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A szórványban, legyen akár kisebb vagy nagyobb helységről 
szó, a nők szerepe ma is, régen is nemcsak összetartó erővel 
bírt és bír, de nagyon sokan rendszeresen szerepet vállalnak 

a család és a munkahely mellett különböző közösségépítő tevé-
kenységekben, azok megszervezésében, vagy éppen példaképekké 
léptek elő a legviszontagságosabb történelmi időkben, tartásukkal, 
hozzáállásukkal, cselekedeteikkel.

Maderspachné Buchwald Franciska (1804–1880) és Bo-
hus-Szőgyény Antónia (1803–1890) csupán két példája azoknak 
a régiónkhoz kötődő bátor, önfeláldozó, segítőkész hölgyeknek, 
akik nemcsak koruk elismerését vívták ki, de emlékük ma is po-
zitív erővel bír. 

A régiónkban itt és most közöttünk lévő, dolgozó, alkotó nők 
közül olyanokat szeretnénk (a teljesség igénye nélkül) kiemelni, 
akik bebizonyították, nap mint nap bizonyítják, hogy helyt kell 

és lehet állni az élet bármely területén – legyen szó oktatásról, 
szociális tevékenységekről, kultúráról, gazdaságról, vagy akár 
politikáról is. Azokra szeretnénk ráirányítani a figyelmet, akik 
nemcsak helytálltak, de sikerült kiemelkedőt alkotniuk a saját 
területükön, sikerült olyasmit „letenniük az asztalra”, ami nem 
csupán közvetlen környezetükre van jó hatással, hanem a szór-
ványközösség egészét érinti.

Nem titkolt célunk, hogy az általunk bemutatott példák arra ser-
kentsék közösségünk leányait és asszonyait, fiatalokat és időseb-
beket egyaránt, hogy minél többen bekapcsolódjanak a közösségi 
életbe, minél többen szerepet vállaljanak olyan tevékenységekben 
is, amelyek, ha nem is jelentenek számukra azonnali jövedelem-
forrást, előremozdítják a közösséget, segítik annak fejlődését, 
hagyományaink ápolását és fennmaradását.

NYUGATI JELEN

Nők a közösségért 

„Én elsősorban ember vagyok, aztán magyar”
Kiss Anna, mindenki Babucija, a gyermekek Ba-

buci nénije székely gyermek (ő fogalmazott így 
magáról – szerk. megj.), Csíkszentimrén született 

és egyéves volt, amikor szüleivel Aradra költözött. 
Mosóczy-telepi gyermekkorára szívesen emlékezik, 
örömmel és csillogó szemmel meséli az akkori élmé-
nyeket. Jelenleg főállású nagymama, élete leggyö-
nyörűbb időszakát éli unokája mellett, vele együtt, 
egymásnak és egymásért. Imádja a fagyit és szereti az 
idézeteket olyannyira, hogy gyűjti is azokat, és amikor 
az ideje úgy engedi, bemásolja egy jegyzetfüzetbe, 
hogy legyenek mind egy helyen.
Kiss Anna nevéhez pedagógusi tevékenysége mellett 
számtalan kezdeményezés és cselekedet fűződik, 
szinte kivétel nélkül minden magyar közösséget érintő 
megmozdulás része volt és része ma is, de mindezek-
ről meséljen ő maga. 

– Nagyenyeden, a mostani 400 éves Bethlen Gábor Kollégium-
ban végeztem. Azok az évek meghatározók voltak számomra, tele 
nagy élményekkel, amik azóta is a lelkemben vannak, rányomták 
bélyegüket a pályaválasztásomra, bár kiskorom óta tudom, hogy 
én csak tanítónő akarok lenni. Hangsúlyozom: sem óvónő, sem 
tanárnő, csak tanítónő! Mindenféle más helyen becsületesen tel-
jesítettem a rám bízott feladatokat, de igazán csak az iskolában a 
kicsikkel éreztem jól magam, és ez a mai napig így van, a gyerme-
kek között érzem magam elememben. 

46 évet tanítottam, majdnem 44 év régiséggel mentem nyugdíjba 
hivatalosan, utána még másfél évet maradtam a Pedagógusok Há-
zában, aztán még tanítottam két évet Szentpálon. Az is egy megha-
tározó, szép periódusa volt életemnek, hiszen azért mentem oda, 
hogy megmaradjon a magyar tagozat. Kaptam kilenc gyermeket, 
igazi falusi gyerekeket, jó volt velük együtt dolgozni, megpróbál-
tam őket egymáshoz fejleszteni. Szimultán osztályban tanítani a 
kihívások kihívása egy pedagógus számára, hiszen rengeteg felké-
szülést igényel. Nagyon nagy elégtételem, hogy versenyeken vettek 
részt, szép eredményeket értek el.

1974-től 30 éven át a Periszkóp Népszínháznak (az aradi Mű-
velődési Ház magyar színjátszó csoportja – szerk. megj.) az aktív 
tagja voltam. Hát egy pedagógus tulajdonképpen színész – mondja 
nevetve. Ott ismerkedtem meg férjemmel, Kiss Károllyal. Időköz-
ben megalakítottam a Viola néptánccsoportot is – a mostani Viola 
elődjét –, ahol táncoltam sokáig, közben férjhez mentem, majd a 

két lányomat neveltem. Nagy szerencsém volt a férjemmel, aki 
mindenben segített nekem, mindent velem együtt csinált, igazi 
társam volt mindenben. Mindent megosztottunk, mindent meg-
beszéltünk, a gyermekek előtt sohasem vitáztunk.

