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Brauch Magda 
 

Találkozások 
 

Minden reggel találkoztak. 

Gyakran délben is. 

Mindketten ingáztak. A fiatal, pályakezdő és a tíz évvel idősebb magyarta-

nárnő, akinek a másik a tanítványa volt néhány évvel ezelőtt a falusi általános 

iskolában. Aztán ő készítette föl az egyetemi felvételire is. Sikerrel. 

A fiatalabb most végezte el a főiskolát, az idősebb még mindig abban a falusi 

iskolában tanított, s mivel otthona, családja a közeli — de nehezen megközelít-

hető — városban volt, onnan ingázott naponta oda-vissza, háromféle járművet 

véve igénybe ehhez: villamost, vonatot és autóbuszt, illetve, ha ez utóbbi üzem-

képtelen volt, akkor „lábbuszt”, azaz 7-8 kilométernyi gyaloglást. 

A fiatal tanárnő, akinek otthona, családja abban a faluban volt, véletlenül — 

számára is érthetetlen okokból — egy városi iskolában kapott magyar katedrát, 

ahová, pontosan a fent felsorolt úton-módon, azaz három közlekedési eszköz se-

gítségével kellett ingáznia. Abba a közeli városba, ahonnan egykori tanárnője az 

ő falujába tudott eljutni. 

Így aztán minden reggel találkoztak. 

Olykor délben is. 

Ha mindkettejük iskolájában volt valamilyen délutáni elfoglaltságuk, akkor 

esténként is. 

Furcsa találkozások voltak ezek. Általában a vasútállomáson történtek, me-

lyet — jó esetben — az autóbusz kötött össze az ő falujukkal. Ilyenkor egyikük a 

vonathoz sietett, másikuk az autóbuszhoz, így éppen csak köszönésre volt ide-

jük. 

Voltak másfajta találkozásaik is, ha az autóbusz defektes volt. Ilyenkor a 

gyalogúton mentek szembe egymással, és igencsak szedték a lábukat. Azért ös--

szenéztek, és fejcsóválva vagy kézmozdulattal jelezték: 

Mit csináljunk? Ez van. 

Ez volt. A fiatal lány mindössze öt percre lakott attól az iskolától, ahol az álta-

lános osztályokat végezte, és ahol immár taníthatott volna. Falun nincsenek nagy 

távolságok. Városon ugyan vannak, de egykori tanárnője — aki pályafutását ott 

kezdte, és már a tizedik évet töltötte ott — véletlenül szintén öt percre, azaz két-

saroknyira lakott attól az iskolától, ahol jelenleg volt tanítványa oktatta a nebu-

lókat. Mindketten napi négy órát veszítettek a bonyolult ingázással — nem be-

szélve annak jelentős költségeiről —, márpedig az idő fontos volt számukra: a fia-

talabb folytatni szerette volna tanulmányait a hároméves főiskola után, az idő-

sebbik pedig akkor már három éve doktorandus volt. 

Furcsa helyzet — ezt mindenütt belátták, még a tanfelügyelőségen is, de se-

gíteni nem tudtak, mert — úgymond — a szabály az szabály. 

Kinevezéssel bíró, azaz címzetes pedagógust nem lehet a helyéről elmozdíta-

ni. Márpedig az idősebbik tanár minisztériumi kinevezéssel került abba az isko-

lába — 10 évvel azelőtt. 
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Akkor a fővárosba szólította a végzősöket a minisztérium, hogy személyesen 

vegyék át kinevezésüket. Remény és bizakodás kísérte útjukat a főváros felé ro-

bogó gyorsvonaton, hiszen általában kiváló eredménnyel végezték el az ötéves 

egyetemet, ami a legjobb helyekre jogosította volna fel őket. Azt hitték, kitűnő 

városi középiskolák között válogathatnak, hiszen a diplomájuk oda szólt. A 

helyszínen aztán nem kis megdöbbenéssel vették tudomásul, hogy ezek helyett 

ismeretlen nevű falvak általános iskolái között választhatnak, melyeknek vas-

útállomásuk, esetleg villanyvilágításuk sem volt. 

Természetesen ezt nem hagyhatták szó nélkül, hiszen a sorsukról döntöttek. 

A minisztérium illetékesei azonban sietve megnyugtatták őket, mondván, hogy 

ez az egész csak formaság, egyelőre ezek a helyek szerepelnek a hozzájuk fel-

küldött listán, mert csak ősszel, tanévkezdéskor tisztázódik a valóságos helyzet. 

