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— Egész életedet a magyar irodalomnak szentelted, a magyar nyelv ápolására és igényes 
művelésére buzdítottál mindenkit. Honnan indultál? Milyen volt gyerekkorod? Milyen hatás-
sal volt rád környezeted, a családod? 
 
— Temesváron születtem, nehéz bevallani, de nagyon régen, 1937-ben. 

Anyám családja régi aradi ősökkel rendelkezik, s mivel 3 éves koromban Aradra 
költöztünk, aradinak, és meglehetősen lokálpatriótának tartom magamat. Ez, 
persze, nem válasz a kérdéseidre. Érdekes, sohasem gondolkoztam azon, hogy 
miért lettem anyanyelvem művelője. Ezt természetesnek találtam, hiszen, bár 
meglehetősen keverék származású vagyok, az kétségtelen, hogy anyanyelvem a 
magyar, és — szerintem — ez a döntő, ez határozza meg, hogy ki hova tartozik.  
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Brauch Magda szülei 
 
Most mégis gondolkodóba estem, hiszen arra emlékszem, hogy már zsenge 

gyermekkoromtól szinte tudatosan szerettem, sőt, védtem anyanyelvemet. Az egyik 
nagyanyám cseh származású volt — de egy szót sem tudott csehül —, a másik né-
met (vagy sváb?), vagy nem is tudom biztosan milyen származású, mindenesetre ő 
és családja is — apám kivételével — éreztette a német nyelv felsőbbrendűségét a 
magyarral szemben, persze, lehet, hogy csak én éreztem így (meg az édesanyám). 
Nem akarok kegyeletsértő lenni, senki sem él már az említettek közül, és azért sze-
rettem nagyanyámat, sőt, velem egykorú unokatestvéremmel csúfolódtunk is vele, 
amikor helytelenül törte a magyart, de ő sohasem haragudott érte.  
 

 
 

Brauch Magda (a harmadik sorban középen) 
VII. osztályos korában az osztállyal és tanáraival 
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Gimnazista diáklányként 
a fakó nyakkendővel, 

amire mindig büszke volt 

 
Valami mégis rosszul eshetett, mert 
nem voltam hajlandó németül megta-
nulni,  pedig abban a korban csak úgy 
ragadtak rám az idegen szavak. Ké-
sőbb, középiskolás koromban, szű-
kebb családunkból többen is kifogásol-
ták, hogy szüleim magyar iskolába já-
ratnak. Ha büszkék voltak tanulmányi 
eredményeimre, megjegyezték: „abban 
a szar magyar iskolában?” Megjegyzen-
dő, hogy itt Aradon a magyarság csak a 
lakosság 10%-át teszi ki, és a román 
tannyelvű osztályokban azóta csak nőtt 
a magyar anyanyelvű tanulók száma, 
vagyis ez a „divat”, ez a „pláne”, hogy 
én is közönségesen fejezzem ki maga-
mat. Csoda, ha ez a szokás vagy maga-
tartás vagy szemlélet — nevezzük, 

ahogy akarjuk — dacot és ellenállást 
vált ki egy nagyon is öntudatos tiné-
dzserből, amilyen magam voltam? De 
ez csak egyik oka volt pályaválasztá-
somnak és a nyelvművelés iránti elkö-
telezettségemnek. Amint azt már első 
nyelvművelő kötetemben is megírtam, 
a legnagyobb hatással magyartanárom, 
a felejthetetlen emlékű Ficzay Dénes 
volt rám. Nem tartott szabályos iroda-
lom- és nyelvtanórákat, de gyakran, 
még a katedrához sem érve, feladta a 
leckét: „Fordítsák magyarra a követke-
ző magyar mondatot: „Felszálltam a 
tramvájra, de nem volt bilétám, a sfátig 
akartam csak menni, de jött a kontro-
lór” és így tovább. Sajnos, sokan így 
beszélnek Aradon, Temesváron és 
máshol is. Ezért lett az első nyelvmű-
velő kötetem címe: Magyarról magyarra. 

 

 

 
 

Az érettségi idején 
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Elsőéves magyar szakos egyetemistaként Torockón 
(a legfelső sorban bal oldalt) 
egy tanulmányi kiránduláson 

a vezető professzorral, Szabó T. Attilával 

 
— Mesélj a főiskolai évekről! Kik voltak az évfolyamtársaid? Ki milyen hatással volt 

rád? 
 
