FARKAS
MÁRTA

Amióta ismerem, sosem láttam csupán könnyű kis táskával iskolába jönni, sosem
hallottam könnyű kis semmit, avagy fölöslegesen szólani. Ha mesélt vagy magyarázott, Faludy György ódája jutott eszembe a legtöbbször: nyelvünk – „lelkünk dolmánya, szőtteses, világszép s búzavirágkék”. Igazgatóinak nem kellett soha miatta
helyettesítőket keresni, mert óráit percnyi pontossággal és színvonalasan megtartotta még akkor is, ha különben beteget jelenthetett volna.
Most, Farkas Márta kolleganőnk 47 éves tanári pályájának méltó zárásaként Ezüstgyopár-díjas pedagógus lesz. Bevallom, az elismerés szavai személyes közelségből
fakadnak, de hiszem, hogy korántsem csak személyes érdekeltségűek. Hiszem,
hogy az a következetes munka, az az igényességgel párosuló szellemi frissesség
és erkölcsi tartás, amely életének minden területén jellemzi, alakját mindannyiunk
számára példaértékűvé teszi.
A sors úgy hozta, hogy az 1990-es évek eleje óta ülhettem mellette a tanári(k)ban,
kérdezhettem és tanulhattam. Az új iránti nyitottsága, a szakma-nyelv-irodalom
szeretetéből fakadó folyamatos önképzése ﬁatalos energiával töltötte fel a környezetében lévőket is. Szakmai és emberi „tanulásunkra” visszatekintve jövök rá,
sosem kérdeztem meg tőle, miért lett magyar szakos tanár. Most már tudom: anynyira hivatástudattól vezérelt és egyéniségével egybeforrott Farkas Mártánál ez a
szakma, hogy nem kellett kérdezni. A következőkben néhány képre lebontva ezt
próbálom mások számára is érzékelhetővé tenni.
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1941. július 31-én született Marosvásárhelyen. Tanulmányainak színhelyei a 4-es
Számú Általános Iskola (ma: Európa Gimnázium), a 4-es Számú Leánylíceum (ma:
Unirea Nemzeti Kollégium), majd Kolozsváron a Babeş–Bolyai Tudományegyetem
magyar nyelv és irodalom szakán szerez tanári oklevelet. Pályafutását a Mezőbándi
Líceumban kezdi, s az itt töltött 14 év után Marosvásárhely 15-ös, 7-es számú általános iskoláiban, az Építészeti és az Unirea Líceumban, majd az Al. Papiu Ilarian
Nemzeti Kollégiumban folytatja, végül a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban zárja.
Nemzedékek hosszú sora köszönheti magas érettségi jegyét és irodalmi műveltségét Farkas Márta tanárnő szakmai felkészültségének és meg nem alkuvó igényességének.
A ma világának két sokat használt kifejezésével: a tehetséggondozás és az önkéntesség nem divatjelenségek az ő pályáján, hanem folyamatosan és hittel megélt
pontos munka. Erről tanúskodhatnak a különféle rangos hazai és Kárpát-medencei versenyeken (pl. Napsugár mondóka-pályázata, magyar nyelv és irodalom tantárgyversenyek, Aranka György Nyelv- és Beszédművelő Verseny, Implom József
Helyesírási Verseny, TUDEK és TUDOK, Balassi-pályázat és vetélkedő, Kecskeméti
irodalmi pályázat, versmondó versenyek, Bernády Napok vetélkedői stb.) díjazott diákjai, de azok az iskola- vagy osztályszintű tevékenységek is (szavalóversenyek, tudományos szessziók, irodalmi és nyelvi vetélkedők, irodalmi összeállítások), amelyek megmérettetéseibe jóval többen bekapcsolódhattak. Hasonlóképpen sok diák
köszönheti eredményeit a megyei szintű kisérettségi felkészítőinek (a Papiuban,
Erdőcsinádon, a Bolyaiban) és pontos értékelő munkáját a különféle versenyeken,
pályázatokon és vizsgákon (pl. volt javítóbizottsági tag országos tantárgyversenyeken, zsűritag a KZST és a Helikon Alapítvány irodalmi pályázatain, a marosvásárhelyi „fekete március” 10. évfordulója alakalmából meghirdetett pályázaton, vizsgabizottsági tag az óvónők és tanítónők véglegesítő és II. fokozati vizsgáján). Nyílt
óráiból, pedagógiai körökön tartott szakmai előadásaiból tanárgenerációk tanulhattak, irodalmi összeállításai, műsorai nemegy rendezvény (pl. Szabédi Napok, a
Milleniumi Olvasókönyv bemutatása, Anyanyelvi Napok) színvonalát emelték. Mint
olvasó és „olvastató” ember szívügyének tekintette a Kárpát-medencei Nagy Könyv
játék marosvásárhelyi szervezését és a hagyományteremtő vers-maratonok (József
Attila, Dsida Jenő, Nyugat, Kányádi Sándor) rendezését a Bolyai-napok alkalmából.
