
EM LÉKEZÉS BÁRCZ I G É zÁRA , A KÖZÉP ISKOLA I TANÁRRA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

STEPHANIDES KÁROLYNÉ DIÓSY ÉvA

Bár c z iGé zár ó 1, az egyetemi tanárról és tudósról a szakmában mindenki
sok mindent tud, én Bárczi Gézáról, a középiskolai tanárról akarok röviden szólni.

1920 szeptemberében az Eötvös József reáliskola IV. b osztályában (ahová bá-
tyám járt) zsibongtak a fiúk órakezdés előtt. Kinyílt az ajtózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés a dobogóra pattant egy
számukra ismeretlen fiatal tanár és határozott hangon így szólt:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,.Az engedékenység
korának vége, ezentúl komoly munka következik!" Ez volt Bárczi Géza bemutatko-
zása. Szavát be is tartotta, mert igényes tanár volt. Ha hiányzó tanárt helyettesített,
sohasem adott ún. szabad foglalkozást (amit sok tanár kedvelt, mert közben saját mun-
káját végezhette), hanem a tanulók korától függően valami témáról kezdett beszélgetni
velük, amely lekötötte a figyelmüket, felkeltette érdeklődésüket, pl. irodalomról, nyel-
vészetről, történelemről, művészetről. Ennek híre ment az iskolában, úgyhogy ha olyan
osztályba lépett be, ahol különben nem tanított, felragyogott a fiúk szeme.

1921-ben először volt mód rá az 1. világháború után, hogy nagyszüleinket meg-
látogathassuk. Édesapám nem akarta, hogy bátyám évet veszítsen és az iskola igaz-
gatójától tanárt kért, hogy felkészítse az V. osztályra (mialatt még a IV. osztály II.
félévét végezte). Az igazgató a fiatal Bárczit ajánlotta, aki sokoldalúságára jellemző-
en a matematika kivételével minden tárgyból elvállalta oktatását. Így került csalá-
dunk közeli kapcsolatba Bárcziékkal. Amikor hazajöttünk Amerikából, sorban taní-
tott négyünket franciára. Amikor édesanyám egyszer bejött az órára, hogy megkí-

nálja kávéval, látván a sok cigarettaesikket a hamutartóban, rosszallólag megjegyez-
te, hogy nem gondolja, árt az egészségének a sok dohányzás. Szelid iróniával az volt
a válasza: "Szerencsére nem az életem közepéből, hanem a végéből fog lecsípni."

1927-43 között a Mintagimnáziumban tanított mint vezető tanár. Most már a
jövendő tanárok kiképzése is feladatkörébe tartozott, amit szintén a tőle megszokott
lelkiismeretességgel látott el. Mindig előbb meghallgatta a tanárjelölt saját elképze-
lését arról, hogyan fogja feldolgozni az osztályban rá kiosztott anyagot és csak utá-
na látta el tanáccsal, amelyet érdemes volt kővetni, de senkinek egyéniségét nem
akarta elnyomni.

Egymás után jelentek meg kitűnő francia nyelvkönyvei, amelyekből valóban
meg lehetett tanulni a nyelvet. (A tankönyvek ismertetése külön tanulmányt érde-
melne, annyira módszeresen, logikusan, a fokozatosság elve alapján vannak meg-
szerkesztve, hogy a mai tankönyvíró is okulhatna belőle.) A felső osztályokban már
a francia irodalom remekeivel ismertette meg a tanulókat. A művek elemzése fran-
ciául folyt igen magas nívón. Pedig mivel a tanulók most már választhattak az eddig
kötelezően előírt görög és a francia nyelv kőzőtt, az eminens diákok javarészt a gö-
rögöt választották és franciára az osztály gyengébbik része maradt. Mégis öröm volt
hallgatni, hogyan hasonlították össze pl. Corneille és Racine drámáinak jellemeit aJIHGFEDCBA
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Álljon itt az a néhány mondat, amellyel Bárczi Géza 1972-ben felidézte a Mintagimnáziumot.JIHGFEDCBA

***

tanár kérdve-kifejtő módszerének varázslatos irányítása mellett. Ezt és sok egyéb
mozzanatot személyesen tapasztalhattam mint gyakorló tanár, mert, bár akkor még
nem volt koedukáció, külön igazgatói engedéllyel egyik kolléganőmmel bejárhattunk
hospitálni azzal a kikötéssel, hogya padsorok mögött üljünk, hogy el ne vonjuk a fi-
úk figyelmét. (Ez nem mindig sikerült.)