— A kolozsvári, előbb csak Bolyai, majd Babeş—Bolyai egyetemen eltöltött 5 

év felejthetetlen marad számomra, és talán életem legszebb, de nagyon nehéz 
évei voltak. Nem a tanulás, a vizsgák miatt, bár tagadhatatlan, hogy lámpalázas 
voltam, mindegyik vizsgám előtt úgy éreztem, hogy semmit sem tudok, de ezzel 
mindenki így volt. A kellemetlenséget — és ez a legenyhébb kifejezés — a politi-
kai helyzet okozta, ami meghatározó és félelmetes volt számomra is azokban az 
években. Ott voltam a magyarországi forradalom idején, aminek Kolozsváron is 
erős hatása volt, magunk is belekeveredtünk többé-kevésbé az eseményekbe, 
amiért két évvel később, 1958-ban egyeseknek keserves árat kellett fizetniük: há-
rom tanáromat és két évfolyamtársamat több évi börtönre ítélték, többeket ki-
csaptak egyik napról a másikra. Sőt, egyik percről a másikra. Ez nagyon hosszú 
és bonyolult történet, talán egyszer részletesen megírom, hiszen ott voltam, szin-
te magam is bajba kerültem, egyébként teljesen ártatlanul, mert az egészből nem 
sokat értettem akkor. (Már sokszor meg akartam írni, talán majd egyszer ez a fo-
lyóirat közölni is fogja). Kicsapták az egyik legkitűnőbb évfolyamtársamat és ba-
rátnőmet, Váradi Emesét, akinek Szilágyi Domokos, a fölöttünk járó költő udva-
rolt. Történetüket a Szeretlek, kedvesem! című, a múzsákról szóló kötetemben már 
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megírtam. Ott voltam a két egyetem egyesítésekor is, ami — többek között — 
legkedvesebb tanárom, Szabédi László szörnyű öngyilkosságához vezetett. Az 
utolsó két óráját a mi évfolyamunknak tartotta egy pénteki napon 12-től 2-ig, és 
este, emlékszem, még ott volt a Filharmónia hangversenyén. Vasárnap délben 
már nem élt. Szerdán délelőtt volt a temetése, el tudtunk menni, mert a fiúknak 
katonaság, a lányoknak pedig szabadnapjuk volt. Titokban akarták tartani az idő-
pontot, de máig is jó érzéssel tölt el, hogy Antal Árpád, az évfolyamfelelős taná-
runk nekem súgta meg, hogy adjam tovább Szabédi temetésének időpontját. 
Több mint 50 év után is felkavar az emlék… 

 

— Egyetemi éveid alatt kezdted a tudományos munkát. Kolozsváron országos helyezést ér-
tél el A mai költők metaforáiról írt dolgozatoddal. 

 

— Hát ezt meg honnan tudod? Látod, a felkavaró emlékek miatt szinte 
megfeledkeztem róla. Ráadásul egyidőben történt az előbb elmondottakkal 
(öreg hiba, hogy mindig a rosszra emlékszem jobban). Nem is tudom már, ho-
gyan kezdődött. Kitűnő évfolyam voltunk, mert a felvételin óriási volt a ver-
sengés, de csak kevesen szerepeltek a tudományos ülésszakokon. Másodéves 
voltam, amikor először eljutottam odáig nyelvművelő tárgyú dolgozattal, de 
akkor nem értem el „helyezést”. Aztán Szabó Zoltán professzorom irányításá-
val stilisztikával kezdtem foglalkozni. Valóban negyedéven a mai költők meta-
foráiról szóló dolgozatommal az országos első helyet nyertem el, megelőzve a 
román versenyzőket is. Egy bőrből készült férfi aktatáskát nyertem vele — az 
volt az első díj —, amit akkor örömmel édesapámnak ajándékoztam. Szegény, 
élete végéig viselte, és mindenkinek elmondta, hogy a lánya nyerte. Általában 
erre azt kérdezték: Hol nyerte? Tombolán? 

 

 
 

Másodéves egyetemista korában 
egy folklór- és nyelvjárásgyűjtő kiránduláson 

a Magyarvalkó felé vezető úton 
(bal szélen a fiatal nyelvész, középen a vezető tanár, Szabó Zoltán) 
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A 30 éves magyar szakos tanár 
 
— 1977-ben doktoráltál, 1979-ben látott napvilágot első önálló köteted A nominális 

szerkesztésmód a magyar impresszionista szépirodalomban címmel. 
 
— Mindent tudsz. Illetve a lényeget tudod. A körülmények… az megint külön 

regény, de legalábbis kisregény. Minden évben csak meghatározott számú dokto-
randust vettek föl, többségükben egyetemi tanársegédeket, lektorokat, mert szá-
mukra kötelező volt a doktori cím megszerzése. Eszembe se jutott volna felvételi-
re jelentkezni, hiszen én akkor egy Arad melletti falu elemi iskolájában tanítottam, 
de egy Kolozsváron tartott továbbképző alkalmával volt tanárom, Szabó Zoltán 
biztatott, hogy próbáljam meg. Így jutottam be a négy egyetemi, főiskolai tanerő  
közé  ötödiknek.  Rengeteget dolgoztam,  nem volt pihenésem.  Hivatalosan Szabó 
T. Attila professzor volt az irányítóm, a valóságban Szabó Zoltán irányított, aki 
akkor még csak előadótanár volt. Szakvizsgákat kellett tenni bizottságok előtt az 
egész modern stilisztikából, aminek anyaga csak Kolozsváron volt hozzáférhető 
magyar, román, angol, német, orosz, olasz, de elsősorban francia nyelven, mert a 
modern stilisztika szülőhazája a francia nyelvterület. Szerencsére franciául valami-
kor nagyon jól beszéltem (érteni most is mindent értek) és többé-kevésbé oroszul 
is. Az olaszt első olvasásra megértettem (a románhoz és a franciához is hasonlít). 
Az angol tudományos stílus is eléggé „nemzetközi”, legtöbbet a némettel kín-
lódtam, még szótárral is nehezen értettem. Aztán a dolgozat, illetve a disszertá-
ció összeállítása olyan nehézségekkel járt, hogy még az irányítóm se tudott 
minden esetben tanácsot adni. Felkerestem Budapesten a téma legnagyobb 
szakértőjét,  Herczeg Gyulát  és  az aradi származású Gáldi László professzort. 
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Kisiratoson végzős osztálya fiúival 1967-ben 
 
