SZABÓ
HAJNAL

Szabó Hajnal tanárnő 1939-ben kezdte tanulmányait a kolozsvári Ferdinand Egyetemen. Már pályája elején iskolaigazgatói állást töltött be a Pénzügyi Iskolában,
ahol több mint 5 évig végezte odaﬁgyeléssel, szaktudással a rábízott teendőket. Ott
szerzett tapasztalatának, vezetői szakértelmének köszönhetően 1955 szeptemberében a kolozsvári Állami Magyar Pedagógiai Iskolába (ma Báthory István Elméleti
Líceum) nevezték ki iskolaigazgatónak. Embert próbáló időszak következett, hiszen
az akkori rendszer két tagozatossá kívánta változtatni a magyar iskolát. 1956 nyarán
Szabó Hajnal igazgatónőt szembesítették a „felsőbb” hatalmak döntésével: ősztől
az iskola két tagozatos óvónőképzővé válik. Nehéz nyári időszak állt az iskolavezető
előtt, aki érezte, nem lesz könnyű több száz szülő s gyerek elé állni szeptemberben,
s közölni a változást. A sikertelen bukaresti próbálkozás után 1956 októberében egy
iskolai ügyeket tárgyaló gyűlésen szót emelt az intézmény érdekében a hatóságok
előtt, s az elindított folyamatot sikerült visszafordítania. Októberben az iskola megkapta a 11-es számot, s megmaradt magyar intézménynek. Erről az időszakról így
emlékezik meg Lőwi Maya, volt kolléganője:
Mikor ﬁatal tanárként kineveztek az akkori 11-es számú, ma Báthory István Elméleti Líceumba, Szabó Hajnal volt az igazgatóm. Első napomon az iskolában az egyik
kolléga megmutatta a tanári szobát, elmondta kik az asztal körül ülők, és ki mit
tanít. „A középen ülő legszebb asszony az igazgatónő” – fejezte be magyarázatát a
kolléga.
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Szabó Hajnal akkoriban 36-37 éves lehetett, és valóban szép volt, de engem elsősorban a lelkiismeretessége, nyugalommal párosuló határozottsága, az iskolai élet
minden mozzanatára kiterjedő ﬁgyelme ragadott meg, legfőképpen pedig a szép
magyar beszéde. Választékosan fejezte ki magát a tanári gyűléseken, szülői értekezleteken és az iskolai ünnepélyeken. Színesen, mindig szabadon szólalt fel, de
konkrétan a tárgyra térve.
Emlékszem az első évzáró ünnepélyre az új munkahelyemen. Minden balul kezdődött. A hangosbemondó bedöglött, a szépen, osztályok szerint kiválasztott jutalomkönyvek összekeveredtek, késtek a prezidiumba meghívottak, zűrzavar uralkodott
az udvaron, a tanárok, osztályfőnökök ide-oda szaladgáltak, hogy ezt-azt helyrehozzanak, csak az igazgatónő nem vesztette el a fejét. Nyugodtan, kiegyensúlyozottan
vette tudomásul a kialakult helyzetet, higgadt tanácsokat, megfontolt utasításokat adott a hézagok betömésére, mosolyogva mondta, hogy nem érdemes izgulni,
rendbe jön minden. És rendbe is jött. A záróünnepély után Szabó Hajnal igazgatónő
iránti elismerésem tovább nőtt.
Figyelme kiterjedt az iskolában folyó oktató-nevelő munka minden oldalára, lelkiismeretesen ellenőrizte a tanárok munkáját, gyakran látogatta óráikat. Nyelvszakos
lévén, az én francia- és angolóráimra is sokszor bejött, szakértelemmel szólt hozzá
az észleltekhez, mindig jóindulattal, segítőkészséggel.
Szabó Hajnal magyar és német nyelvet tanított, kompetensen, odaadással, sikeresen. Jó pedagógiai érzékkel, megértéssel, empátiával közeledett a gyerekekhez,
igazgatóként, tanárként egyaránt. Tanítványai, kollégái nehezen váltak meg tőle,
mikor nyugdíjba ment. Jó tanár volt, ügyes igazgató, népszerű oktató az iskolában.
1959 szeptemberében Szabó Hajnal igazgatónőt elmozdították a „11-es” éléről, s
egy kisebb létszámú külvárosi iskolába került magyartanárként. Komolysággal,
nagy szaktudással folytatta pedagógusi nevelő és tanító munkáját, bár néha úgy
érezte, tanári pályájának nagy próbatétele ez az időszak. Tanítványai kedvesen emlékeznek a szigorú, mindig következetes, nagy tudású magyartanárukra.
Magyartanári munkássága mellett szakírói tevékenységet is folytatott. Társszerzője volt a Helyesírás tanításának alapjai, A magyar nyelv tanításának módszertana
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szakkönyveknek, valamint a 9–11. osztályok számára összeállított szöveggyűjteményeknek, és szerzője a 9. osztályos irodalomtörténeti tankönyvnek.
1971 őszén visszakerült a 11-es iskola közösségébe. Volt kollégái nagy szeretettel
fogadták, magyartanári pályáján sikeres tanárként és jó nevelőként maradt meg
sok-sok tanítvány emlékezetében.
Szabó Hajnal tanárnő 1976-ban vonult nyugdíjba, de nyugdíjaztatása után is folytatta tanári munkáját, diákokat készített fel vizsgákra, egyetemi felvételire, erősítve
bennük a magyar nyelv és kultúra iránti elkötelezettséget, az irodalom iránti szeretetet. Iskolaigazgatói és magyartanári munkája olyan kapocs, mely 35 éves nyugdíjaztatása után is szorosan fűzi őt szeretett iskolájához, a Báthory István Elméleti Líceumhoz, ahova az idei év júliusában is szeretettel hívták vissza osztálytalálkozóra.
90 évesen is odaadással beszél tanári pályájáról, tanácsa az irodalom, az olvasás
megszerettetéséről örökérvényű: „Szépet látsz és hallasz, és annak tanulj meg
örülni!”
Nagy öröm, hogy most – annyi évvel nyugalomba vonulása után – Ezüstgyopár-díjjal
jutalmazzák meg élete tevékenységéért.
Köszönjük, Szabó Hajnal tanárnő!

LŐWY MAYA
TÁRKÁNYI ERIKA TÍMEA
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