Várnai Aladár
(1941-2019)
1941.december 9-én született Miskolcon. Itt végezte iskoláit, az itteni Kilián (új nevén
Diósgyőri) Gimnáziumban érettségizett, majd a Kossuth Lajos Tudományegyetemen
kapott magyar-orosz szakos középiskolai tanári és népművelés szakos diplomát 1965-ben.
Egyetemi éveit és egy székesfehérvári tanévet leszámítva mindmáig Miskolcon élt.
( I. A KEZDETEK)
Noha egyetemi filmesztétikai tevékenysége, az irodalom és film kapcsolatát vizsgáló
szakdolgozata nyomán lehetőség mutatkozott a Filmtudományi Intézetbe kerülni, ám
gyakorlóiskolai vezetőtanárainak véleménye és óratartási élményei okán mégis a tanítás mellett
döntött.
( II. TANÍTÁS MISKOLCON, EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 1967-1979)
Első miskolci munkahelyén a (mai nevén) Baross Gábor Szakgimnáziumban
rendszeresen kapott osztályfőnöki megbízást, irodalmi színpadot, ill. színjátszókört vezetett)
sok diák vett részt önképzőköri foglalkozásain, több tanítványa szerepelt sikerrel szaktárgyi
versenyeken, ill. tanult tovább magyar szakon.
Az oktatás mellett több közművelődési vagy más, főleg magyar szakjával összefüggő
megbízást is kapott pl.:
- kerületi népművelési felügyelőként dolgozott egy városrész (Diósgyőr és környéke)
kulturális intézményeinek segítésére, művelődési életének alakítására
E munka mellett a különféle nagyobb városi kulturális rendezvények (várjátékok, az
akkor országos hírű Rövid- és TV-film Fesztivál stb.) szervezésében és lebonyolításában is
közreműködött,
- szerkesztő bizottsági tagja volt a Borsodi Művelődés c. folyóiratnak,
- 1976-ban megválasztották a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat magyar nyelvi
szakosztálytitkárának, s közel két évtizeden át egyik fő szervezője, összefogója volt az
akkoriban igen élénk miskolci és megyei anyanyelvművelési tevékenységnek
( III. EGYETEMI OKTATÁS , SZERVEZŐ MUNKÁK, 1979-1994)
Még 1977-ben kezdődött munkakapcsolata a Miskolci Egyetemmel. ahol, az
Idegennyelvi Lektorátus főállású nyelvtanáraként később a nyelvi intézet adjunktusaként
dolgozott. Másik fő oktatási feladata az országban elsőként itt elindított szakfordítói képzés
volt, amelyben a fordítástechnika mellett a részben általa kidolgozott Magyar nyelvhelyesség
és stílus tantárgyat tanította.
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Kb öt éven át tagja volt az Állami Nyelvvizsga Bizottságnak is. –
Több tudományos konferencián, ill. felolvasó ülésen szerepelt a szaknyelvoktatás,
funkcionális stilisztika és a magyar mint idegen nyelv oktatásának témaköréből (Miskolcon és
a Budapesti Műszaki Egyetemen), 4 publikációja jelent meg szaklapokban egyetemi jegyzet
társszerzője (l989.)
1992-ben vezetőinek javaslatára átkerült a leendő Bölcsészettudományi Kar
állományába, ahol (tanszékvezető-helyettes adjunktusként) a közreműködött a Magyar
Irodalomtudományi Tanszék megszervezésében, Eközben több tárgyat is oktatott (Bevezetés
az irodalomtudományba, Irodalomelmélet, Irodalmi proszeminárium, Műelemző
szeminárium), és különféle programokban a diákélet kialakítását is igyekezett segíteni. –
1994-ben fenti munkáinak elismeréseként rektori dicséretben részesült.
( IV. A FRÁTERBEN, 1994-2013)
1994-ben a régióban elsőként indult egyházi gimnáziumban, a Miskolci (mai Fráter
György) Katolikus Gimnáziumban vállalt főállású munkát, főtanácsosi rangban, a
magyartanári és művészeti munkaközösség vezetőjeként, osztályfőnökként. A zömmel fiatal
tanári gárda az ő irányításával a magyartanítást pár év alatt az iskola egyik
„sikerágazatává” tette:
Az iskola szellemi életének egyik meghatározója e munkaközösség, maga is gyakran
összeállítója, rendezője különféle iskolai ünnepi programok irodalmi műsorának (évfordulók,
szalagavatók stb.)Az eltelt közel 20 évben több diákja ért el kiemelkedő versenyeredményt
(Kazinczy-díj, Arany János Irodalmi Verseny, országos balladamondó verseny döntősei,
helyezettjei, KPSZTI és más szervek meghirdette irodalmi pályázatok nyertesei, helyezettjei,
megyei és Miskolc városi szaktárgyi versenyek helyezettjei stb.) Húsznál több tanítványa
folytatta tanulmányait magyar szakon, vezetőtanárként közel húsz tanárjelölttel ismertette
meg a magyartanítás módszereit. .
A gimnáziumi oktatás mellett sem szakadt meg a kapcsolata a Miskolci Egyetemmel,
ahol a - részben általa kialakított – magyar kiegészítő szakos (levelező) képzés vezetését
végezte.
Hosszú éveken át vezetett egyetemi előkészítő tanfolyamokat, 2oo8-tól az ő
kezdeményezésére indult el Miskolcon az emelt szintű magyar érettségire előkészítő
előadások sorozata.
l998-tól kb 4 éven át beszédtechnika órákat tartott a miskolci NONSTOP , ill. a
Rádió Gaga munkatársainak.
Publikációs jegyzékén 6 önállóan vagy társszerzőként, szerkesztőként jegyzett kötet
szerepel. Folyóiratokban, napilapokban – egyetemista kora óta – közel 60 rövidebb-hosszabb,
különböző műfajú írása (tanulmány, esszé, filmkritika, recenzió, ismeretterjesztő cikk stb.)
jelent meg eddig.
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Több vele,ill általa készített interjú hangzott el a Miskolci Rádióban és a Szent István
Rádióban. Utóbbiban (200l-2004 között) nagyjából kéthetente magyar nyelvi ismeretterjesztő
műsort vezetett.- 200-nál több ismeretterjesztő előadást tartott különféle intézményekben
felnőtteknek, diákoknak nyelművelési, pedagógiai, közművelődési témákból.

1992-2001 között titkára volt és hosszú ideig vezetőségi tagja a Magyar
Irodalomtörténeti Társaság helyi tagozatának, és titkára a Miskolci Akadémiai Bizottság
irodalomtudományi munkabizottságának.
Mintegy 40 alkalommal volt érettségi elnök, illetve emelt szintű magyar érettségi
vizsga elnöke.
2001 novembere óta szerepelt az Országos (közoktatási) Szakértői Névjegyzéken a
magyar nyelv és irodalom és a médiaismeret tárgykörében, s több alkalommal vett részt elemző
és értékelő munkában.
2011-ben (elsősorban a Fráterben végzett tevékenységéért) Szent Gellért-díjat
vehetett át az egri érsektől.
Az aktív tanítástól a 2013/ 14. tanév végén búcsúztattuk el, de az iskolával nem szakadt
meg a kapcsolata, szalmai módszertani tanácsai mellett, a Fráter Akadémia előadássorozat
főszervezőjeként tevékenykedett. Emellett örömmel vett részt az iskolai irodalmi-és
művészeti területen szervezett versenyek zsűrijében., az iskola által kiadott folyóiratok,
évkönyvek lektorálásában.
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