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INTERDISZCIPLINÁRIS

Kedves Tanár úr!

INTERDISZCIPLINÁRIS – aki a főiskola előtt netán nem találkozott e ki-
fejezéssel, Varga Gyula Tanár Úr óráin biztosan a fejébe véste. Ez az első szó, 
ami a Tanár Úrról eszembe jut, soha nem változó külsejével együtt, ahogyan a 
szótagokat erősen tagolva próbálja a szánkba rágni a kifejezést és jelentését. Mi 
is amolyan interdiszciplináris egyedekként vándoroltunk a magyartól a kom-
munikáció tanszékig, de büszkén arra, hogy szinte elsőként kapunk beavatást 
e fiatal tudományágba, és elsőként kapjuk meg a listát, az alapozó olvasmá-
nyok értékes listáját Varga Gyula Tanszékvezető Tanár Úrtól. Ő pedig szigorú-
an, zordon arccal és soha nem múló szenvedéllyel, lelkesedéssel TANÍT. Azt 
mondják, a tanár legfontosabb erénye, ha nem veszíti el a lelkesedését. Nos, 
Tanár Úrból ez – hála Istennek – évtizedek ide vagy oda, nem veszett ki, pedig 
a szakmai hullámvasút dombjait és völgyeit is bejárta a mi interdiszcipliná-
ris kommunikációtudományunkkal. Tanár Úr mint nyelvész és mint tanár, azt 
gondolom, nagyon jól tudja, amit a legnagyobbak hangoztattak: „Nem elég 
magyar anyanyelvűnek születnünk, tanulnunk kell magyarul a sírig” (Nagy 
László). A nyelv művelői és tanítói nélkül az országként, nemzetként való léte-
zésünk alapja rendülne meg. A kommunikáció nélkül pedig a kapcsolatteremtés 
képességét veszítenénk el, ami már a rovarvilágban is alapvető fontosságú az 
életben maradáshoz. Emlékezzünk csak Varga Tanár Úr első órájára, ahol a 
méhek kommunikációjáról tanultunk! Nem tudom, mikor dőlt el – vélhetően 
kommunikációs tanulmányaim során –, de ma már biztos: nekem szívügyem és 
egyben kenyérkeresetem is a kommunikáció. Használom, amit ott, az Eszter-
házy Károly – akkor még – Főiskola B épületének falai között kommunikáció 
szakosként tanultam. Igen, a helyesírást is, mivel egyre kevesebben tudnak ma 
már kiigazodni a magyar nyelv rejtélyes útvesztői között. A kommunikáció a 
hétköznapi élet minden színterét áthatja, s a gyerekneveléstől az ügyintézésen 
át a sikeres fellépésig mindenhez hozzájárul – vagy mindent megnehezíthet. 
Attól függ, jól bánunk-e vele. Szóval Varga Tanár Úr, a maga szigorával és ha-
tározott elvárásaival, hosszú, átdolgozott évtizedekkel a háta mögött, egészen 
biztos, hogy a jó oldalon áll. 
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A magyar nyelv és a magyar emberek kommunikációs képességei mellett. A 
kíváncsiság, felfedezésvágy, lelkesedés, tenni akarás, fáradhatatlan munkabí-
rás, a becsületes munka és emberi megbízhatóság jó példájaként. Köszönöm, 
hogy a Tanár Úr által vezetett kommunikáció szakon tanulhattam az Eszterházy 
Károly Egyetem patinás falai között! Isten éltesse sokáig egészségben és hasz-
nos szellemi munkálkodásban!

Üdvözlettel: Juhász Rita


