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ZOLTÁN
ILDIKÓ

Zoltán (Kapusy) Ildikó, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum legendás első fokozatú tanára magyar és világirodalmat tanított az élménypedagógia módszerével, ahogy manapság jellemeznénk a katedrán kifejtett
tevékenységét. Magyartanárok egész sorát nevelte ki – dr. Pletl Rita, dr.
Gagyi József, a Sapientia – EMTE kommunikáció szakának professzorai –,
és hosszan sorolhatnánk a humán és a műszaki tudományok területén kitűnt egykori tanítványait: Tompa Gábor, a Kolozsvári Állami Magyar Színház
igazgatója, Medgyessy Éva írónő, dr. Körtesi Péter matematikus, a miskolci
egyetem docense, dr. Felszeghi Sára egyetemi docens, jogi szakleveles orvos, dr. Gyéresi Júlia, a marosvásárhelyi Művészeti Egyetem adjunktusa –
mindössze néhány azok közül, akik az irodalom és a művészetek szeretetét
tanulták tőle. Ahogy én is. Ellenszél borzolta, ingerszegény időkben, amikor
szinte száműzték a humán tudományokat az oktatásból, mit sem törődve a
felsőbb utasításokkal, a legmagasabb színvonalon tette a dolgát. Oázis volt
a magyaróra, amelyen úgy vezetett be a zene hangján a képzőművészeti
alkotások és az építőművészet képeivel egy-egy korszakba, hogy azt soha
többé nem lehetett elfelejteni. „Vonzó egyéniségével, a szép iránti ösztönös
szeretetével” az olvasás igényét ébresztette fel bennünk, s megtanított a
műalkotásokban rejlő üzenet megfejtésére és megértésére. Lehajtott fejű
időkben szárnyalni tanított időn és téren át, kinyitva számunkra a világirodalom ablakait is. A totális pedagógia képviselője volt, szép, elegáns, igényes tanár és kiváló előadóművész egy személyben. Támogatta, biztatta a
kezdő tollforgatókat, akik baráti tanácsért később is felkeresték.
Zoltán Ildikó 1930-ban született Brassóban, elemi iskoláit a marosvásárhelyi Ferenc-rendi zárdában végezte, majd a Leánygimnáziumban (mai Egyesülés középiskola) érettségizett. 1954-ben a Bolyai Tudományegyetemen
szerzett magyar szakos tanári oklevelet. Első osztálytól az érettségiig zongorázni tanult. Íráskészsége korán megmutatkozott, a fogalmazások mellett verseket írt. Egyetemi hallgató korában nyelvjáráskutató utakra járt, s
tanárai közül a Márton Gyula, Gálffy Mózes, Antal Árpád professzorok nevét említi. Pályáját a kézdivásárhelyi tanítóképzőben kezdte, majd 1962-től
1986-ig a marosvásárhelyi Bolyai Farkas középiskolában tanított.
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„Színvonalas előadásokat, irodalmi összeállításokat, színdarabokat mutatott be tanítványaival, elsősorban az általa vezetett irodalmi kör tagjaival. Szereplőkben, hallgatókban egyaránt maradandó emlékként élnek a
Petőfi- és Arany-emlékestek, a régi magyar irodalomból összeállított előadás, a nemzetközi gyermekév alkalmából bemutatott verses-zenés műsor, a Kádár Kata ballada dramatizált változata, Karinthy Frigyes Bűvös
szék című vígjátéka, Vörösmarty Csongor és Tünde mesedrámája, az iskola
425. évfordulóján bemutatott emlékelőadás. Mindig a csúcsok vonzották,
kirándulótársaival, tanítványaival a Kárpátok tetőit sorra meghódította.
Ismereteit, a katedrán szerzett tapasztalatait pályatársaival is megosztotta. 1960–1974 között a magyar irodalom tanárok módszertani körének
vezetője volt Maros megyében, 1973-tól a Tanítók Háza magyar szakos tanárainak felelőse. 1962-ben Bukaresti Erzsébet kolléganőjével megírták
az V. osztályos magyar tankönyvet. Számos módszertani, irodalmi témájú
előadást tartott. Egy Tamási-novella elemzése című tanulmányát a Nyelv és
Irodalomtudományi Közlemények különkiadásban jelentette meg (1975. 1.
sz.). 1972-ben Élenjáró Tanár címmel tüntették ki” – írta Zoltán Ildikóról Madaras Piroska, a pályatárs.
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A titokra vagyok kíváncsi, ahogy a májusi kert pompás díszletei között beszélgetünk, majd elárulja, hogy az a varázslatos könnyedség, imponáló tájékozottság, ami az óráit jellemezte, rengeteg munka, önképzés, előkészület eredménye volt. De szerette, amit tennie kellett, és úgy érezte magát a
katedrán, „mint kulcs a zárban” – teszi hozzá, majd lelkesen beszél kedvenc
költőiről, íróiról, és megemlíti, hogy kezdeményezésére zenésítette meg
László József Nemes Nagy Ágnes Tanulni kell című versét.
Majd Toldalagi Pál Emelj magasba című versét adja ajándékba, ahogy volt
tanítványainak is az érettségi találkozókon. Emelj magasba, Istenem, / mint
gyermekét az apja, / az édes fénybe hirtelen, / a mosdató magasba, / hogy
tiszta és hogy jó legyek, hogy szeressem a szépet, / hogy láthassam a lényeget, / hogy lássak is, ha nézek.”

bodolai gyöngyi
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