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SZABÓ
ETELKA

„Hiszek a gyermeki tiszta lélekben. Ő sohasem rossz. A külső tényezők hatására válhat
azzá. A tanár dolga, hogy ezt megakadályozza hármas gyökerének megerősítésével:
haza, nemzet, nyelv. A magyar irodalmat soha nem tantárgynak, hanem emberformáló segédeszköznek tekintettem” – vallja Szabó Etelka nyugdíjas magyartanár,
művelődésszervező, számos helytörténeti tanulmány szerzője.

Gyimesközéplokon született 1945. szeptember 16-án. Tanulmányait Kovásznán kezdi, itt
érettségizik, majd a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem magyar szakán szerez
egyetemi oklevelet. Pályája során elválaszthatatlanul összefonódik pedagógusi és művelődésszervezői munkája. Bárhol tanít, az irodalomtanítás mellett lámpásként utat mutat,
értéket teremt, közösséget formál.

Az egyetem elvégzése után 1968-tól Futásfalván lesz magyar szakos tanár. A tanítás mellett diákszínjátszást vezet, és a faluban hagyományossá vált Házasemberek bálján előadott
népszínművek betanításával, megrendezésével is foglalatoskodik. Emellett tanulmányi
kirándulásokat szervez, a futásfalvi gyermekekkel rendszeresen látogatják Erdély irodalmi
emlékhelyeit.

1971-ben versenyvizsgával Kovásznára, a vajnafalvi iskolába kerül. Magyar nyelvet és
irodalmat tanít több mint 20 éven át, miközben néhány évig aligazgatói feladatkört is
ellát. 1990-től nyugdíjazásáig a Kőrösi Csoma Sándor Líceum magyartanára. Pedagógusi
munkája mellett sokrétű és szerteágazó művelődésszervezői munkássága is: irodalmi és
nyelvészeti kört vezet, néprajzi kutatómunkát végez diákjaival – a kovásznai népi hagyományokat és népművészetet tanulmányozzák az ő irányításával. Többszöri házigazdája
és állandó résztvevője a Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedőnek, alapítótagja az
Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének, illetve a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesületnek. Utóbbi égisze alatt segédkezik az évente megrendezett Csoma-napok
szervezésében, a Kőrösi Csoma Sándor-évkönyvek gondozója, szerkesztője és időnként
szerzője is. Ugyanakkor évtizedeken keresztül vezeti az Ignácz Rózsa Irodalmi Kört, a
havonta megszervezett író-olvasó találkozók lelke, házigazdája. A Gazda József tanár úr
által vezetett diákszínjátszó kör munkatársa, a Bartalis János Szavalóverseny többszöri
házigazdája és állandó résztvevője. 1998-ban nyugdíjba vonul, de valahányszor hívják
fiatalabb kollégái egy-egy rendezvényre, szavaló- vagy mesemondó versenyre zsűrizni,
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szeretettel elfogadja a meghívást, vállalja a sokszor nem éppen hálás feladatot. Bábáskodik
az Ignácz Rózsa Erdélyi Magyar Egyesület születésénél, melynek kitűzött célja a kovásznai írónő munkásságának népszerűsítése, kultuszának éltetése. Az egyesületben munkát
vállal az alkotói, illetve prózamondói versenyek megszervezésében és lebonyolításában,
részt vesz az Ignácz Rózsa-emléknapokon és -konferenciákon.

Számtalan szakmai és közéleti publikáció szerzője. Írásait a Tanügyi Újság, a Háromszék,
a Székelyföld folyóirat is rendszeresen közli, de helytörténeti és névtani értekezéseit olvashatjuk a Kőrösi Csoma Sándor-évkönyvekben, a Nyelv- és Irodalomtudományi Közleményekben. Fontosabb szakmai elismerései, díjai: Kovászna város Pro Urbedíja, valamint az
RMPSZ Életműdíja. De túl a díjakon és elismeréseken, amiket ő mosolyogva, szerényen
megköszön, olyan ő, mint egy fa, amely viharban-napsütésben rendületlenül áll, ontja
virágát és hozza szellemi gyümölcsét. Jut belőle mindannyiunknak, akiknek megadatott
a közelében lenni. Köszönjük ezt neki, és Isten áldását kérjük további életére, munkájára!
czilli aranka