A Pedagógusok Házába azért kerültem, mert a tanfelügyelőségen 
akkor nem volt olyan állás, hogy a nemzetiségi oktatásért felelős 
tanfelügyelő. Most már van. A nemzetiségi oktatásért, tovább-
képzésért feleltem tanfelügyelői minőségben. Szerintem ‘89 óta 
nem volt nálam nagyobb régiséggel rendelkező pedagógus, aki a 
szakfelügyeleteket végezte.

Alapító tagja vagyok a Máltai Szeretetszolgálat aradi fiókjának, mi 
kilencen alapítottuk, én azóta is vezetőségi tagja vagyok. Soha nem 
vállaltam vezetői posztot, mert úgy érzem, hogy ha vezető vagyok, 
nem tudok annyit dolgozni, tenni, segíteni. Mindig úgy próbálom be-
osztani az időmet, hogy mindenhol ott legyek, ahol szükség van rám.

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége aradi szervezeté-
nek is alapító tagja, titkára vagyok, én írtam/írom mindig min-
denhol a jegyzőkönyvet. 

Amikor megalakult az RMDSZ Nőszervezet, akkor felajánlot-
tam, hogy mindenben segítek, ha tudok, ha szükség van rá. Most 
is vállaltam felügyeletet a nyári iskolában, nagyon szívesen csiná-
lok mindent, amíg erőm van, amíg tudok, addig próbálok a közös-

ségemnek segíteni. Mindezek 
mellett még egyháztanácstag is 
vagyok a Mosóczy-telepi katoli-
kus templomban.

Sok mindent csinálok, de 
mégis van időm mindenre. Soha 
senkit nem utasítottam vissza, 
ha hozzám fordult, mindig azt 
kérdezem, hogy miben tudok 
segíteni. 

– Mi vonzotta a pedagógusi 
pálya felé? 

– Számomra mindig egyér-
telmű volt, hogy tanítónő le-
szek, soha nem gondolkodtam 
másban. Édesanyám ugyan 
óvónő volt, édesapám viszont a 
kereskedelemben dolgozott, és 
amikor összeházasodtak, ak-
kor édesapám elcsalta magával 
édesanyámat Aradra. A keres-
kedelmi fizetés már akkor jóval 
kecsegtetőbb volt a pedagógusi 
béreknél, így aztán mikor ide 
költöztek Aradra, akkor már 

mindketten a kereskedelemben folytatták tevékenységüket. Vi-
szont édesanyámnak is benne volt a vérében a pedagógusi hajlam, 
állandóan játszott velünk, és ő engem mindig támogatott, segített 
a választásban. 

– Tevékenységei során milyen nehézségekbe, akadályokba üt-
között az idők során akár a közösség, akár a hatóságok részéről?

– Soha nem volt semmiféle akadály. Székely gyermek vagyok, 
és mindig nyíltan, őszintén beszélek, megmondom a véleményem, 
hiszen úgy érzem, hogy pedagógusként ez nevelő feladatom. Va-
lószínűleg azért, mert becsületes, egyenes ember vagyok, ez soha 
nem okozott gondot sehol. Én úgy gondolom, hogy nincs rossz 
ember: jó ember és jobb ember van.                      TAKÁTS ÁGNES

Folytatása a IV. oldalon

A szentpáli gyermekekkel

I.
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Matekovitsné Korodi Mária Sepsiszentgyörgy 
mellett, Szentivánlaborfalván született, ikersor-
sa volt 59 évig, 2010-ig, amikor bekövetkezett 

ikertestvére, Hajnalka halála. Egypetéjű ikrek voltak, 
és bár 23 éves koruktól fogva máshol éltek, de bármit 
kigondoltak, bármit szerettek volna csinálni, azt együtt 
vitték végbe.
Sokrétű tevékenysége mellett Matekovits Mária neve 
nem ismeretlen az aradi magyar közösségben, sokan 
a közkedvelt biológia tanárként ismerik, sokan meg 
azt is tudják, hogy 14 évig élsportoló volt az asztalite-
niszben. Aradra 1972-ben került a sport által, kis sze-
rencsével tanárként, amit ugródeszkának szánt akkor, 
de a sors közbeszólt. Megismerkedett férjével, Mate-
kovits Mihállyal, és itt maradt. Két gyermeke és három 
unokája van, jelenleg a negyedik könyvén dolgozik, 
amit ikertestvére halálának 10. évfordulójára szeretne 
megjelentetni 2020-ban.

– Én sokoldalú voltam. Már általános iskolás korom óta spor-
toltam, de nem csak asztaliteniszt, hanem megyei kézilabda-vá-
logatott voltam, atletizáltam, ugyanakkor nyolc évig hegedültem, 
néptáncoltam, népdalénekes is voltam. 

Az asztaliteniszt csak 14 éves koromban kezdtem, annak ellené-
re, hogy azt már 6–7 évesen elkezdik. De rám azt mondták, hogy 
tehetséges vagyok, és egy külön előny volt, hogy balkezes vagyok. 
1964-ben már országos ifi bajnok voltam ikertestvéremmel a női 
párosban és vegyes párosban. Ugyanebben az évben leigazolt já-
tékosok lettünk a brassói Vasutas Klubnál, Brassóban végeztük 
a középiskolát. 15 éves koromtól életformámmá vált a sport, a 
küzdés, a céltudatosság, a versenyszellem, a lemondás és a siker.

