ÉVFORDULÓ MÉRLEGELŐ –
BESZÉLGETÉS ESZTERGÁLYOS JENŐVEL,

AZ APÁCZAI KIADÓ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJÁVAL

Minden ember és szervezet életében fontosak az évfordulók, és a mérleg megvonása szempontjából a naptári év fordulója is. Esztergályos
Jenő ügyvezető igazgató úrral december elején beszélgettünk ebben
a gondolatkörben.
Első kérdésem azonban nem csak a kötelező mérleg
megvonására és a tervekre irányult, hiszen a 2014-es esztendő már felkészülési alkalmat nyújthat 2015-re, melyben az Apáczai Kiadó negyedszázados évfordulóját is
megülhetjük.
Karácsony után azonban arra is utalt a kérdés, hogy mit
tennénk a karácsonyfa alá, vagy ha úgy tetszik, mit vinnénk át a 24. évre, s akár a 25. esztendőbe is.
– Lehet, hogy túlságosan patetikusan fog hangzani, de
a 24. év valóban megelőlegezi a 25. évet. Így hát a kezdettől fogva bennünk gyökerező nemzettudatot, keresztény
nemzeti szellemiséget kellene átadnunk, hogy ragyogjon
tovább, mint ahogy ebben az alig negyedszáz esztendőben
ragyogott.
A másik, amit oda kellene tenni, nem más, mint az az
esztétikai minőség, ami nekem – egyrészről mint rajztanárnak, másrészről mint az Apáczai Kiadó vezetőjének,
harmadrészről pedig, „fiatal” koromból adódóan, az új
iránt mindig fogékony embernek – kötelességem. Az is
fontos, hogy azok is velünk legyenek, akik a szép esztétikai külsőért, belsőért és a hozzá csatlakozó gyönyörű
tartalmáért rendelték a könyveinket.
Azok kedvéért, akik az interaktív módszereket jobban
kedvelik, egy olyan tananyagtartalmat készítettünk, mely
nem a hagyományos lapozgató módszerrel készült, hanem a tanár és diák közti kontaktusnak, a feleltetésnek,
a tanuló haladásáról való visszajelzésnek sokkal személyesebb, pontosabb és ezáltal hatékonyabb módját biztosítja. Ez a „termékünk” még tavaszig várat magára, és azt
is ki kell még találnunk, hogy minden tehetséges tanuló
– anyagi lehetőségeitől függetlenül – hozzáférhessen az új
oktatási anyaghoz, melyhez meg kell találnunk a lehetőséget, akár pályázati formában, akár más jellegű források
bevonásával.
– Kanyarodjunk rá – ha csak egy jókívánság erejéig –
még az év fordulójára! Nagy László így írt: „Adjon az Isten
szerencsét, szerelmet, forró kemencét, üres vékámba gabonát, árva kezembe parolát” és így tovább. Mit üzennél a
kollégáknak?
– Az Apáczai Kiadó múltja erőt ad. A jelene olyan tartalmat, amit mindenki elé oda merünk tenni, a jövő pedig
hit abban, hogy voltunk, vagyunk és leszünk.
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– A „lét” áttekintésének része a mérleg megvonása. Hogy
értékeled a 2013-as év munkáját, innovációit? Hogy sikerültek az új tankönyvek? Hol tart a még újabbak előkészítése?
– Az első, ötödik és kilencedik évfolyamos könyvek elkészítése az új NAT és kerettantervek szerint nagy megmérettetés, valljuk be, nagy megpróbáltatás volt. Ugyanakkor
el kell ismerni, hogy nem voltak akkora óriási változások
sem első, sem ötödik évfolyamon, bár a történelem azért
kivételnek tekinthető. Bizonyos tananyagtartalmak lejjebb
kerültek egy-egy évfolyammal, s ez nagyobb feladat elé állítja a gyerekeket és a kollégákat egyaránt. Az igazságnak
tartozunk, ha megemlítjük, hogy például a harmadik évfolyamos környezetismeret tananyagban a víz körforgása, a
három halmazállapot került át második osztályba, de erről