Ők megoldották a problémáimat (rájöttek a szempontkeveredésekre), de őszin-
tén dicsérték a felkészültségemet, a témában való jártasságomat, ami nem az én 
érdemem volt, hanem az irányítómé. A dolgozat megvédése életem legnagyobb 
élménye volt. Végre valami úgy sikerült, hogy magam sem találhattam hibát a 
szereplésemben, fellépésemben (mert én általában elégedetlen vagyok magam-
mal). Az igazsághoz hozzátartozik, hogy azt hittem, ez már csak formaság, nép-
ünnepély, pedig meg is bukhattam volna, de ezt csak utólag tudtam meg. Aztán a 
védés utáni fogadáson Szabó T. Attila professzor külön megdicsért világos, ért-
hető stílusomért, ami a tudományos közlésekben ritka (ez igaz!), és ő ajánlotta, 
hogy közbenjár a Kriterion Könyvkiadónál az anyag könyvben való megjelente-
téséért. Szavát megtartotta. Érdekes: a kötetnek sikere volt, hamar el is fogyott 
szigorúan tudományos témája ellenére. A tiszteletdíjból egy négyrészes „Dacia” 
típusú könyvszekrénysort vettem. Ma már nem elég divatos, de nem cserélném 
el semmiért. 
 

 
 

Kisiratoson a tanárkollégákkal 1970-ben 
(jobb oldalon) 
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Az Arad megyei Majláthfalván az általános iskola udvarán 
a tanár kollégákkal (középen) 

 
— 2001-ben jelenik meg Magyarról magyarra című nyelvművelő köteted, ami nagy si-

kert aratott. Két évre rá pedig a Közös anyanyelvünkért című. Mindkettőt a székely-
udvarhelyi Erdélyi Gondolat Könyvkiadó adta ki. Hogyan kerültél velük kapcsolatba? 
 
— 1992-től rendszeresen közöltem nyelvművelő tárgyú jegyzeteket az aradi Je-

len, majd Nyugati Jelen című napilapban. Készültem e könyvek kiadására, előbb Ko-
lozsvárra vittem az anyagot Péntek János professzorhoz, akivel együtt jártam egye-
temre, és együtt is doktoráltunk. Szerettem volna hallani a véleményét a kivágott és 
összegyűjtött újságcikkekről, mert ismerem a képességeit, nagyra becsülöm tudá-
sát, és tudtam, hogy őszinte lesz hozzám. Miután meggyőződtem róla, hogy nyelv-
művelő írásaim elnyerték tetszését, megkértem — vagy magától ígérte meg, már 
nem emlékszem —, hogy segítsen a kiadásban, hiszen összegyűlt már egy kötetre 
való. Ez akkor elhúzódott — hiszen nem tőle függött —, de az anyagot Ko-
lozsváron hagytam. Aztán, ha jól emlékszem, 1999 novemberében felhívott tele-
fonon a székelyudvarhelyi kiadó, az Erdélyi Gondolat igazgatója, Beke Sándor, s 
miután bemutatkoztunk egymásnak, megkérdezte, hogy van-e olyan kéziratom ki-
adója részére, amit meg szeretnék jelentetni. Így kerültünk kapcsolatba, én pár nap 
után a legegyszerűbb és legbiztosabb megoldást választottam: miután telefonon 
megbeszéltem Péntek Jánossal a találkozót, felültem a Kolozsvár felé induló vo-
natra, és hazahoztam az anyagot, majd elküldtem Udvarhelyre. Csak később jutott 
eszembe megkérdezni, hogy honnan tudták a nevemet, címemet, és azt, hogy egy-
általán foglalkozom ilyesmivel, hiszen „csak” egy nyugdíjas magyartanár vagyok 
(akkor még az aradi napilap nem szerepelt a világhálón). Közben kiderült, hogy a 
Romániai Magyar Ki Kicsoda című lexikonból tudták meg adataimat. A folytatást 
ismered. Kiegészíteném azzal, hogy 2006-ban a szóban forgó kiadó megjelentette 
a harmadik, Beszélni kell! című nyelvművelő kötetemet is. 



54 Sors és pálya 

— A közelmúltban mutatták be két új kötetedet: a székelyudvarhelyi Erdélyi Gondolat 
kiadásában a Rejtvényes nyelvművelő gyermekeknek és felnőtteknek és az aradi Iro-
dalmi jelen Kiadó gondozásában A vers megközelítése című munkáidat. 
 