Ezúttal a megyék között válogathatnak (persze a legeldugottabb falvakba), a to-

vábbiakról az illető megye tanfelügyelősége gondoskodik. 

„Egyelőre” — ez lett a jelszó a végzősök között, akik — egyelőre — nevetgél-

ve, egymást és önmagukat kigúnyolva adták egymás tudtára a fatornyos kis fal-

vak nevét, melyeket ott kényszerűségből választottak. Fiatalok voltak, naivak 

és tapasztalatlanok. Hittek a csodákban. 

Csodákban?  

Hát igen. Csoda lett volna, ha valamelyiküket is tárt karokkal és városi kö-

zépiskolai állással fogadták volna a tanfelügyelőségeken. Pedig valóban voltak 

városi katedrák, csakhogy azokról nem értesítették a minisztériumot. Mint ké-

sőbb kiderült, azokat éveken át megfelelő végzettséggel nem is rendelkező peda-

gógusok foglalták el, és ha megürültek, a hozzájuk hasonlók jöttek a helyükbe. 

A kinevezett — tituláris, címzetes — tanárok pedig mehettek az eldugott, meg-

közelíthetetlen falvaikba, ahová a minisztérium helyezte őket. Nem „egyelőre” 

és nem ideiglenesen. Alig egy-kettő akadt közülük, akinek számára apja, bácsi-

kája, valakije kitalpalt, kikilincselt egy városi vagy ahhoz közeli katedrát. A 

többiek közül egyesek pályaelhagyók lettek, mert nem vállalhatták a családtól, 

beteg szülőktől való elszakadást, de hosszú évekig titkolniuk kellett egyetemi 

végzettségüket, hogy más területen — például hivatalban — állást kapjanak, 

így tulajdonképpen illegálisan keresték meg a kenyerüket (a pályaelhagyás tilos 

volt). 

A fordított irányban ingázó „pedagóguspár” idősebb tagja is a megyei tanfelü-

gyelőségen próbált szerencsét (ahogy a minisztériumban tanácsolták). Kedvesen 

fogadták, mert nem ment üres kézzel. Magával vitte néhány ismert nevű profes--

szorának ajánlólevelét, melyekkel akkor látták el, mikor kiderült, hogy — számí-

tásaik ellenére — nem tarthatják ott az egyetemen tanársegédként (máig isme-

retlen okokból). A tanfelügyelő talán szívesen segített volna — több városi állást 

is illetéktelenek foglaltak el —, de széllel szemben ő sem tudott... Ahhoz nem volt 

elég hatalma. 

— Nem rossz hely az a község, jól fogja ott érezni magát — biztatta az akkor 

kezdő tanárnőt (egyébként ebben igaza volt) —, csak az a baj, hogy nincs állo-

mása, de azon is lehet segíteni: szerezzen egy jó kerékpárt. 

Ez ellen a tanárnőnek két kifogása is volt: teljesen üres volt a zsebe, és nem 

tudott biciklizni. Persze, egyiket sem említette meg a jóindulatúnak látszó tan-

felügyelőnek, hanem címzetes (tituláris) pedagógusként elfoglalta az állását, 
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nem tudván, hogy ez egyúttal helyhez kötést, mozdíthatatlanságot is jelent. 

Mert a szabály az szabály. 

Csak 14 év múlva vezették be a tanügyben a versenyvizsga rendszerét, ami 

lehetővé tette, hogy ezt a szabályt legalább részben feloldják. Persze ehhez is 

szabad katedrák (illetve azok bevallása) kellettek, no meg némi szaktudás a 

megfelelő pontok eléréséhez. És annak igazságos elbírálása. 

Szerencsére ebben nem volt hiba (nem lehetett hibát találni). 

S ezzel végre megoldódott a furcsa találkozásoknak okot szolgáltató visszás 

helyzet is. 

 

A két tanárnő ezentúl csak a szakmai tanácskozás alkalmával találkozott. 

Ott végre volt idejük beszélgetni is. 

 

 

Románul mesélek 
 

Pedig nem tudok jól románul.  

Akkor sem tudtam jobban, amikor román tannyelvű iskolában tanítottam, 

nem is akármilyenben. 

Az Aradi Pedagógiai Líceumban. 

