HALLAY
ILONA
Ignoranti, quem portum petat,
nullus suus ventus est.
(Semmilyen szél nem kedvező annak,
aki nem tudja, milyen kikötőbe tart.)
SENECA

Augusztusi meleg volt, a minorita templom előtti villamosmegállóban találkoztam
először a felháborodott tanárnővel. A ma lelátogatott tíz magyar családból négy
íratja magyar iskolába elsős gyermekét, dohogta. Vigasztaltam, én ma húsz családnál jártam, de az eredmény nálam is csak négy ígéret. Gyorsan címeket cseréltünk,
hátha a másik látogatása eredményesebb lesz. Mert nem saját iskolánk az elsődleges, hanem az anyanyelven való tanulás.
Így ismerkedtem meg a szomszéd iskola magyar osztályainak matematikatanárával, Hallayné Kókai Ilonkával, akivel egy életen át barátok, harcostársak lettünk.
Aradi születésű, itt járt iskolába is. De ez is érdekes volt, az első négy elemit ugyanott járta, csak az iskola közben Zárdából aradi Magyar Pedagógiai Leányiskola lett.
Ötödiktől a tízedik utáni érettségiig a Magyar Vegyes Líceum diákja (a mai Csiki
Gergely Főgimnázium jogelődje), ezután a kolozsvári Bolyai Egyetem matematika
szakos hallgatója. Mire végez, diplomáján már az egy éve létrehozott Babeş–Bolyai
elnevezés szerepel kibocsátóként.
Négy év Borosjenő, egy év Zimándújfalu majd tíz évig az aradi Kossuth utcai iskola
következik. Közben házasságot köt és megszületik lánya, Ildikó.
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A százéves iskolában haldoklik a magyar tagozat. 2-3 pedagógussal járják a magyar vagy a magyar nevű családokat, érvelnek, sikeres tanulókra hivatkoznak, a
sokgyermekeseknek segítséget ígérnek, mindent bevetnek. Az alig-alig összejövő
osztályok sorsát a szomszédos, létszámban erősebb magyar tagozatos iskolával
való összevonás oldja meg, amelynek következtében Hallay Ilonka egy román ipari
középiskolába kerül. Két év után, látva a szakoktatásra való átállást, létrehozza,
magyarán kierőszakolja, hogy ott is nyíljanak magyar osztályok, idővel párhuzamos
kilencedikek. Ekkor is jár-kel, behozza a kötelező kilencedikbe a megye falvainak
végzős nyolcadikosait, a magyar iskolák pótvizsgásait még vizsga előtt meggyőzi,
hogy anyanyelven tanuljanak tovább. De engedélyekért is lót-fut, igazgatóit győzködi ezen osztályok létjogosultságáról. Jelszava, hogy a buta, lógós, vagy akár beteg
magyar gyerek is magyar gyerek, tehát mi, a magyar pedagógusok kell hogy foglalkozzunk velük, ha verejtékezve, sokszor kétségbeesve is.
1990-ben ment korengedéllyel nyugdíjba, akkor, amikor az általa létrehozott osztályok is az akkor alakult Csiky Gergely Líceumba kerültek. De ha jogilag ez is történt,
Hallay tanárnő szinte még aktívabb lett. Szerepet vállalt a megyei RMDSZ oktatási bizottságában, állandóan helyettesített, ő volt évekig a beugró, akit akár reggel
is lehetett értesíteni, hogy szükség van rá. Tevékenykedett az SOS segélyszervezetben, az Alma Mater Iskolaalapítvány kérésére felzárkóztató matematikaórákat
tartott az erre rászoruló kilencedikeseknek. Helyettesített a Mosóczy telepi iskolában („jajj, de szép volt”), itt az utolsó magyar nyolcadiknak az osztályfőnöke volt.
A kicsengetés egyben a magyar felső osztályok kiballagása is volt. De hamarosan
Gájba hívják, ahol az egész tagozatot megfertőzi matematika vírussal, a külvárosi
kisiskola diákjainak tucatjai a kolozsvári Matlap példáinak megoldói lesznek. De
itt a néhány (akár iskolafenntartó) Szent Ferenc Alapítványos gyerekre vigyázni s
olykor főzni kell, ágyneműt cserélni, vagy ha nincs más, ott aludni a Caritas Házban.
Vannak, voltak mániái. A tanár és az iskola közötti köldökzsinór az osztályfőnökség.
Mindenki menekült ettől, Hallay tanárnő nyugdíjasan is kérte ezt a feladatot, hiszen
egyetlen osztályfőnöki füzete három évtizedre szól, tele fényképekkel és egyénekre
írt versekkel. Nyugdíjasan két évig Zádorlakon román iskolában tanít, persze itt is
osztályfőnök. A ballagási kártyára írt József Attila-idézete (Dolgozni csak pontosan,
szépen… Merită să lucrezi numai frumos şi ordonat, cum este ruta stelelor pe cerul
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fermecat) ma az iskola előterében az intézmény jelmondata.
Pedagógiai és iskolaszervezői munkája elismeréseként az RMPSZ Arad Megyei
Szervezete 2002-ben Márki Sándor életműdíjjal tüntette ki.
Nem lenne kerek ez a laudáció (hiszen teljes csak egész kötetben lehetne), ha nem
esne szó Hallay Ilonáról, az életmentőről. 1974-et írtak, amikor az aradi 5-ös, Kossuth utcai iskolában műhelyeket építettek az udvar szabad részében. Az alapokat
ásták kotrógéppel, az udvari teremben a tíz magyar nyolcadikosnak algebraórája
volt. Hallay tanárnő észrevette, hogy a tábla fölötti fal és mennyezet között hirtelen
egy vékony csík fut végig. Gyerekek, mondta, most letesszük a ceruzát és egy kis
friss levegőt szívunk odakint. Csodálkozva, de kimentek a tanulók, Ilonka utolsónak. Egy lépésre volt a teremtől, amikor leszakadt a beton mennyezet. Kivizsgálások sora következett, senkit sem ítéltek el, senki se lett kitüntetve. Vagy mégis? Tíz,
ma ötven körüli egykori diák biztos most is imádkozik érte. Mert rajta múlott ez is.
Köszönjük!

MATEKOVITS MIHÁLY
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