Bárczi tanár úr sokoldalú műveltségére jellemző, hogy mikor görög pót-

érettségire volt szükségem, mivel harmadik szakomból, művészettörténetből akar-
tam doktorálni, vállalta, hogy felkészít az érettségire. Ö ugyanis franciaországi ösz-
töndíja előtt magyar-latin-görög szakos volt. Az 1. világháború kitörésekor internál-
ták Franciaországban. Ennek az időszakának megrázó történetét olvashatjuk Kuncz
Aladár Fekete Kolostorában. Mikor 1919-ben hazatért magyar-francia szakból tette
le a tanári vizsgát.

Hogy milyen kivételes szerenesém volt, hogy 12 éves koromtól egyetemi tanul-
mányaim befejezéséig ilyen tanárom volt, azt mindenki megérti, aki valaha tanítvá-
nya volt. Az biztos, hogya tanári pálya iránt érzett mély szeretetet, a felelős-
ségérzetet a felnövekvő nemzedékért, az állandó továbbképzés igényét, Bárczi Géza
példaképe oltotta belém és sok más pályatársamba. Ez a példakép, amelyet igyekez-
tünk megközelíteni, de tudtuk, hogy soha el nem érhetjük.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A MINTA EMLÉKKÖNYVÉBE

Életem legnyugodtabb és talán leggyü-
mölcsözőbb tíz évének emlékei fűznek az
egykori Mintához. Igen kedves kollégák meleg
baráti köre, gondolkodásra szoktatott, érdek-
lődő, sokat kérdező tanulók, akikkel élvezet
volt dolgozni, adták meg a munka számára a
legkedvezőbb hátteret, s egy kimagasló okta-
tó-nevelő egyénsiég, Staud János igazgató
szelleme hatotta át az egész Iskolát, és bizto-
sította az elméletileg is jól megalapozott, ma-
gas színvonalú oktatási gyakorlatot. Öt (vagy
hat?) éven át voltam a tantestület jegyzője,
ami nem volt sinecura. Azt jelentette ez, hogy
a próbaelőadások megbeszélésére hetenként
tartott konferenciákról 18-20 hasábos jegy-
zőkönyveket kellett írnom, melyek a legalább
két órás értekezlet minden mozzanatát, de fő-
képpen Staud igazgatónak igen alapos fejte-
getéseit tömören összefoglalták. Bizony oly-
kor zúgolódtam magamban, amikor egyébként
elég bőséges szabad Időm nem jelentéktelen
részét izgató tudományos problémák helyett
jegyzökönyvírással kellett töltenem, de már
akkor is éreztem, sőt tudtam, mennyit köszön-
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hetek e munkának. E jegyzőkönyvekben, me-
lyek főleg Staud János elgondolásait foglalták
össze, egy rendkívül értékes és bár hatalmas
szakirodalomból kinőtt, mégis teljesen eredeti
pedagógiai rendszer bontakozott ki lenyűgöző
erővel. Ekkor, a konferenciákon, jegyzőkönyv-
íráson keresztül lettem, ha lettem, tudatos pe-
dagógussá. S ugyanakkor tudományos munká-
ra ls maradt Időm, kedvem, energiám, mert a
Minta sajátos szelleme ennek is kiválóan ked-
vezett. Az iskolának minden tekintetben ősz-
tönző és otthonias levegője irányítólag hatott
egész pályámra. Mérhetetlen sokat köszönhe-
tek a Mintának, és mindig a legnagyobb hálá-
val és szeretetti gondolok vissza az ott töltött
évekre, arról nem ls szólva, hogy elvégre ak-
kor fiatal voltam ...
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