És órák hosszat románul meséltem. 

 

A pedagógiai líceum igazi elit iskola volt a múlt század hetvenes éveiben (bi-

zonyára ma is az, de most nem ismerem). Nem került be oda akárki. Ezt a taná-

ri karra értem, bár a felvételiző diákokat is megrostálták. 

Hogyan kerültem én be ebbe a válogatott csapatba? Nem volt se párttitkár 

vagy -aktivista, se szekus, se magasrangú katonatiszt, se tanfelügyelő, se vezér-

igazgató férjem vagy apám, mint általában a kollégáimnak. Ráadásul én voltam 

ott az egyetlen „kisebbségi” — nem cigány, de magyar. 

Egyszerűen úgy, hogy valaki vagy valakik elhatározták, hogy — tekintettel a 

környező helységek magyar nyelvű lakosságára — a líceumban végzett tanítók-

nak és óvónőknek konyítaniuk kell ehhez a nyelvhez is. Szándékosan használok 

ilyen kifejezést, mert ez a dolog nem lehetett túl komoly, tudniillik a magyar 

nyelvórákon való részvétel kötelező volt a diákok számára, de osztályozás nem 

történt, vagyis a magyartanulás eredménye a diákok átlagosztályzatában — ami 

az ösztöndíjukat, majd a kinevezésüket befolyásolta — semmilyen szerepet nem 

játszott. 

Gyakorló pedagógusként előre sejtettem, hogy ez hová vezethet, de elfogad-

tam a feltételeket, mert 11 évnyi fárasztó és időrabló ingázás után versenyvizs-

gával jutottam be ide, ráadásul az iskola nagyon közel volt a lakásomhoz.  

Ezt a mindenképpen megbecsülendő előnyt sajnos ellensúlyozta az a körül-

mény, hogy az anyanyelvemet idegen nyelvként kellett tanítanom, ráadásul se 

ilyen tanterv, se tankönyv nem létezett. Saját felkészültségem sem volt megfele-

lő, hiszen nem ismertem az idegen nyelvek tanításának módszertanát. De nem 

volt választási lehetőségem, ez volt az egyetlen üres magyartanári állás a vá-

rosban. 
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A kollégák hamar befogadtak, nem éreztem a részükről semmiféle idegenke-

dést. Persze, a gondolataikban nem olvashattam, de ez nem is érdekelt. Soha-

sem törődtem vele, hogy ki mit gondol rólam, akinek nem tetszem, le van... (Ez 

kitűnő taktikának tűnik, de nem az. Egyszerűen ilyen az alaptermészetem.) Az 

idegennyelv szakos tanárnőkkel össze is barátkoztam, hiszen magam is az vol-

tam itt, félelmetes és nacionalistának tartott igazgatónkkal is jó viszonyban vol-

tam, még irigyeltek is ezért a kollégák. Lehetséges, hogy ehhez az el- és befoga-

dó magatartásukhoz az a nyíltság és természetesség is hozzájárult, ami, szeren-

csére, szintén az alaptermészetemhez tartozık. 

Valószínűleg ezt érezték meg bennem tanítványaim is, akik „másságom” el-

lenére azonnal elfogadtak, megkedveltek. Középiskolás nagydiákok voltak, én 

akkor még viszonylag fiatal tanár, hamar közel kerültem hozzájuk, mint általá-

ban a diákjaimhoz egész pályafutásom alatt. Számomra teljesen mindegy volt, 

hogy tanítványaim milyen nemzetiségű vagy anyanyelvű gyermekek, ráadásul 

ebben a középiskolában — mint említettem — alaposan megválogatták a diáko-

kat: többségükben komolyak, érett gondolkozásúak, és tisztelettudóak voltak. 

Igyekeztem helytállni az „idegennyelv-tanításban”, primitív kis szövegeket 

„gyártottam” különböző témakörök szerint (Az emberi test, A lakás és berende-

zése, Bevásárlás a piacon stb.) a saját egykori orosz vagy francia tanulmányaim 

mintájára. Így gyarapítottam tanítványaim magyar szókincsét, bár közülük 

egyeseknek ez nem volt ismeretlen, hiszen magyar anyanyelvűek voltak. Kissé 

megütköztem azon, hogy ezek a gyermekek — egyébként igen jó tanulók — meg 

sem mukkantak óráimon, és hozzám sem közeledtek úgy, mint általában a töb-

biek. Egyszer szóvá is tettem, s akkor a román osztálytársaik ártatlanul megje-

gyezték: „Ő szégyell magyarul beszélni”. „Miért? Kicsúfolta ezért valaki?” — 

kérdeztem, bár nem feltételeztem róluk. „Dehogyis” — tiltakoztak kórusban. 