1972-ben végeztem az egyetemet biológia szakon Bukarestben, 
én tulajdonképpen ott tanultam meg románul, hiszen akkor még 
a da és a nu-n kívül nem nagyon tudtam mást. 

Az asztalitenisznek köszönhetően kerültem Aradra az egyetem 
után az Aradi Sportklub megkeresésére. Akkor nagyon nehéz volt 
állást találni, én kétszer versenyvizsgáztam, hogy el tudjak he-
lyezkedni Szentpálon. Nem állt szándékomban sokáig maradni, 
de megismerkedtem férjemmel, és 1974-ben már összeházasod-
tunk. 1975-ben kerültem be Szentpálról Aradra az 1-es iskolába, 
itt 26 évig tanítottam, 9 évig igazgató voltam. 1976-ig sportoltam, 
ekkor jöttek egymás után a gyermekek, aztán már nem kezdtem 
újra, hanem előtérbe helyeztem a szakmai dolgokat, képzéseket 
stb. 2001-ben kerültem a Csiky Gergely Főgimnázium elődjébe 
aligazgatóként, 2009-ben mentem nyugdíjba. Az aradi magyar 
közösség életébe én férjem által kerültem be, ő akkor már a közös-
ségért dolgozó és a közösséget építő aktív pedagógus volt.

Összesen 41 évet tanítottam, de emellett rengeteg tevékenység-
ben vettem részt. Több mint 26 éven keresztül, megszakítás nélkül 
táborokba vittük a gyermekeket, rövid időn belül a biológiatanárok 
szakvezetője lettem. 1990 után felvettük a kapcsolatot rengeteg 
magyarországi és székelyföldi iskolával, testvérkapcsolatokat lé-
tesítettünk (Szeged, Békéscsaba, Deszk stb.). Igyekeztem mindig 
mindenben részt venni, ami a pedagógusoknak hasznot hozott.

Én szerveztem a Bolyai Nyári Akadémiát, a Drámapedagógiai 
Nyári tábort, amire sem azelőtt, sem utána nem volt példa.

2001-ben Hajnalkával együtt belefogtunk a felnőttképzésbe. 
Közösségépítő tréning, drámapedagógia, komplex dráma, élmény-
pedagógia foglalkozásokat szerveztünk. Közben megalapítottuk a 
Romániai Magyar Drámapedagógiai Társaság aradi fiókját, aminek 
akkor engem elnökévé választottak. A több mint tíz évig tartó ren-
dezvénysorozatnak óvónők, tanítók, tanárok, intézményvezetők, 
de főleg a gyermekek voltak a nyertesei.

Ott volt még az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 
(EMKE), ahol én 1991-ben megyei elnök lettem, 1994-től pedig 
országos alelnök. Az EMKE-n keresztül nagyon sok kulturális 
rendezvényt tudtunk szervezni, így került Aradra Sinkovits Imre, 
Vitkayz Kovács Vera vajdasági operaénekes, Dévai Nagy Kamil-
la és a Krónikás énekesei és még sorolhatnám. 1995-ben Aradon 
vendégszerepelt a budapesti Nemzeti Színház Sütő András Advent 
a Hargitán című színművével.

1995 és 2000 között több emléktáblát is avattunk a Minorita 
Kultúrház előcsarnokában: Tóth Árpád, Znorovszky Attila, Lóczy 
Lajos, Simonyi óbester. Pécskán, a Klebesberg Kunó-emlékünnep-
ség és emléktábla-állítás is a mi nevünkhöz fűződik.

Ugyanebben az évben, 1991-ben megalapítottuk a Románi-
ai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) Arad Megyei 
Szervezetét itt, nálunk a lakásban. A férjem országos alelnök volt 
a szervezetben, így ezen a vonalon is sok mindent el tudtunk érni, 
rengeteg szakmai továbbképzőt tarthattunk a magyar pedagó-
gusoknak. Megalapítottuk a Márki Sándor-díjat, amelyet azóta 
is minden évben odaítélünk a pályán kimagasló tevékenységet 
végző pedagógusnak.

Az aradi magyar nyugdíjasok klubjában népdal- és nótafelelős 
voltam, 1992-ben Lénárt Tiborral megalakítottuk a 72-es számú 
cserkészegyesületet. 

1990 és 2014 között a Temesvári Körzeti Rádió magyar adásá-
nak aradi tudósítói voltunk férjemmel, 1975 és 2014 között a helyi, 
hazai írott sajtó munkatársaiként a közművelődés, az oktatás, a 
felnőttképzés, a megmaradás eseményeit emeljük ki írásainkban. 
Emellett ismertetőt, munkafüzetet és környezetvédelmi tartalmú 
kiadványokat jelentettünk meg.

– Tevékenységei során milyen nehézségekbe, akadályokba 
ütközött az idők során?

– Többnyire anyagi nehézségek voltak. Folyton támogatókat 
kerestünk, aztán jöttek a pályázati lehetőségek, de ez sem volt 
könnyű, bár sok éven keresztül az EMKE révén benne voltam a 
kolozsvári pályázati bizottságban, és ez sokat számított. Egyéb 
nehézség, konfliktus nem igazán volt, hiszen igyekeztem mindig 
olyasmit szervezni, amit más nem csinál, hogy ne ütközzünk sen-
kivel, ne nyúljunk mások levesébe.