— Mindkét kötet évek óta csak kiadásra várt. Bár témakörük különbözik, kö-

zös bennük, hogy végső soron didaktikai célt szolgálnak, bár nem egészen a szó 
— a „didaktikai” jelző — szoros értelmében, hiszen nem csak a diákok számára 
készültek, és nem is az ilyen kiadványok megszokott stílusában. Ha jól emlék-
szem, Móra Ferenc azt írta Legkedvesebb tankönyvemről című novellájában, hogy 
„alighanem valamilyen akadémikusból lehetett kivágva, mert egy cseppet értel-
metlen volt, de csak annyira, amennyire a tudomány komolysága megkívánja.” 
Lehet, hogy nem idéztem elég pontosan, de erről van szó. Sajnos, ez elmondható 
a mai tankönyvekről is. Én nem akarok — igaz, hogy nem is tudok — ilyen 
„magasan tudományos” stílusban írni, hanem úgy, hogy első olvasásra érthető 
legyen mindenki számára.  Ez nem jelenti sem a színvonal csökkentését, sem a 
„tudománytalanságot”. A vers megközelítése című verselemző kötetemben 60 köl-
temény esszészerű, illetve stílusú elemzését közlöm mintegy 30 klasszikus és mai 
költőtől, bár a klasszikusok vannak túlsúlyban Janus Pannoniustól kezdve. Rövid 
verseket választottam egyrészt, mert így több anyag fért a kötetbe, másrészt arra 
gondoltam, hogy az érettségi vizsgadolgozatokban mindig van verselemzés, és 
ott is rövid szövegeket kapnak a diákok. Talán ez a kötet ilyen szempontból is 
hasznosítható, mintául szolgálhat, bár ki tudja… Régen tanítottam középiskolá-
ban. 
A Rejtvényes nyelvművelő teljesen másfajta kötet, természetesen abból hiányzik a 

„líra”. Viszont a feladványok gyarapítják elsősorban a gyermekek egyéni szó-
kincsét, hiszen általában szavakat kell kitalálni, és van benne egy 100 kérdésből 
álló nyelvhelyességi teszt is,  a leggyakoribb,  legelterjedtebb  hibák felfedezésének 
 

 
 

Lakásában barátaival és élettársával 2001. júniusában 
(jobbról a második) 
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és kijavításának feladatával. Egyébként találhatók benne olyan nehéz nyelvi rejt-
vények is, hogy amikor a korrektúrát végeztem, magam sem tudtam mindent 
megoldani, és — ha nem tudtam volna, ki a szerző — megkérdeztem volna: ki 
az a pihent agyú, aki ilyesmiket ki tud találni? …De a kötet második felében ott 
vannak a megfejtések is. 
 
— Hogyan jutott eszedbe egyáltalán ilyen tárgyú könyvet írni? 
 
— Most elárulok valamit, amiről most beszélek először. Bár magam nagyon 

szeretek keresztrejtvényt fejteni, és csak a legnehezebb fajtákat kedvelem, soha 
nem próbálkoztam semmi hasonlót szerkeszteni. Nem is jutott volna eszembe, 
de egyik anyaországi nyelvművelő pályázaton ez volt a megadott téma. Nem 
akartam pályázni, mert úgy éreztem, nincs tehetségem az ilyesmihez, aztán vala-
hogy magától eszembe jutottak ilyen nyelvi feladatok (még az utcán, a piacon is, 
bevásárlás közben). Végül elkészült a dolgozat, ami körülbelül e kötetnek a fele 
volt. Nem nyertem vele, de kaptam egy nagyon udvarias választ, hogy lássam be, 
előzőleg két évben egymás után nyertem a pályázatukon, ezúttal másnak adják a 
jutalmat, de a dolgozatomat kitűnőnek találják most is, és köszönik, hogy ennyire 
a szívemen viselem anyanyelvünk sorsát (Megőriztem a válaszukat, meg is tudom 
mutatni). Gondoltam, ha már így történt, nem hagyom kárba veszni az anyagot. 
Kiegészítettem, többek között az említett teszttel is, és — jó néhány év múlva — 
így lett belőle ez a kötet. Itt jegyzem meg — ha már benne vagyok a „gyónás-
ban”, hogy csak akkor szeretek dolgozni, ha esélyt látok az írásaim kiadására. 
Akármilyen csekély esélyt… 
 
— Ha már a gyónás szóba került… Vallásos vagy? 
 

 
 

2004-ben otthonában budapesti barátnőjével, Dr. Hőnig Judittal, 
és a kedvenccel, Csillaggal 
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— A gyónást metaforaként használtam. Római katolikus vagyok, de utoljára 
talán negyedik osztályos koromban gyóntam. Istenben hiszek, de a vallás dogmá-
iban nem. Ahhoz túl logikusan gondolkozom. Paradoxonnak tűnik, de Istenben 
tényleg hiszek. Ezt a magatartásformát egyébként kifejtetten a Beke Sándor iste-
nes verseiről szóló tanulmányomban, mert ott hasonló gondolatokra bukkantam. 
Itt most hosszú volna megmagyarázni, meg nem is nagyon tudnám. Elég annyi, 
hogy minden vallást egyformán tisztelek, de a túlzásokat egyikben sem szeretem.  

 

 
 

Unokatestvérével Szász Hedviggel, 
a Maros Népi Együttes volt szólótáncosával és családjával 

Marosvásárhelyen 2009 karácsonyán 
 

— Sajtómunkatársként nem csak a Nyugati Jelenben, hanem más lapokban, kiad-
ványokban is jelentek meg nyelvművelő írásaid… 
 
— Nem jellemző, talán az Anyanyelvápolók Szövetségének lapjában, a Hír-

hordóban. Néhány éve a marosvásárhelyi Népújságban készített velem egy interjút 
Bölöni Domokos író, újságíró. Szűkebb családom Vásárhelyen él, magam is ott 
végeztem el az elemi iskolát, így sokan ismernek ott. De, visszatérve a kérdésed-
re, az anyaországi Édes Anyanyelvünk című folyóiratban közöltem néhány nyelv-
művelő írást, meg háromszor vettem részt a Nemzeti Kulturális Örökség Minisz-
tériumának anyanyelvi pályázatán, és először 1999-ben 60000, majd később, még 
kétszer 100-100 ezer forint díjat nyertem (mínusz az adó). Ez, pestiesen szólva, 
„nem semmi”. Úgy értem: nekem anyagilag is jól jött. 
 
