Egy lángot adok, ápold, add tovább és gondozd híven!
REMÉNYIK SÁNDOR

Ez a Reményik-idézet foglalja legtalálóbban össze Rist Éva román–magyar
nyelv és irodalom szakos tanár pályájának célkitűzését. Pedagógusként
lámpás módjára világított, s igyekezett tanítványaira is úgy tekinteni, mint
olyan fáklyákra, amelyeket lángra kell gyújtani, hogy fényük szétáradjon
nemcsak a helyi közösségben, hanem a világ bármely pontján. Szerencsésnek mondhatom magam, mert diákja lehettem, ő pedig osztályfőnököm.
Megtiszteltetés számomra, hogy méltathatom pedagógusi és közösségi
munkáját, melyet kimeríthetetlen erővel, meghátrálás nélkül, nemzedékeken átívelve végzett.
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1943. január 28-án született Berettyószéplakon, kisiparoscsalád első gyermekeként. Hárman voltak testvérek: két lány és egy fiú. Az édesapa műbútorasztalosként dolgozott. Nemcsak az igényes, pontos munka fontosságát
hagyományozta gyermekeire, hanem megingathatatlan magyarságtudatát, a magyar nyelv, a magyar nóta szeretetét, átörökítésének szükségességét. Tanulmányait a helyi iskolában kezdte. 7 évet tanult Berettyószéplakon.
Nyolcadik osztálytól Szatmárnémetibe, a Kölcsey Ferenc Gimnáziumba került, ott érettségizett. A szatmári pedagógusok megtöltötték „tarisznyáját”
nemcsak ismerettel, hanem maradandó szellemi értékekkel is. Tisztelettel
és meleg szívvel gondol vissza Rög József magyar szakos tanárára, aki megszeretette vele mind a magyar irodalmat, mind a magyar színjátszást. Az
érettségi után a szomszéd faluba, Bályokra került. Hogy milyen céllal? Hogy
tanítson, hogy kibontakoztassa a gyermekekben megbúvó képességeket, a
világ megismerésének igényét. Hat hónapot dolgozott a bályoki iskolában.
Matematikát és oroszt tanított, majd Széplakra került mint tanítónő. 1961től 1971-ig helyettes tanárként tevékenykedett. A tanítással párhuzamosan
önképzésre jelentkezett: elvégezte Marosvásárhelyen a román–magyar
szakos tanárképzőt. Kezdetben csak román nyelvet és irodalmat oktatott.
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„Mindig büszke voltam arra, hogy románt taníthattam” – vallja, és mikor átvette a magyar katedrát, a saját osztályában továbbra is ő oktatta a román
irodalmat és nyelvtant. Kidolgozott irodalmi tételei biztos továbbjutást,
sikeres vizsgát jelentettek tanítványainak. 44 évet dolgozott Széplakon
és Bályokon. Ez alatt az idő alatt minden évben osztályfőnök is volt. Kiváló szervezőkészségéről árulkodik, hogy évente tanulmányi kirándulásokat
szervezett a tanulók kulturális és magyarságtudatának erősítése, valamint
a természettudományok egyéb formájának megismerése céljából. Úgy gondolja, hogy „aki hivatását nem végzi szeretettel, szívből, odaadással, nem érdemli meg, hogy pedagógus legyen”. Feladatának a vezetést, az útmutatást
tartja, munkájára a pontosság, az igényesség, a következetesség, a szigor
jellemző. Alapelvének tartja, hogy „ahol nincs csend, rend, fegyelem, ott
nincs tanítás”.
1999 novemberétől nyugdíjas, de még 7 évet katedránál maradt. Hosszú
pedagógusi munkája során számos eredményt tudhat magáénak, amit felsorolni a teljesség igényével nem lehet. Szobája emléktárgyai – fényképek,
plakettek, szárított virágcsokrok az elért eredményeiről tanúskodnak. Még
fiatal, kezdő pedagógus, amikor Bályokon színpadra állítja Móricz Zsigmond
Nem élhetek muzsikaszó nélkül című színművét. Ezt követi Bródy Sándor
Tanítónő című regényének színpadi feldolgozása. Az év jeles napjait – tanévnyitó, tanévzáró, nőnap, nemzeti ünnepek – műsorral ünnepelték. Ezek
szervezésében élhette meg leginkább magyar identitását, és adhatta át
tudását a tanítványainak, a jövő nemzedékének. Részt vett 3 diákkal a Soltvadkerten tartott iskolák közötti versenyen, melyet a szabadságharc 150.
jubileumára szerveztek. Innen első díjjal tértek haza. Pályázati felhívásra
dolgozta fel Wass Albert hazafias líráját. Nem volt nehéz ezt megfogalmazni, hiszen példaként állt előtte az író hazaszeretete, odaadó tevékenysége.
Számos nótát, népdalt tanított meg diákjainak. A kommunizmus éveiben is
mindig népdalcsokorral készült a Megéneklünk Románia Fesztiválra. Színpadra vitte a fonót, néptáncot oktatott: páros táncot, legényest fokossal,
lányoknak pedig üvegest, majd a szüreti bálok néptáncrendjét is ő állította
össze. Nemcsak az ismeret magvait vetette el hűségesen diákjaiban, hanem
kézügyességet igénylő gyakorlati tudást is átadott: horgolni, varrni, kötni
tanított.
Tette a dolgát nap mint nap, reménykedve, hogy az elhintett mag gyökeret
ver és szárba szökken.
Észrevételeit, tanácsait, emberi bölcsességét mindig elismerték, megfogadták nemcsak iskolai, hanem községi szinten is. 1990-ben egyik alapító
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tagja volt a helyi RMDSZ-nek, és sok éven át látta el annak titkári feladatait. A Református Nőszövetség aktív tagja, a nőszövetségi napló jegyzője, kórustag. Tizenegy évfolyamon keresztül szerkesztője és korrektora a
Berettyószéplaki Krónikának, amelynek megtartása nem kevés munkát
igényelt. Hűséges szervezője és támogatója volt a magyar gyermeklapoknak, soha nem sajnált anyagi áldozatokat hozni a magyar kultúráért. Ezt
legjobban talán roskadozó könyvespolca bizonyítja. Hosszú évekig adatgyűjtője volt Bagosi József, budapesti kulturális antropológusnak, segítve
a Berettyószéplaki Füzetek című sorozat összeállítását, megjelenését.
Számtalan tevékenysége árulkodik arról, mennyire szeretett másokért élni,
a közösségért munkálkodni, a megmaradásért harcolni. Igazi lokálpatrióta,
akit nagyon szoros kötelék láncolt Berettyószéplakhoz. Életpályája megcáfolja azt a régi közmondást, mely szerint „senki sem lehet próféta a saját
hazájában”. Rist tanárnő az volt. Amikor arra kértem, hogy fogalmazza meg
tanácsát, útravalóját a jövő pedagógusainak, csak annyit válaszolt: „Életem
és munkásságom egész ideje alatt nem tanácsadó, hanem példamutató
szerettem volna lenni.”
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Talán Váci Mihály gondolatai foglalják össze legtömörebben a tanárnő életpályáját:
„Ilyen kívántam lenni én is, ott a
homokba szúrt nyárfa: – a tanító,
ki fénybe tör, ragyogó hit a lombja,
irány azoknak, jel és biztató,
kik jönnek barázdákban botladozva.”

simon erika
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