– Ez a szerteágazó tevékenység milyen pluszt adott Önnek? 
– Én úgy érzem, hogy az emberi sors teljes keresztmetszetét 

kaptam. Nyilván szakmai vonalon kaptam a legtöbb pluszt, a 
sok elégtételt, elismerést. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint 
az a meglepetés, ami a nyugdíjazásom napján ért: az első osz-
tálytól XII. osztályig minden évfolyam felszólalt. Nekem már 
a második osztálynál csorgott a könnyem. Ilyent nem is hal-
lottam, hogy máskor előfordult volna, ez egyfajta visszajelzés 
volt arra, hogy mit hogyan csináltam. 

– Hogyan alakult az évek során a magyar közösség? 
– Nagyon átalakult. A nyugdíjazásom után még négy évet taní-

tottam, de hát csak kapkodtam a levegőt, hogy mivé lett az egész 
rendszer. Ez az óriási átalakulás több tényezős: elsősorban az a 
sok tanügyminiszter, aki az elmúlt években volt. Én pl. nagy prob-
lémának látom a szülők hozzáállását is, hogy túlságosan szabadon 
nevelik a gyermeket, aki mindenbe beleszólhat, azt csinál, amit 
akar. Az okos kütyük helytelen, nem megfelelő használata is rossz 
hatással bír, közösségromboló hatásuk van. 

– Van-e olyan személy, akinek munkásságát csodálja? Pél-
dakép?

– A sportban kiemelkedő példaképem a volt edzőm, Popovici 
Aurel. Fantasztikus emberbarát volt, aki nagyon oda tudott fi-
gyelni ránk, mindenben segített. Szakmai vonalon értékeltem és 
felnéztem Pecho Anna munkásságára, ő kémiatanár volt az 1-es 
iskolában. Pedagógus példaképem volt még házasság előtt a fér-
jem is, de példaképem volt a testvérem, Hajnalka is. 

TAKÁTS ÁGNES
Folytatása a IV. oldalon

„Az emberi sors teljes keresztmetszetét kaptam”

Ifjúsági asztalitenisz bajnokság, Koppenhága – III. hely
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Irodalommal harcol az irodalomért
Kilencedik osztályos volt, amikor elhatározta, 

hogy irodalmár lesz, de az akkori rendszer nem 
kedvezett neki, csak diákújságíróként tudott 

érvényesülni, szépirodalmi műveit egyáltalán nem 
jelentették meg. 
Az aradi Regéczy Szabina Perle mára már közismert 
és elismert műfordító, költő (négy saját versesköte-
te, hét műfordítás-gyűjteménye van – szerk. megj.), 
emellett magyar nyelvet és irodalmat tanít a vingai 
Technológia Líceumban II–VIII. osztályos diákoknak, 
és havonta egyszer megszervezi a Tóth Árpád Irodal-
mi Kör találkozóit a kör elnökeként. 
Olyan szakmai elismerések illették, mint a Vörös Lobo-
gó díja, a Protestáns Teológiai Intézet díja, Országos 
EMKE-díj, az Irodalmi Jelen díja, a Román Írószövet-
ség díja, Apáczai-oklevél.
Napjainkban publikál a Nyugati Jelenben, Irodalmi 
Jelenben, Szövétnekben, Havi Szemlében, Arcában, 
Agora Literară-ban.
A Romániai Írószövetség címzetes műfordítója az 
irodalmat népszerűsíti az aradi magyarság körében, és 
nagyon szeretné, ha minél több emberhez eljutnának 
a versek, prózák, regények, de leginkább a fiatalokba 
ültetné be az olvasás szeretetének a csíráját.

– Második osztályos korom-
ban írtam az első versemet, de 
akkor még csak szórakoztam 
a versírással, egyáltalán nem 
vettem komolyan. Kilence-
dik osztályos voltam, amikor 
megérkezett a múzsa és kérte 
a barátságot. Olyan kiváló iro-
dalomtanárt kaptam, mint dr. 
Brauch Magda, akinek színes, 
leleményes és élvezetes előa-
dásmódjának köszönhetően 
beleszerettem az irodalomba. 
Ekkor határoztam el, hogy 
költő és műfordító leszek. Ak-
koriban kerültem kapcsolatba 
a Tóth Árpád Irodalmi Kör-
rel, akkor lettem tagja és ott 
nagyon sok szeretettel vettek 
körül. A Vörös Lobogó mellett 
működött az Ifjú Riporterek 
Köre, ez fiatal dolgozókból és 
középiskolai tanulókból állt. 
Ennek köszönhetem, hogy kö-
tetre való cikkem jelent meg a 
Vörös Lobogóban és 1988-ban 
megkaptam a Vörös Lobo-
gó-díjat, mint az újság egyik 
legaktívabb külmunkatársa. 
Nagyon boldog voltam, mert 
tanárok, orvosok és mérnökök 
között kaptam ezt az elisme-
rést, és én voltam az egyetlen 
diák. 

Nem akarom bántani a meg-
boldogult rendszert, de ak-
koriban semmi szépirodalmi 
munkát nem tudtam közölni. 
Rengeteget próbálkoztam sa-
ját írásaimmal, fordítottam 
Eminescut, Alecsandrit, hi-
ába, nem jelentették meg. 
Semmi lehetőségem nem volt 
arra, hogy irodalmárrá váljak. 
Érettségi után megfogtam a 
három versesfüzetemet és be-
dobtam a kályhába. Azt mond-
tam, hogy ez nem egy alkotói 
válság, hanem én totálisan 
kiégtem, és soha többet nem 
fogok kapcsolatot teremteni 
az irodalommal. Akkor bána-
tomban elmentem a Nagyvá-
radi Sulyok István Református 
Főiskola vallástanár-képző 
karára, ahol évfolyamelsőként 
végeztem az első évet. Akkor 
azt gondoltam, hogy miért 
szerezzek én főiskolai okleve-
let, hogyha ugyanazzal az erő-
feszítéssel egyetemi diplomát 
is kaphatok, így hát vettem a 
bátorságot és felvételiztem a 
Kolozsvári Protestáns Teológi-
ai Intézet lelkészképző karára. 
Nagyon jól tanultam, még díjat 
is kaptam egyik évben, mint 

Kolozsvár egyik legjobban ta-
nuló egyetemistája. A legutol-
só évet is 9,87-es tanulmányi 
átlaggal fejeztem be.