— Éveken át a Nyugati Jelenben híres költők múzsáiról közöltél érdekes írásokat, me-

lyek aztán kötetben is megjelentek Szeretlek, kedvesem! címmel. Mi volt ezzel a célod? 



Nagyálmos Ildikó beszélgetése Dr. Brauch Magda nyelvésszel 57 

 
 

Előadás közben — 
az aradi Tóth Árpád Irodalmi Kör tagjai előtt 

 
— Különösebb célom nem volt vele. Sipos Erzsike, a lap temesvári munka-

társa szerkeszti az úgynevezett női oldalt, ő kért meg a közreműködésre. (Ehhez 
tudni kell, hogy a Nyugati Jelen című napilap öt megyében jelenik meg, Arad, 
Temes, Krassó-Szörény, Hunyad és Fehér megyében, és mindenütt vannak mun-
katársai). Mivel a múzsák sorsa amúgy is érdekelt — nem pletyka szinten —, in-
dítottunk egy ilyen rovatot, majd az összegyűjtött anyagot az Erdélyi Gondolat 
adta ki ízléses, szép kötetben. El kell mondanom, hogy átütő sikere volt, tavaly 
Magyarországon kétszer is bemutattam a harmadik nyelvművelő kötetemmel 
együtt, egyszer egy székely találkozón Verőcén, majd a Magyarok Házában, az 
ottani Székely-kör megalakulásának 20. évfordulóján rendezett ünnepségen. Ez 
utóbbin Bánffy György színész olvasott fel részleteket köteteimből, így a siker 
nagyobbik hányada neki tulajdonítható. A Székely-kör egyik vezetőjével egyéb-
ként véletlenül ismerkedtem össze Marosvásárhelyen, úgy is mondhatnám, hogy 
jókor voltam jó helyen, mert a kapcsolat, sőt, a szoros barátság megmaradt. 
 
— 2008-ban Aradon Te kaptad a Nyelvőrzés díját, a Sütő András-díjat. Hogyan fogadtad? 
 
— Nem számítottam rá. Ezt nagyon őszintén mondom, mivel egy évvel az-

előtt, Déván, az Anyanyelvápolók közgyűlésén Böjte Csaba atya kapta a díjat, és 
hogy lehet engem együtt említeni vele, aki gyermekotthonokat szervez és mű-
ködtet, elsősorban magyar árvák százainak gondját viseli, és talán világszerte is-
mert erről a neve. Ezt nem lehet összemérni az én tevékenységemmel. Azt hi-
szem, azért választottak engem, mert az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége 
Aradon tartotta a közgyűlését, és — mondjuk — itt helyben valóban én vagyok a 
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legismertebb nyelvművelő. A díjnak, a gyönyörű Sütő András plakettnek nagyon 
örültem, és annak is, hogy a 17 vármegyéből érkezett vendégeknek tetszett a vá-
rosunk, és kitűnően érezték magukat. 
 
— Milyennek látod az aradi magyarság nyelvállapotát? Hatással voltak-e erre nyelvműve-

lő írásaid, köteteid? 
 
— Az aradi, Arad megyei, temesvári magyarság — ezt ismerem jobban — 

nyelvállapota, sajnos, mindennek mondható, csak eszményinek nem, ezen az én 
cikkeim és köteteim, úgy érzem, keveset változtattak, illetve az a szűk réteg, ame-
lyik olvassa írásaimat, ismeri köteteimet, lehet, hogy tanult belőlük valamit (leg-
alábbis sokan ezt állítják), de az ott tárgyalt nyelvi jelenségekkel addig is, amúgy is  
tisztában volt. A hanyagul,  pongyolán,  keveréknyelven,  gondatlanul beszélő magyar 
anyanyelvűek, szerintem, nem ismerik a köteteimet, írásaimat. Márpedig itt a ha-
tár közelében a román nyelvi hatás mellett az anyaországi nyelvromlás is erősen 
befolyásolja a köznapi beszédet. Őszintén szólva pesszimista vagyok, szélma-
lomharcnak tartom a nyelvművelést, nem csak a sajátomat, hiszen a magyar rá-
dió, de főleg a televízió egyes népszerű csatornáinak nyelvezete is állandóan 
romlik, de ezt már sokszor megírtam, és hiába írtam meg. Az lenne a hatásos 
megoldás, ha legalább az anyanyelv hivatásos művelői — riporterek, bemondók,  
műsorvezetők és -szerkesztők — nyelvművelő  továbbképzésen vennének részt, 
de hát kicsi ember vagyok én ahhoz, hogy ebbe beleszólásom legyen. Ráadásul 
„odaát” egyesek terroristának titulálják a nyelvművelőket… 
 

  
 

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gondozásában megjelent 
két nyelvművelő sikerkötet: 

Magyarról magyarra (2001) és Közös anyanyelvünkért (2003) 
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Brauch Magda harmadik nyelvművelő kötete: 
Beszélni kell avagy Használjuk anyanyelvünket (2006) 

 
— Nyugdíjazásodig magyar irodalmat tanítottál, de azután sem hagytál fel az oktatással. 