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Fáradságot nem nézve volt anyanyelvi lektora matematika tankönyveknek (VI., X.
osztály) és minden más szakmunkának, hogyha kellett.
Ami viszont teljességgel egyéníti ezt az életpályát, az véleményem szerint az, ahogyan jelenvalóvá, megélhetővé tudta tenni diákjai és tanárkollégái számára is az
irodalmi életet. Szépirodalmi művek és irodalmi folyóiratok terjesztése, színházbérletek és színházlátogatások, író-olvasó találkozók (pl. Ráduly János, Szépréti Lilla,
Markó Béla, Bágyoni Szabó István), részvétel (diákokkal) a Látó-rendezvényeken
(pl. Bodor Ádám, Szilágyi István, Kányádi Sándor) vagy a magyarországi vendégtanárok (Görömbei András, Nagy Gáspár, Tverdota György, Thomka Beáta, Martonffy
Marcell, Nyilassy Balázs, Imre Mihály, S. Varga Pál) fogadásának szervezésében
– múltként felsorolva egyszerűnek és természetesnek tűnnek. Azt, hogy irodalomórát a Teleki Tékában vagy múzeumokban és képzőművészeti kiállításokon is lehet
tartani, tudtam középiskolás magyartanáromnak köszönhetően, de hogy ezt el lehet vinni és el kell vinni például Kántorné sírjához vagy a marosvécsi kastély parkjába is (nemegyszer!) vagy bárhova a világba, azt Farkas Mártától tanultam meg.
Látták mindezt a hazai tájak (Érmindszent, Nagyszalonta, Nagykároly, Kisbacon,
Fehéregyháza, Marosvécs, Pusztakamarás, Magyarózd, Apáca, Farkaslaka, Kolozsvár, Abafája, Torockó, Válaszút, Bonchida, Marossárpatak, Segesvár, Magyarigen),
de Jászjákóhalma, Balatonszárszó, Tihany, Debrecen, Sárospatak, Vizsoly, Tiszacsécse, Szatmárcseke is. S a felsorolás nyilván nem teljes.
Nem teljes, mint ahogy ez a méltatás sem ölelheti át egy rendkívül gazdag és sokrétű tanári pálya minden vonatkozását. Adatokkal, tényekkel próbáltam illusztrálni,
hogy Farkas Márta csakis kiváló magyartanár lehetett, semmi más. Akaratlanul is
felnéz rá diák és kolléga egyaránt: a szaktudás, az értelmi és érzelmi intelligencia
magas foka, pontosság mindenben és szilárd értékrend, hivatástudat, szülőföldszeretet, munkabírás olyan eleganciával párosulva, mely csak a kivételes egyéniségek sajátja, azt példázzák, hogy tekintélyt, méltóságot lehet adni a pedagógusi
munkának egy olyan korban is, amikor a (magyar)tanári szerepről alkotott kép fájdalmasan módosult.
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