesz a következő konferencia témája?
– A Szláv Metodika II. lesz a folytatás. A közoktatási intézményeket szeretném majd jobban megszólítani. Egy országjárást is el tudok képzelni, ahol
elmegyek az iskolákba és elmondom, mi ennek a
célja. Megszólítom a nemzetiségi önkormányzatokat, hogy támogassák a pedagógusokat abban, hogy
részt vehessenek. Még személyesebbé akarom tenni
a meghívást, hogy olyanok is jöjjenek el, akik igazán
hasznát vehetik az ötleteknek.
A tervek között vannak akkreditált továbbképzések (nyelvi, nemzetiségi, mentor) és egy szakmódszertani folyóirat létrehozása is. Ígéretet kaptunk
arra, hogy itt lesz az épületben a szakmódszertani
központ okos terme, és mi is használhatjuk. A tanárképzőseink tudnak majd itt órát látogatni és a
következő konferencián is megtekinthetik majd az
itt folyó munkát.
Bényei Adrienn

Szláv Metodika I. konferencia
Bajtai László felvétele
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