SZŐCS
JUDIT

Nehéz helyzetben van a laudáló, aki Szőcs Judit matematikatanár pedagógusi pályáját szeretné méltatni. Kezdhetné talán így: a középiskola elvégzése után matematika–ﬁzika szakon folytatta tanulmányait, és 1959-ben szerzett tanári oklevelet
a Bolyai Tudományegyetemen. Egy évig laboránsként dolgozott az Ady-Şincai Líceumban, majd 1960–64 között a Matematikai és Fizikai Lapok szerkesztője. Ezután
sokféle iskolában próbálhatta ki, illetve bizonyíthatta pedagógusi rátermettségét.
Tíz évig tanított a 7-es számú Általános Iskolában egy év kitérővel: 1968–69-ig a
16-os Középiskola aligazgatója volt. Majd a Szállítási Iskolacsoportba került, ahol
1974–80 között dolgozott. A következő tanévet már a Brassai Sámuel Elméleti Líceumban kezdte, s onnan ment volna nyugdíjba, ha utolsó tanítási évében át nem
helyezik. Így tanári pályafutását a Báthory István Elméleti Líceumban fejezte be.
Az évszámokkal adatolt puszta tényközlés nem több egy lexikon-szócikk első felénél. Mögötte olyan tanári pálya rejtőzik, amelynek legfontosabb jellemzői az
igazságszeretet, következetesség, alaposság. Az igazságszeretet vezette, amikor
a matematika szakot választotta. A volt Református Leánygimnázium diákjaként
irodalomszeretetével, versek iránti érzékenységével, olvasottságával tűnt ki. Azaz
tűnhetett volna, ha nem kell azzal szembesülnie, hogy csak az az értékes irodalom,
azt szabad olvasni, arról szabad csak beszélni, ami a hivatalos kánon, különben bajba sodorja tanárát és önmagát is. A színivel is kacérkodó maturandus tehát olyan
szakot választott, ahol nem kell hazudni.
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Tanítványai, románok és magyarok egyaránt (kezdetben román tannyelvű iskolákban tanított) szigorúnak tartották és igazságosnak. Soha sem volt a teljesítményközpontú oktatás híve. Olimpikonokkal nem büszkélkedhet, de volt diákjai – bár
sokszor utólag elhangzó – elismerő szavaival, köszönetével igen, mert alapos, jó
magyarázatai olyan biztos tudással vértezték fel tanítványait, hogy akár szaklíceumban, akár gimnáziumban végezték a tizenkét osztályt, nem kellett tartaniuk az
érettségitől, s aki egyetemre ment, az is alapozhatott erre a tudásra. Ezt az alaposságot és következetességet ismerve hívták tanítani az újrainduló Unitárius Kollégiumba is, ahol a „hőskorban” humán tagozatosokkal szerettette meg a matematikát.
Szaktanári munkáját szervesen egészítette ki a nevelői. A következetesség és igazságosság jellemezte nevelőként is. Nemcsak diákjai, akiknek osztályfőnöke volt,
de kollégái is hangsúlyozták, hogy megtanította gyerekeit arra, hogy tudják önmagukat értékelni. A hibák, helytelen cselekedetek felismerése, a pozitív tulajdonságok megerősítése nemcsak a személyiségépítés eszköze volt, hanem az osztályközösséget is formálta. A helyes önértékelés képességét életre szóló útravalóként
kapták az osztályfőnöktől. Osztályfőnöki órái azért is emlékezetesek voltak, mert
a diktatúra éveiben a magyar kultúra értékeinek ápolását, átadását is szolgálták.
Magatartásával szilárd értékrendet közvetített, nemcsak tanított, hanem nevelt is.
Nevelői munkájának elismerése, hogy a brassais érettségi találkozók állandó szeretett meghívottja, az utóbbi években többször pótoszija.
Szőcs Judit közösségben gondolkodó ember. Az 1989-es rendszerváltozás után nyílt
tágabb tere arra, hogy az erdélyi magyar közösségért tevékenykedjen: a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetsége alapító tagja, és Kolozs megyei elnöke 1996-ig.
Ebben az időszakban kezdődött és teljesedett ki a középiskolákban a magyar és a
román tagozatok szétválása, majd megvalósult a gimnáziumok teljes önállósága,
amelynek elérésében tevékeny részt vállalt. A nacionalista, ellenséges városvezetés időszakában (1992–2004) kiállt a Brassai Sámuel Elméleti Líceum igazgatójáért, akit igazságtalanul, politikai megfontolásokból mozdítottak el posztjáról. Ennek
következtében 1995-ben, tanári pályája utolsó évében mondvacsinált vádak alapján
áthelyezték a Báthory István Elméleti Líceumba. Emiatt pert indított az őt elmozdító
Kolozs Megyei Tanfelügyelőség ellen, meg is nyerte; ezzel is bizonyította, hogy nem
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kell megalázkodni és eltűrni a hatalom és a felettes szervek igazságtalan döntéseit.