– Mégsem lett sem lelkész, 
sem vallástanár…

– Érettségi után három hó-
napon keresztül helyettes taní-

tónő voltam az aradi 21-es isko-
lában, és nagyon megszerettem 
a tanítást. Akkor úgy döntöt-
tem, hogy jó lenne elhelyezked-
ni a tanügyben, így elvégeztem 
az Aurel Vlaicu Egyetemen a 
posztgraduális képzést, ami 
feljogosít a tanításra. 2002-
től dolgozom a tanügyben, két 
évig tanítottam Nagyiratoson 
a magyar nyelv és irodalmat, 
egy éven át Újzimándon és 
2005-től Vingára ingázok heti 
három alkalommal. A tanme-
netem nagyon széles skálán 
mozog, tekintve, hogy a magyar 
nyelv fakultatív. Tanítok verset, 
mesét, elbeszélést, szólásokat, 
közmondásokat, találós kérdé-
seket, népi gyermekjátékokat, 
gyermekdalokat, népdalokat 
és magyar költők megzenésí-
tett verseit. A diákok nagyon 
szeretik, amit nekik tanítok, 
így együtt jól megy a tanítás és 
az irodalom.

– Tevékenységei során mi-
lyen nehézségekbe, akadályok-
ba ütközött a közösség, illetve 
a hatóságok részéről?

– Hát a megboldogult rend-
szerben igencsak voltak aka-
dályok, ami az irodalmi mun-
kámat illeti, hiszen, amint 

már említettem, semmilyen 
szépirodalmi munkát nem 
közöltek, csak publicisztikát. 
2007-ben megkaptam a Romá-
niai Írószövetség igazolványát, 
ez számomra sokkal nagyobb 
ajándék volt, mint az egyetemi 
diploma. Mert ez feljogosít a 
hivatásos költői és műfordítói 
tevékenységemre. 

– A magyar közösség ho-
gyan fogadta az írásait?

– Én 1997-ben végeztem el 
az egyetemet és 1999-ben már 
a kezemben volt az első kö-
tetem, ami 10 év verseiből és 
publicisztikáiból állt össze, ez 
megnyitotta előttem az irodal-
mi pályát. Azóta csak szépiro-
dalommal foglalkozom, és úgy 
gondolom, hogy jól fogadták 
irodalmi munkásságomat. Fő-
leg műfordításaimat. Hiszen a 
hét irodalmi elismerésem kö-
zül a három legrangosabbat a 
műfordítói tevékenységemmel 
szereztem.

– Diákként került kapcsolat-
ba a Tóth Árpád Irodalmi Kör-
rel, ma már az elnöke. Milyen 
út vezetett idáig?

– Kilencedik osztályos ko-
romban, ha valaki azt mondja, 
hogy én ennek a közösségnek 
leszek az elnöke, kiröhögtem 
volna. Miután elvégeztem az 
egyetemet, újra jelentkeztem 
a körben verseimmel, műfor-
dításaimmal. 29 éves voltam, 
kétkötetes szerző, amikor fel-
ajánlották az elnöki tisztséget. 
Akkor elutasítottam két okból: 
azt mondtam, hogy egy kétkö-
tetes szerző még nagyon kez-
dőnek számít az irodalomban, 
a másik ok pedig az, hogy 29 
éves vagyok, és a Tóth Árpád 
Irodalmi Körbe idős emberek 
járnak, tehát nagyon vissza-
tetsző lenne, ha én lennék az 
ő elnökük. Továbbra is jártam 
az összejövetelekre, végighall-
gattam az előadásokat. 2002-
ben újra felajánlották az elnöki 
tisztséget. Akkor azt mond-
tam, hogy nem leszek elnök, 
de elfogadom az alelnökséget 
Hábel Géza elnök mellett. De 
2003-ban ő lemondott, úgy-
hogy csak rám maradt az el-
nöki tisztség. 

– Mi a szerepe a Tóth Árpád 
Irodalmi Körnek az aradi ma-
gyarság életében?

– A körnek hármas lényege 
van: van egy népfőiskolai jel-
lege, ami azt jelenti, hogy írók-
ról és költőkről emlékezünk 
meg a születési és elhalálozási 
évfordulókon. Van egy alko-
tóműhely jellege, ez azt jelenti, 
hogy írók, költők, műfordítók 
és képzőművészek mutatják 
be munkáikat. Ezenkívül van 
egy ifjúság felé tekintő vetüle-
te is. Nagyon fáj, hogy a fiata-
lokat nem érdekli az irodalom. 
Tisztelet a kivételnek, ugyanis 
van két iskola a megyében – az 
Ágyai Általános Iskola (Erdős 
Márta a vezető tanár) és az 
Erdőhegy-Kisjenő Általános 
Iskola (Sime Judit és Pusztai 
Matild a vezető tanárok) –, 
melynek diákjai rendszeresen 
részt vesznek a kör ülésein, sza-
valnak, énekelnek, szerepelnek. 
Amikor én kilencedikes voltam, 
akkor is csak idős emberek vol-
tak a Tóth Árpád Irodalmi Kör-
ben, és most is.