Az aradi egyetemen tanítónők számára vállalsz órákat. 
 
— Nem tehettem mást, mert egy magyar tanítónőkből álló csoportnak szük-

sége volt rám, hogy a diplomájukban a magyar nyelv és irodalom is szerepeljen 
tantárgyként. Ha én nem vállalom, más városból, talán Kolozsvárról kellett volna 
vendégtanárt fogadniuk, és az sokba került volna nekik. Az állami egyetem csak 
olyan tanerőket alkalmazhat, akiknek doktorátusuk van. Egyébként szívesen vál-
laltam, de nagyon megértőnek és elnézőnek kellett lennem felnőtt „diákjaimmal” 
szemben, már ami a jelenlétet illeti, mert délelőtt tanítanak, néha délután is, 
többségük vidékről jár be az órákra, ha egyáltalán meg tud jelenni. Az én időm-
ben az ilyesmi elképzelhetetlen volt, aki munkaviszonyban volt, az levelezéssel 
végezte az egyetemet. Most csak a vizsgán jelentek meg teljes létszámban. Mind-
egy, fő, hogy segíteni tudok. 
 
— Tagja vagy az Anyanyelvápolók Szövetségének. Vállalsz szerepléseket? Eljársz kon-

ferenciákra? 
 
— Tagja vagyok mindenekelőtt az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének, 

de a magyarországinak, valamint a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társa-
ságának, rövidebben az Anyanyelvi Konferenciának is. Ez utóbbinak csak egyet-
len nagy konferenciáján vettem részt a szlovákiai Komáromban, Jókai szülővá-
rosában, ez a háromnapos rendezvény csodálatos élmény volt. Találkoztam a vi-
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lág minden tájáról érkezett magyarokkal — nálam jóval idősebbekkel is. Leg-
többjük 56-ban vándorolt ki, de voltak, akik még korábban, és beszámoltak a 
messze idegenben élő kis magyar közösségekről. Kissé felemás érzés fogott el, 
mert, szerintem, úgyis kevesen vagyunk, aki magyar, inkább otthon  bizonyítson. 
Persze, magam is az anyaország határain kívülről jutottam el oda, de én nem te-
hetek róla. Az Anyanyelvápolók Magyarországi Szövetségének is csak egyszer ju-
tottam el a közgyűlésére, ott hozzászóltam az elhangzottakhoz, kifejtettem a vé-
leményemet az anyanyelv romlásáról, a terjedő közhelyekről, a kicsinyített, „be-
cézett” szavakról, de úgy éreztem, nem lelkesedtek túlságosan a bírálatomért, 
csak részben értettek egyet vele. Itthon, az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségé-
nek rendezvényeire általában eljutottam eddig, bár Arad nagyon messze van a 
központjától, amely Sepsiszentgyörgyön van, és innen általában körülményes a 
Székelyföldre való utazás. Újabban már a menetjegyirodában sem tudnak se fel-
világosítást, se jegyet adni, csak egy bizonyos fővonalra, mert onnan a magánvo-
natok menetrendjét már nem ismerik. Így maradtam le ebben az évben a közgyű-
lésről, mert az én koromban már nem szeretek nekivágni a bizonytalannak. Pedig 
sok jó barátom van a Szövetségben, akikkel szívesen vagyok együtt 2-3 napig. 
Amikor eljutok, általában előadást is vállalok. 
 
— Gyakran hívnak a megyébe szavalóversenyek zsűrijébe. Milyennek találod a magyar-

tanárok hozzáállását a mai magyar irodalomhoz? 
 

 

 
 

Az erdélyi könyvpiac igazi „csemegéje”, 
a híres magyar múzsákat bemutató 

Szeretlek, kedvesem! című kötet (2007) 
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Brauch Magda a sajtótörténeti kiadvány, 
a „Laptörténet és sajtóvisszhang” társszerzőjeként 

 
— Voltunk már együtt is különböző helyeken zsűriben. Láttál Te ott aktív 

magyartanárt? Persze a felkészítésben, gondolom, részt vesznek, de ezeken a 
szavalóversenyeken általában Wass Albert és Reményik Sándor versek hangza-
nak el, köztük elvétve néha egy-egy Petőfi, Arany János vagy József Attila-mű.  
Semmi kifogásom ellene, de hogy lehet ezek után mai magyar irodalomról be-

szélni? Persze olyan költőktől is mondanak kissé giccs-ízű verseket, akiknek a 
nevét se hallottam. Lehet, hogy ezek a mai magyar költők… De azért nem aka-
rom ezeknek a versenyeknek az értékét lebecsülni. Borosjenőben, az Arad me-
gyei kisvárosban már 15 éves hagyomány az olyan diákok versmondó versenye 
minden év májusában, akiknek nincs lehetőségük magyar nyelven tanulni, mert a 
kisvárosban és a közeli falvakban nem működnek magyar tannyelvű osztályok. 
Ez a nagyszabású rendezvény — amelyen 13-szor voltam a zsűri elnöke — ösz-
szefogja, anyanyelvének megbecsülésére buzdítja a magyar gyerekeket az óvo-
dáskortól a középiskola befejezéséig. A résztvevők száma olykor megközelíti a 
százat is. A rendezvénynek magyarországi támogatói is vannak, Aradról is va-
gyunk néhányan, akik könyvjutalmakat ajánlunk fel különdíjként, a verseny után 
a rendezők, zsűritagok összeülnek egy kis tereferére, eszem-iszomra, már olya-
nok vagyunk itt, mint egy nagy család. 
 