„Akkor nem értem” — mondtam, és valóban nem értettem, de nem erőltettem 

tovább a dolgot (melynek nyilván lelki okai voltak). Túltettem magam ezen is, 

mint azon, hogy irodalomtörténet helyett a legegyszerűbb szavakat és az ábécét 

kell tanítanom. 

Egyszer azonban elfogytak a közhasználatú szavak is, és én szerettem volna 

az óráimat minél változatosabbá tenni, ami azért is kívánatos volt, mert az osz-

tályozással sem tehettem „izgalmassá” az óráimat. 

A tanítóképzős diákok igen muzikálisak voltak — másképp fel sem vették 

volna őket —, szerettek énekelni, rajongtak a jó zenéért. Ebben tökéletesen 

megegyeztünk. Ez adta az ötletet, hogy magyar népdalokat tanítsak be nekik, és 

ha a zeneterem szabad volt, zongorán is lejátszottam a dallamokat. Ezzel új fe-

jezetet nyitottam a magyartanításban (persze, a dalok szövegeit lefordítottuk), 

ráadásul, használva az iskola lemezjátszóját, rendre bevittem saját lemezeimet. 

Népdalfeldolgozásokat, Kodály-kórusműveket hallgattunk, majd sorra kerültek 

szimfonikuszene-lemezeim is (bár ez utóbbiaknak a magyartanításhoz nem volt 

semmi köze). 

Aztán — magam sem tudom hogyan, mikor kezdődött — beszélni kezdtem a 

magyar irodalom nagyjairól. Addig mindössze Petőfiről hallottak, hát vele kezd-

tem. Elmeséltem az életét, rejtélyes hősi halálát, megtanítottam néhány megze-

nésített versét, szereztem egy fordításkötetet is, felolvastam néhány versét 

mindkét nyelven. Aztán következett Ady, József Attila román fordításban is (di-
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ákjaim leginkább József Attiláért rajongtak). Majd — bizonyítandó, hogy milyen 

nagy prózaíróink vannak — mesélni kezdtem, románul. Jónéhány Jókai-, Mik-

száth-, Móricz-, Németh László-, Kosztolányi-regényt nagyon részletesen ismer-

tem, és ugyanilyen alapossággal meséltem el órákon keresztül, valóságos „szap-

panoperákká” váltak a magyar órák. Mikor kicsengettek, a szünetben sem en-

gedtek ki, de rendszerint csak a következő órákon fejeződött be egy-egy történet. 

Romántudásom ehhez a feladathoz elég gyatra volt, gyakran csak körülírással 

és a diákjaim segítségével találtam meg a helyes kifejezést, de ez senkit sem za-

vart.  

Ez, persze, már nem volt magyartanítás, hiszen „szinkronizáltam a sorozato-

kat”. Románul kellett mesélnem, bár eleinte megpróbáltam magyarul is, de ab-

ból nagyon keveset értettek. Megismerték, megtapasztalták viszont, hogy mi-

lyen gazdag és értékes a magyar irodalom. Elkezdték felfedezni, felkutatni a 

könyvtárakban a románra lefordított magyar műveket (addig csak Gárdonyi Ida 

regénye került a kezükbe románul, és el voltak tőle ragadtatva). 

Öt évig tartott működésem a pedagógiai líceumban, aztán fokozatosan meg-

szüntették, kereshettem másik állást, de akkor már egyáltalán nem bántam: 

szerettem volna már „normálisan” tanítani. A pedagógiai líceumból kikerült ta-

nítványaim azonban nem felejtettek el. Az egykori diákok még ma is megismer-

nek, megszólítanak, ha találkozunk, elbeszélgetünk sorsuk alakulásáról és a ré-

gi diákévekről. 

— Tanárnő, nem változott semmit — mondják udvariasan. 

Abban biztosan nem, hogy ma sem teszek különbséget ember és ember kö-

zött: nemzetiségre, vallási hovatartozásra való tekintet nélkül tisztelek minden 

becsületes, jó embert, akárcsak egykori diákjaimat. 
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