– Mivel „terelné” a fiatalo-
kat, és úgy általában az embe-
reket az irodalom felé? Mivel 
lehetne őket motiválni, hogy 
részt vegyenek irodalmi este-
ken, rendezvényeken?

– Ez nagyon nehéz dolog. 
Én próbálom a kör programját 
változatosan összeállítani, az 
előadásokat pedig színessé és 
élvezetessé tenni mindenki szá-
mára. Nagyon sajnálom, hogy 
kevés fiatal jön el. Az iroda-
lombarátok manapság nagyon 
ritkák. Sajnos.

– A műfordítás milyen 
pluszt adott Önnek az életben?

– A végtelen boldogságot. 
Nagyon szeretek fordítani. 
Igyekszem minden kérésnek 
eleget tenni, és ha egy ideig 
nem kapok felkérést, akkor 
magamtól, felkérés nélkül is 
fordítok.

– Mennyire vállal aktív 
szerepet az aradi magyarság 
körében?

– A Tóth Árpád Irodalmi 
Kört mindenképpen a magyar-
ságért viszem. Ide csak magya-
rok járnak, ez egy tiszta ma-
gyar közösség, melynek egyik 
célja a magyarság ápolása. Az 
én küldetésem, hivatásom ez 
a kör. Úgy érzem, hogy eléggé 
aktív vagyok, hiszen ezekről a 
találkozókról is rendszeresen 
beszámolok a Nyugati Jelen 
hasábjain. 

– Van-e olyan személy, aki-
nek munkásságát csodálja, 
akár példakép szinten?

– Két ilyen műfordító van, 
akit nagyon tisztelek. A szak-
tudás szempontjából nagyon 
tisztelem Franyó Zoltánt, aki-
nek műfordításai fantasztiku-
san tehetségesek, a lelki hoz-
záállás szempontjából nagyon 
tisztelem Dsida Jenőt. Mert 
amikor Eminescu Glosszáját 
lefordította, azt mondta, hogy 
úgy ültette át ezt a költeményt, 
mint egy virágot az egyik cse-
répből a másik cserépbe. Egy 
másik példaképem Tóth Ár-
pád, mert ő olyan hitelesen 
tudta lefordítani a költeményt, 
hogy néha még a vers hangzá-
sát is vissza tudta adni. Én is 
ennek a nyomdokán próbálok 
haladni. 

TAKÁTS ÁGNES

2010. május 18-án Matekovits Mária átadta az EMKE-díjat Regéczy Szabina Perlének

2009 őszén negyedik önálló kötetéből olvas fel

Író-olvasó találkozó Ágyán, a szerző dedikál
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„Én elsősorban ember 
vagyok, aztán magyar”

Folytatás az I. oldalról

Nagyon nyitottan és azon-
nal tudok bocsánatot kérni, 
ez is nagyon sokat számít a 
kapcsolatokban, ténykedé-
sekben. Mindig megkaptam 
a megfelelő támogatást, se-
gítséget, soha nem volt a 
pályafutásom alatt egy olyan 
valaki, aki keresztbe tegyen. 

– Mivel motiválna má-
sokat, hogy részt vegyenek 
közösség-összekovácsoló 
tevékenységekben?

– Mindenkinek azt mon-
dom, hogy ha úgy érzed, 
hogy tudsz segíteni, és 
időd, energiád van rá, ak-
kor tegyél valamit. Ne ülj és 
tétlenkedj, ne várj felesle-
gesen, hanem próbálj meg 
tenni. A lényeg, hogy moz-
dítsuk előre a közösséget, 
amelynek tagjai vagyunk. 

– Milyen pluszt kapott 
Ön ezektől a tevékenysé-
gektől az életében? 

– Mindent. Engem min-
denhol ismernek, tisztel-
nek, szeretnek, becsül-

nek – ezt érzem. Aki pe-
dig nem, az kikerül, és ez 
így van rendjén. Van sok 
más nemzetiségű barátom, 
mindenkivel jóban vagyok, 
mindenki tisztel, minden-
kit tisztelek, de amikor a 
magyarságomról van szó, 
azt becsületesen megval-
lom és kiállok érte. Én el-
sősorban ember vagyok, 
aztán magyar.

– Mi a tapasztalata, ne-
héz-e a közösséget megfog-
ni, megszólítani, bevonni 
tevékenységekbe?

– Ha változatos, érdekes 
tevékenységekről van szó, 
akkor nem. Sok mindent 
figyelembe kell venni, ha 
valamibe belefogunk. Itt 
vannak például a nóta-
estek (RMDSZ Arad me-
gyei fiókja szervezésében 
– szerk. megj.), amik sokat 
számítanak az egyedül élő 
nyugdíjasoknak, mert eze-
ken keresztül érzik, hogy 
tartoznak valahová, van 
egy kis közösségük. Vagy 
vannak a játékestek a fia-
taloknak, az is egy nagyon 

jó közösségépítő kezdemé-
nyezés, amivel meg lehet 
fogni sok embert. Érdekes 
és szórakoztató dolgokkal 
meg lehet szólítani a kö-
zösséget.

– Van-e olyan személy, 
akinek munkásságát cso-
dálja, akár példakép szin-
ten?