— Több évtizede oszlopos tagja vagy az aradi Tóth Árpád Irodalmi Körnek. Beszélj a 

kör céljáról, tevékenységéről! 
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— Ez az irodalmi kör legalább 50 éve működik, de aktív tanár koromban 
ritkábban jutottam el az ülésekre. Tény, hogy a diktatúra legsötétebb éveiben 
sem szünetelt a tevékenysége. Elsődleges célja a tagok saját műveinek — ver-
seknek, egyéb írásoknak vagy képzőművészeti alkotásoknak — a bemutatása, 
megbeszélése, vagyis a kör amolyan alkotóműhelyként működik, de itt tartjuk a 
magyar irodalom nagyjairól szóló előadásokat is, megemlékezünk a neves év-
fordulókról. Ez utóbbi általában az én feladatom. Valamilyen címen igyekszem 
becsempészni a műsorba a mai magyar irodalmat is, hogy a kör tagjai legalább 
halljanak Esterházyról, Kertész Imréről és a többi modern szerzőről, ne reked-
jenek meg Jókainál. (Ezt nem pejoratív értelemben mondom, hiszen a Jókai-
évfordulókról is megemlékezünk.) A közelmúltban Ottlik Géza Iskola a határon 
című regényéről, majd Örkény drámáiról tartottam előadást. Rajongok a mo-
dern magyar prózáért, és azt hiszem, sikerül fölkelteni hallgatóim érdeklődését 
is, mint annak idején a tanítványaimét. Havonta egyszer ülünk össze a nyári két 
hónap kivételével, és a legnagyobb eredmény maga a tény, hogy vagyunk, nem 
fogyunk, sőt, növekszik a kör állandó tagjainak száma, de más érdeklődők is 
gyakran eljönnek, akikből esetleg tagok lehetnek.  A kettő között nincs éles ha-
tárvonal,  bárkit szívesen fogadunk, olykor a román irodalmárokat, költőket is. 
A hangulat mindig kellemes, családias. Meg kell azonban jegyeznem — Te, per-
sze, tapasztaltad —, hogy az aradi aktív magyartanárok nagy ívben elkerülik a 
kört, sőt, egyesek olyan megjegyzéseket is tesznek rá,  hogy ez a „félműveltek 
gyülekezete”.  Hát  nem  minden állandó tag diplomás, ez tény, de attól még sze-
retheti az irodalmat,  és az íráshoz is lehet veleszületett hajlama.  Körünk,  ha nem  

 

 
 

A vers megközelítése című verselemző kötet 
(Nyugati Jelen Kiadó, 2009) 



Nagyálmos Ildikó beszélgetése Dr. Brauch Magda nyelvésszel 63 

is termel ki magából zseniket, hírességeket, élő klasszikusokat, tartalmas időtöl-
tést jelent az aradi magyaroknak, akik látogatják. Megvallom, hogy igazi barátsá-
gok is szövődnek itt, a kör mindenképpen érdekes színfoltja az aradi magyar kul-
turális életnek. Kevés városban találni hasonlót. 
 
— Szerkesztője lettél az Erdélyi Gondolat Könyvkiadónak. Milyen kötetek szerkesztésé-

vel bíztak meg? 
 
— Az 1990–1999 között megjelenő Székely Útkereső című színvonalas fo-

lyóiratról több kötet jelent meg az elmúlt évben, valamennyi szerkesztésében 
részt vettem. A laptörténet és sajtóvisszhang Beke Sándor és jómagam közös 
munkája, ezenkívül én állítottam össze, és láttam el előszóval a folyóirat 
anyagából való válogatást tartalmazó kötetet, a Magyar, székely és csángó örökség 
című, Székely Útkereső Kiadványok Antológiáját és a folyóirat gyermekiro-
dalmának válogatását. Az Antológiában, de külön kötetben is megjelent Beke 
Sándor istenes verseiről szóló hosszú tanulmányom, a végén öt verselemzés-
sel. Ezt a munkámat tartom a legértékesebbnek (az itt említettek közül). Az 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gyermekirodalmáról készülő kötet előszava és 
válogatása is az én munkám. A közelmúltban szerkesztettem meg a temesvári 
költő, Eszteró István legújabb verseskötetét is, a Nirvána gombostűje címűt. Jó 
lenne már megszerkeszteni a tiédet is…  
 

 
 

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó 
Gyermekkönyvtára sorozatában megjelent 

Rejtvényes nyelvművelő (2009)  
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— Milyen terveid vannak a közel és távoli jövőben? Van megjelenés előtt álló kéziratod? 
 
