BARBU
MÁRTA
Mint az égő fáklya, mely setétben lángol,
S magát megemésztve másoknak világol.
BATSÁNYI JÁNOS

Ezt vallja a költő, és ezt érezte Barbu Márta tanító néni is, amikor nyugdíjba vonulásakor megkérdezték tőle: miért választotta ezt a hivatást? A tanítói családból származó Márta néni azt válaszolta, hogy: Apám lámpást adott a kezembe: „folytasd,
ﬁam!” De hogyan is kezdődött?
1934. december 22-én született. Mondhatnám: az angyal hozta Margittára. Lelkes
tanítói és népművelői munkájáért örökké hálásak nemcsak volt tanítványai, hanem
a város egész magyar lakossága. Ady Endre Vén diák üdvözlete című versének gondolatát idézve: „koszorús fejedet, Ím, most sokan áldják.”
A tanítói hivatás szinte adott volt. Édesapja és eszményképe, Krisztik János szintén Margittán tanított. Sőt, Barbu Márta nagyapja és dédapja is tanító volt. Így hát a
legtermészetesebb választás volt a Nagyváradi Tanítóképzőben való továbbtanulás.
1952-ben kerül majd a margittai általános iskolába és nyugdíjazásig itt tanít: előbb
testnevelést (ﬁatal korában kitűnő sportoló volt), majd tanítóként folytatja. Szívvel-lélekkel tanít és nevel, módszertani és pedagógiai kör felelőse. Nagyon magasra emelte a mércét. Ars poeticáját a jól ismert József Attilai-versidézettel fogalmazta meg:
„dolgozni csak pontosan, szépen,
ahogy a csillag megy az égen,
úgy érdemes.”
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Hogy mi az, amit az évek során megvalósított, azt nagyon sokáig lehetne sorolni. De
még szebben, színesebben „beszélnek” róla azok a fényképek, újságcikkek, emléklapok, amiket a tanító néni példás rendszerességgel összegyűjtött emlékül. A dátumok, a helyszínek, a nevek ott ékeskednek a szebbnél szebb képek alatt, gyöngybetűkkel, s emlékeztetik a nézelődőt, hogy: ez éppen egy bábelőadáson készült,
1974-ben, amellyel országos II. helyezést értek el, vagy: 1978-ban készült, amikor
a tanító néni által oktatott modern tánc megyei I. díjat kapott. De a sor folytatódik:
1982-ben országos első helyezést ért el az a jelképes tánc, amelyről televíziós felvétel is készült. Valódi „utazás a jövőbe” (Călători spre viitor). Megtudhatjuk azt is,
hogy 1983-ban egy másik televíziós felvétel örvendeztette meg a nézőket a margittai
esztrád műsor bemutatásával. És sorolhatnám még órák hosszat a táncoktatás
kimagasló eredményeit. Lapozgatjuk az albumot, és könny csillan fel a derűs kék
szemekből: ezeket a ruhákat őmaga tervezte, másokat őmaga is varrta. Meleg szeretettel emlékszik mindezekre, és ezt átérzi az is, akivel a tanító néni ezeket az
emlékeket megosztja. (Megtiszteltetés, hogy ez most én lehetek.)
Szakmai elismerését a „Kitüntetett tanító” cím és diploma jelzi. Az iskolán kívüli nevelői munkásságára ugyanolyan lelkesen emlékszik: a város szélén volt egy
ház, amelyben olvasói kör működött, sárban, fagyban, lámpafénynél is. És mindezt
örömmel végezte, fáradhatatlanul. Majd az Árpád-házi Szent Margit nőszövetség
tagjaként folytatta társadalmi munkásságát.
Amikor a szükség úgy hozta, hogy óvónői hiányt kellett megoldani, 1994 és 1996
között a városi RMDSZ óvodájában volt óvónő.
Évekig oktatott néptáncot és modern táncot kisiskolásoknak, sőt nagyobbaknak is.
Az album arról is árulkodik, hogy volt tanítványai szeretettel megkeresik, beszámolnak életük alakulásáról, és olykor a tanácsát is kérik. Ady Endre versére gondolok ekkor, aki mély hálával ír jó tanítójáról: „erőt és hitet prédikált az ajka”
„Másokért élünk, mi mindig csak adunk.” Ehhez a Végzet – Isten erőt adott a tanító
néninek mindmáig. Hálás is érte mindenki.
Gyermekei: Márta (1956) mérnök, Edit (1962) tanár. Kisebbik lánya a tanári pályán
folytatja azt a példaértékű pedagógusi-nevelői munkát, amit Barbu Márta tanító
néni végzett: sok ezer gyermeket indított el az élet útján.
„Tanítani annyit jelent, mint égi fényt lopni a gyermekek szívébe” – írta Arany János.
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