– Erre egy idézettel rea-
gálok: „Az igazi barátokkal 
nem kell mindennap talál-
kozni. Az ember egysze-
rűen tudja, hogy ott van-
nak, ha szükség van rájuk.” 
Ilyen barátom nekem Ma-
tekovits Misi (Matekovits 
Mihály ny. matematika sza-
kos tanár – szerk. megj.), 
aki igazgatói példaképem 
volt. Nagyon jól tudtunk 
együtt dolgozni, bármit 
szervezni, hiszen akkora 
az összhang köztünk, hogy 
az szinte hihetetlen. Misit 
még azért is tudom nagyon 
tisztelni és becsülni, mert 
ő mindig mindenkiben az 
embert keresi, a tanítókat 
mindig sokra becsülte és 
megbízott bennük.

„Az emberi 
sors teljes 
kereszt
metszetét 
kaptam”

Folytatás a II. oldalról

– Mi maradt a sportból?
– Több ezer kilométer mögöttem, 

sok-sok személyes emléktárgy, okle-
vél, érem, színes képeslap és vitatha-
tatlanul az az életforma, munkabírás 
és nyitottság, amelyet a sportnak kö-
szönhetek. Én mindvégig romániai 
magyarként versenyeztem, de soha, 
semmi megkülönböztetés, bántás-
mód nem volt senki részéről. Tulaj-
donképpen az egyik szerelmem volt a 
sport is, de a sportöröm megmaradt 
mára is: ha unokáimmal pingpon-
gozhatok, taníthatom őket.

IV.

Még érzek magamban sok késztetést, tenni akarást
Egy tiszta magyar faluban, Kisiratoson született – 

amire nagyon büszke! – 1953. szeptember 30-án, 
a Mérleg jegyében. Elmondása szerint csillagje-

gye meghatározta az életét, könnyes szemmel em-
lékszik vissza vergődéseire. A családja is elfogadta, 
hogy – szakmája mellett élete 80 százalékát a szociális 
munkának szenteli. Farkas Viktória 26 éve került kap-
csolatba a Máltai Szeretetszolgálattal, melynek azóta 
már elnökévé vált, emellett pedig a Mosóczy-telepi 
katolikus templom egyháztanácsának a tagja, pénztá-
rosa több mint 20 éve. 

– Tanítóim, tanáraim nem- 
csak emberi jellemre, becsü-
letességre neveltek, hanem jó 
magyarnak is tanítottak, ami 
az egész életemet végigkísérte. 
Én mindig pedagógus szeret-
tem volna lenni: óvónő, tanító 
vagy tanár, de ez nem sikerült. 
Kisiratoson jártam iskolába, a 
középiskolát a mostani Csiky 
Gergely Főgimnázium előd-
jében végeztem. Líceum után 
Kolozsvárra felvételiztem an-
gol–magyar szakra, sikertele-
nül. Többé nem is próbálkoz-
tam, amit mai napig sajnálok, 
viszont akkor kaptam egy olyan 
ajánlatot, amit nem akartam 
visszautasítani: a kürtösi ga-
bonafeldolgozóhoz laboránst 
kerestek. Konstancára küldtek 
egy hároméves képzésre, ki-
mondottan a minőségi részre 
specializálódva, amit román 
nyelven végeztem. Így lettem 
minőségi ellenőr.

Kürtösön dolgoztam, 23 évig 
ingáztam, közben nagyon sok 
megpróbáltatásban és szakmai 
kihívásban volt részem. Mai 
napig végzem, amit rám bíztak, 
rám bíznak.

Tíz évig feleltem Arad megye 
gabonaállományának tartalé-
káért, időközben elvégeztem 
minden olyan képzést, ami a 
szakmával kapcsolatos és min-
den vizsgát jó minősítéssel tet-
tem le. Nagyon megszerettem 
ezt a ritka szakmát, ami nagy 

pontosságot és felkészülést, 
tudást igényel. 40 évig és 6 hó-
napig ez az egy munkahelyem 
volt, és úgy látom, hogy még 
mindig szükség van rám.

Van egy engedélyem, elég 
sok fiatalt ki is képeztem, meg-
tanítottam nekik a szakmai 
nyelvet magyarul is, hiszen itt 
a határ mentén erre nagy szük-
ség van.

– Mikor és hogyan került 
kapcsolatba a Máltai Szere-
tetszolgálattal?

– A Máltai Segélyszervezet 
– akkor még ez volt a nevünk 
– aradi fiókja 1993. március 
3-án alakult meg, én október-
ben csatlakoztam a csapathoz. 
Akkor a Minoritáknál volt szék-
házunk, a német tagok jöttek 
rendszeresen és tanítottak ben-
nünket, tanácsokat adtak. Nap-
ról napra egyre jobban alakult 
a csapat, a csapatmunka. Dr. 
Bárányi Ferenc és Bárányi Ildi-
kó is nagyon sokat tanított ben-
nünket. Örülök annak, hogy 
egy ilyen szervezetnek lettem 
a tagja, és nem csak a vezetője. 
Segíts, hogy segíthessünk! – ez 
a mottónk, de nagyon fontos 
a lelki szolgálat. Fontos, hogy 
meghallgassuk a rászoruló fe-
let, ne ítélkezzünk, segítsünk 
inkább rajtuk.

– Miben áll ez a fajta kari-
tatív munka?