— Persze hogy van, nem is egy. Nyomdakész állapotban van — legalábbis ré-

szemről — a Beke Sándor versesköteteiről szóló recenzió és válogatás és a saját 
nyelvművelő „trilógiámból” egy válogatás, hiszen az egyes kötetekhez sokan nem 
jutottak hozzá. 
Ami a távolabbi terveimet illeti, azok nem csak tőlem, hanem a Jóistentől is 

függenek, hiszen 70 éven felül ez már természetes. Talán összeállítok még egy 
nyelvművelő kötetet, esetleg gyermekek számára, bár sokszor szélmalomharcnak 
tartom a nyelvművelést, de itt, a mi helyzetünkben, amikor anyanyelvünk fennma-
radásáért folyik a küzdelem, ezt is vállalni kell. Megfordult a fejemben, most eláru-
lom, hogy próbálkozzam szépirodalommal is, esetleg önéletrajzi fogantatású írások-
kal vagy éppen regénnyel, de ettől a gondolattól mindig visszariadok. Arra gondo-
lok, hogy effélét bárki írhat, aki ismeri a betűket és épkézláb mondatokat tud alkotni  
(vannak, akik meg is teszik), de ez még nem szépirodalom. Én mindig maximalista 
voltam, elsősorban önmagammal szemben, meg elég jól ismerem is a magyar próza-
irodalmat. Nálam  Esterházy Harmonia Caelestis-e a mérce. Mikor fogok úgy írni?  
Meg  nálam az is akadály,  hogy  a  legszemélyesebb  dolgokban  túlságosan  zárkózott 
vagyok, legbensőbb érzelmeimet sohasem tudnám maradéktalanul feltárni, szüleim 
emberi gyengéit (bár már rég nem élnek, de éppen azért) sem lennék képes őszin-
tén elismerni, még elnéző szeretettel sem. Soha nem tudnám követni Vámos Mik-
lós példáját, aki Anya csak egy van című regényében a legmélyebb realitással tárja fel 
az édesanyja betegségéből adódó konfliktusokat, visszás helyzeteket, bár nem tud-
hatom, mennyi benne a valóság és mennyi a fikció… de az ő színvonalát sem tud-
nám megközelíteni. Pedig nagyon kikívánkozik belőlem egy-egy vallomás. Meg azt 
a kérdést is fölteszem ilyenkor magamnak: ki vagyok én, hogy bárkit is érdekeljen 
az én életem? Hiszen még ezt a beszélgetést sem vállaltam szívesen. 
 
— Nyelvészként, nyelvművelőként mit üzensz az erdélyi magyar olvasóknak? 

 
— Üzenni? Az erdélyi magyar olvasóknak? Nem hiszem, hogy méltó lennék 

erre. Ismét azt kérdezem: ki vagyok én, hogy jövök én ehhez? Nyelvművelőként 
is viszonylag kevesen ismernek, és csak közhelyeket tudnék mondani az anya-
nyelv szépségéről. Inkább egy másik, nálam lényegesen közismertebb személyi-
ség, a nagy erdélyi író üzenetét tolmácsolnám, a Tamási Áronét: „Azért vagyunk 
a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Lehet-e ennél fontosabbat, lé-
nyegesebbet mondani? Ezzel azt üzeni — bár maga elhagyta Erdélyt, de ettől e 
szavak még igazak —, hogy itthon legyünk otthon, és ne vágyakozzunk el innen 
sehová, és sohase érezzük magunkat idegennek, megtűrtnek saját szülőföldün-
kön. Ennek pedig egyetlen feltétele, hogy őrizzük meg anyanyelvünket, és adjuk 
tovább örökségül gyermekeinknek, unokáinknak. 
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„A szülőföldek mindig várnak, akár egy-egy erdélyi 

kukoricában, a világra szóló Európákra romló szem-
mel, elvásott pennákkal és tüdőkkel. Mert eszmélni, 
emlékezni engednek bennük. S az emlék, az anyanyelv 
visszasütő fellegeibe hurkolózva, eleitől fogva több, 
mint az álom.” 

 

Lászlóffy Aladár: Epitáfium  

 
Temesvárott született, Aradon él. Tanított Kisiratoson, aradi iskolákban, az 

Aradi Pedagógiai Líceumban román osztályokban magyart idegen nyelvként, volt 
újságíró, most órái vannak az aradi Egyetemen, nyelvész, verselemző, sajtómun-
katárs, az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének, az Anyanyelvápoló Magyar-
országi Szövetségnek tagja. 
Gondolatok: azt hittem, könnyű lesz Brauch Magdát laudálni, mert sokat tett. 

És sokszor. De nem könnyű. Mert sokat tett és sokszor. Nem költő, nem festő, 
de még csak nem is zeneszerző. Nyelvművelő — tehát egyszerre költő, festő és 
zeneszerző. Napszámos, aki kapál a nyelvi burjánokban, építő, aki pallérozza az 
édesanyánktól tanultakat, harangozó — bimm, bamm, baj van, ne így, ne úgy, 
szebben, jobban. 
Aradra került, s itt is maradt. Nem vágyott Kolozsvárra, Budapestre vagy más 

nyelvi centrumba, itthon maradt, mert itt érezte szükségesnek, hasznosnak ma-
gát. Kisiskolában, középfokú oktatásban, a mindenkori aradi napilapban. 
Nyelvművelő sorozatának írásait tízezernél is többen olvasták egy-egy lapszám-
ban, mert nem magas röptű tudományt adott át, hanem a beszélt nyelv használa-
tában segítette az olvasókat. Sokszor még azokat is, akik anyanyelvüket napi 
rendszerességgel, szakmájukban használják. Nyelvművelő írásai kötetben olyan 