és a többi változtatásról azt gondolom, hogy a gyakorlat
fogja eldönteni, helyesek-e vagy sem.
– A Kiadó piaci pozícióját tekintve milyennek értékeled a
változásokat, hogy látod az eredményeket?
– Mint említettem, nagyon nagy kihívás volt. Például
első osztályban 57 darab könyvet dolgoztunk át, a másodikos átdolgozások száma 31. A változások lényege, hogy
nemcsak tartalmi – melyekre utaltam már –, hanem formai, sőt módszertani változások is történtek. Nem kell
bizonygatni, hogy ma már nem elégséges, ha a pedagógus
csak áll és beszél. Mindinkább előtérbe kerülnek – főleg
az olvasmányoknál – a korszerű feldolgozási technikák,
melyek során például megszakítjuk a felolvasást, megkérdezzük, hogyan fog folytatódni a történet, vagy éppen
részenként dolgozzuk fel és így tovább, tehát alkalmazzuk a kooperatív technikákat. Ehhez csatlakozik a munkafüzetek, feladatgyűjtemények sorozata, és ugyanezen
korszerű felfogás szerint készülnek a kézikönyveink is.
A korábbi évekhez képest az is változás, hogy a papír alapú könyvekkel szinte párhuzamosan, vagy legalábbis kis
csúszással készülnek az interaktív tananyagok, mert be
kell ismernünk, hogy ezen a téren van egy kis lemaradásunk az egyik tankönyvkiadóval szemben.

A pedagógusok egyébként elmondják, hogy szépek, jók
az apáczais könyvek, esztétikusak a borítók, de mindez
nem elég, mert arra törekszünk, hogy az illusztrációk, a
képanyag, az applikációk mind a mai kor stílusában készüljenek, modernek legyenek, egyszóval igazodjanak a
korhoz, a tanulói igényekhez. A piaci helyzetről szólva elmondható, hogy az alaptankönyvekből – a végső helyzetet
nézve – növekedtek a példányszámaink, annak ellenére,
hogy azért voltak késlekedések a tankönyvvé nyilvánítás
során.
Az idei évben ugye már a második, hatodik és tizedik
osztályos könyvek átdolgozása zajlik. Hatodikban vannak
kisebb késedelmek, de összességében úgy vélem, hogy mivel elsőként léptünk ki 22 második évfolyamos könyvvel
a 31-ből a piacra, jó érzés hallani – szakreferenseink jelzé-

seit alapul véve –, hogy a kollégák örömmel veszik kézbe
az új könyveket.
Talán nem túlzás azt mondani, hogy ebből a piac térhódítása is bekövetkezhet, de azt sem szabad figyelmen
kívül hagyni, hogy lassan nem tankönyvpiacról, hanem
tankönyvellátásról beszélünk, melyre nagy hatása van
magának az államnak. Az is tagadhatatlan, hogy ez elbizonytalanítja a pedagógusok egy részét is, bár az is igaz,
hogy még nem is kell a megrendelésekkel foglalkozni.
Egyébként a tankönyvellátásért felelős szervekkel folyamatosan tárgyalunk, a fejlesztéseink zajlanak, s bízunk
abban – ahogy már elmondtam a bevezetőben – hogy az
Apáczai Kiadó volt, van és lesz.
– Talán elmondhatom, hogy ismerem a Kiadó felfogását
és kissé a stratégiáját. Biztos vagyok benne, hogy már előre
gondolkodtok. Mi a helyzet a harmadik, hetedik és tizedik
osztályos könyvekkel?
– Jól gondolod, mert már valóban dolgozunk az általad említett könyveken. Ebben egy olyan szándék is van,
hogy ha az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghirdeti a könyvekre a pályázatokat, akkor ebben részt tudjunk
venni. Persze ez azt jelenti, hogy mindenki pályázhat, a
jelenlegi szerzők mellett azok is, akik eddig csak az íróasztaluk fiókjának dolgoztak. Azt, hogy ennek a konkrét
lebonyolítása miként lesz, nem tudjuk. Lehet, hogy nem
egy tankönyv lesz, netán több, vagy éppen három, négy
könyvből szemezgetik össze a megfelelő részeket, de ami
számunkra a legfontosabb, hogy a felkészülést mindenképpen folytatjuk. Az biztos, hogy nagyon magas szintű
grémium fogja elbírálni a pályázatokat, kizárólag szakmai alapon. Bízunk abban, hogy ezt követően az Apáczai
Kiadó tankönyvei továbbra is szolgálhatják a magyar köznevelés ügyét. Ezzel a szándékkal indultunk el közel negyed évszázaddal ezelőtt az utunkon, s mindig az vezetett
minket, hogy minél szebb, jobb és szakmailag magasabb
színvonalú tankönyveket, interaktív anyagokat, kézikönyveket tudjuk adni a pedagógus kollégák, és legfőképpen a tanulók kezébe.
– Köszönöm a beszélgetést!
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