Szőcs Judit 1996–2011-ig az RMPSZ egyik országos alelnöke volt, és létrehozásától
mindmáig a Gál Kelemen Területi Oktatási Központ igazgatója. Mindkét tisztségében a kisebbségi oktatás minőségének javításáért tevékenykedett. Hat megye pedagógusai számára szervezett tanévenként több alkalommal évközi továbbképzéseket, szakmai fórumokat, konferenciákat. Ezekre neves, szakmájukban elismert
magyarországi pedagógusokat hívott meg előadónak, foglalkozásvezetőnek, így
lehetőséget biztosított kollégáinak arra, hogy megismerkedjenek a legmodernebb
tanítási módszerekkel, fejleszthessék tudásukat. Nemcsak Kolozsvárott szervezte
ezeket a tevékenységeket, hanem bárhol, ahova hívták. Ha az RMPSZ-nek nem volt
anyagi fedezete tiszteletdíjat biztosítani az előadóknak, saját lakását ajánlotta fel
szállásul számukra, hogy akadálytalanabb legyen a tanfolyam szervezése. Külön
ﬁgyelmet fordított azokra a megyékre, ahol szórvány-helyzetbe került a magyar oktatás (Hunyad, Fehér, Beszterce megyében, illetve Kolozs megye egyes vidékein).
Az 1990-es évek végén ajánlást kért az Apáczai Közalapítvány az RMPSZ-től arra
nézve, hogy hol szükséges szórvány-kollégiumot építeni, hogy magyar iskolában
tanulhassanak a különben román környezetben élő magyar gyerekek. Szőcs Juditnak nagy szerepe volt abban, hogy végül az egyik központ a mezőségi Válaszúton,
Kolozs megyében épült fel. Az egykor egyházi kezdeményezésű mezőségi szórványoktatási programot azóta a Kallós Zoltán Alapítvány és a szamosújvári Téka Alapítvány intézményi keretben teljesítette ki. Ebben a központban több mint háromszáz
gyerek tanulhatott eddig magyarul.
A Gál Kelemen TOK igazgatójaként igen gazdag anyagú, főként pedagógiai proﬁlú
szakkönyvtárat működtet. Nemcsak módszertani, pedagógiai, pszichológiai szakkönyveket találhat itt az olvasó, hanem az egyes tantárgyakhoz kötődő irodalmat,
videotékát, vizuális segédanyagokat is. A Központ tudományos szintre való fejlesztésében nagy szerepet játszott az a kapcsolati tőke, amelyet mindig az erdélyi magyar kisebbségi oktatás érdekében használt fel.
Bár nyugdíjas, továbbra is szívesen várt vendég bármilyen magyar iskolai rendezvényen. Tanácsaival, ötleteivel, kritikájával a jelenlegi magyar intézményes és intézményen kívüli oktatás, nevelés minőségének javítását szolgálja ma is.
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Szőcs Judit szókimondó ember. Ennek a jelzőnek közismert jelentése szoros kapcsolatban van az igazság szeretetével. Én azonban most az elsődleges jelentésére
gondolok, amely az egykori, előadóművésznek készülő diáklányt idézi meg.
Jutkánál ugyanis minden rendezvényen – akár előadó, moderátor, hozzászóló vagy
éppen szervező, ha üdvözlő beszédet mond vagy zárszót, elindítja a beszélgetést
vagy összefoglalja az elhangzottakat – van egy-egy kis cetli. Néha több is. Ezekről
mindig az alkalomhoz illő versrészlet, híres tudós, kutató, neves szakember, művész gondolata hangzik el. Zárásként egy ilyen képzeletbeli cetliről olvasom:
„Szent az, aki megadja magát a jelennek... Azaz nincs benne sem törekvés, sem
ragaszkodás; egyik teendője sem fontosabb, mint a másik; ha emberbaj kerül elé,
azt nem kell egy más bajért otthagyni, s minthogy magának semmit sem akar,
mindenre egyformán rászentelheti magát. A jó tanár az ilyenféle modern szenttől... abban különbözik, hogy ő boldog is közben. Nem a szenvedés neveli rá az
önmagaátadásra, a kárpótlást nem váró ajándékozás enyhe mámora vezeti végig
az életen.” (Németh László)
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