– Hát először egy fél éves 
próbaidő van, amikor kide-
rül, hogy az illető érez-e ma-
gában késztetést, van-e arra 
hajlama, hogy a rászorulókon 
segíteni tudjon valamilyen 
módon. Fontos, hogy meg 
tudjuk hallgatni is a rászo-
rulót, ne csak adjunk neki. 
Komoly rendszer alapján 
működik egy ilyen szervezet, 
adminisztrációs munka is 
rengeteg van.

– Melyik adott több pluszt 
az életében: a szakma vagy a 
karitatív munka?

– Nem tudtam szétválasz-
tani sosem. Mindig arra töre-
kedtem, hogy párhuzamosan 

vigyem a kettőt. Sokszor meg-
történt, hogy munkaügyben el-
utaztam, de a Máltánál kellett 
intézkedjek. Valahogy mindig 
úgy rendeztem, hogy egyik sem 
ment a másik rovására. De ha 
nagyon belegondolok, akkor 
talán a Máltánál való tevékeny-
ségem egy lépéssel mindig a 
szakmám előtt volt. Soha nem 
tudtam senkit visszautasítani. 
Sok erőt adott a hitem, hogy 
ezt a munkát/feladatot valaki 
rám bízta. Bárányi doktor úr 
mondta annak idején: én rád 
bízom, és úgy csináld, hogy 
büszke lehessek arra, aki to-
vábbviszi úgy, hogy az önzetlen 
legyen, szerény, és ne legyen 
hivalkodó.

– Mivel motiválna másokat, 
hogy részt vegyenek karitatív 
tevékenységekben?

– Az az igazság, hogy kelle-
ne az utánpótlás. A Máltának 
mindig is nagyon erős törzs-
gárdája volt, de idősek vagyunk 
ma már mindannyian. Nem pa-
naszkodhatom, mert én mindig 
össze tudtam szedni magam 
mellé azokat az embereket, 
akik önzetlenül segítettek. Ez 
sok áldozattal jár és a fizetség 
az elégtétel, hogy segítettünk 
másokon. Nagyon nagy em-
pátia kell hozzá. Én amikor 
beléptem, akkor éreztem, hogy 
a szakma mellett ez betölti az 
életemnek a lelki részét és meg-
tapasztaltam, hogy a szakmai 
fáradságos és felelősségteljes 
munka mellett ez nyugtat és 
feltölt lelkileg. Nagyon fontos 
még a hit ehhez a munkához. 

– Tevékenységei során mi-
lyen nehézségekbe, akadá-
lyokba ütközött az idők során 
a közösség, illetve a hatóságok 
részéről?

– Az igazság az, hogy kriti-
kus mindig akad. A kívülálló 
sokszor másképp látja. A Mál-
ta mindig meg volt becsülve, 
bár Aradon 135 ilyen segély-
szervezet működik, viszont az 
aradi Málta az önkormányzat-
tól kiválósági díjat kapott a te-
vékenységeiért. Nehézségekbe 
folyamatosan ütközünk, az idő 
múlásával lassan lemaradtak 
a németországi támogatók is. 
Kellemetlen, hogy a sok pa-
pírmunka nem teszi lehetővé, 
hogy azonnal segíthessünk. Ez 
egy hosszas procedúra, amíg 
egy rászorulón segíthetünk. 
Nehézség még az is, hogy nincs 
saját székházunk, ezzel volt 
mindig gondunk. Ha lenne, 
akkor sokkal könnyebb lenne a 

munkánk, ki tudnánk bővíteni 
tevékenységeinket, sokkal több 
mindent tudnánk tenni, sokkal 
több embert tudnánk fogadni. 
Hányódtunk mindig. Ez a leg-
nagyobb nehézség. Nekem négy 
elnöki mandátumom elmúlt, 
és még érzek magamban annyi 
késztetést, vágyat és törekvést, 
hogy megvalósítsak dolgokat. 

Mindent önerőből oldunk 
meg, és azon okoskodunk min-
dig, hogy a saját kis akcióinkat, 
melyekkel kicsit gyűjtögetünk 
– pl. palacsinta, tombola – azo-
kat támogassák, hogy legyen 
fedezetünk a költségeinkre, de 
legfőképpen a húsvéti, karácso-
nyi, gyermeknapi akcióinkra, 
melyekkel szebbé tesszük a rá-
szorulók hétköznapjait.

– Van-e olyan személy, aki-
nek a munkásságát csodálja, 
akár példakép szinten?

– Nem szeretnék kérkedő-
nek tűnni, de nekem nagyon 
sokan mondták már, hogy ara-
di Terézanya. Én nem akarom 
magam őhozzá hasonlítani, de 
ő egy olyan személy volt, aki el-
ment bárhová, olyan helyekre, 
ahova mindenféle veszélynek 
ki volt téve, sosem a saját sze-
mélyét védte, hanem mindig 
másokon akart segíteni. Akire 
még kimondottan felnézek és 
büszkén vallom, hogy a példa-
képem, ő Páter Godó atya je-
zsuita. A világot járta, elment a 
pogányok közé, és amikor már 
azt hitte, hogy vége minden-
nek, akkor jött mindig a segít-
ség. Nagyon büszke vagyok rá, 
hogy az én falum többek között 
ilyen egyházi személyt nevelt 
ki a világnak. Példaképeim te-
vékenységeit szem előtt tartva 
arra törekszem, hogy minden 
rászorulónak a problémájára 
megoldást találjak.

TAKÁTS ÁGNES

2003-ban az Aradi Máltai Szeretetszolgálat megkapta az önkormányzat 
kiválósági díját


