
1.26. VÁJDA ILoNA

Nerezett lovassys tqrráfnő kezdetektó'l

odafig/eh öregdiák eglesületü,lk
eseméfuyeiru, olykor ta óltli6ah,al fészt
wű nyilrálros fendezvényeinket Sx,ómos

rendea,ényünk tő énéseit rrregötökílette

íélryképezőgéppel, és rend,elkezésünkre
bocsólotla, .lmiélt itt ís kijszönelet
mondunk! Közvetlen eg).irrisége és

szakmarzerclete elismeftseket és

síkerekeí hozott munkójában, de

íanítván!,ai hóláját ís kiérdemelte... Mi
is szí|bű gralülóluhk életpáblójáhóz! i s
Vajda Ilona 1941, február 28-án született Kádártán, Középiskolai tanulmányai után az ELTE

ái'r .ay"*o.te."r"m szakán diplomázott t964-ben, Ezt követően l977-ig tanár, de közben
'Íseá"igaá között igazgatóhelyettei a Dolgozók önálló KóZépiskolájában, 1977-]995 közöit

tuá u r-ov"..y usáo Óimná;jumban, illetve ezt követően nyugdíjasként óraadó tanár,

Ezen gimnázium véleménye Vajda tanámőról a kóvetkező volt: "Munkájának 
alapvető

;ilmz.J; 
" 

hi\,atástudat, u gy".."k- és szakmaszeretet, a következetes igényesség, pontosság,

ilr;;ré;il e.r",i ra.rO..Ű és a Iehetséges tanulókkal való foglalkozásban a kimagasló

"."a.-e'.'y"."eg. 
Mindkét s;kját megbizható igényességgel tanitja, ,ismereteinek 

naprakész

ál..",.JÓeiOi-r"rv"."tos onképzéssel, il]etve szervezett továbbképzés€ken való részvétellel

g".a",r.3alt. Az' érettségi vúsgák tapasaalatai szerint tanitványai megalapo7ott tudással

i"Árn"r. n az iskolából. is a szaktanár meghataíozó szeIepe mialt sokan válasziják közülük a

;;;;lÚ,lli;; ;i;onságtudattal felvéieliznek felsöoktatási intézményekbe magyarból és

történelernből,"

És ezek után sorakoznak az eredmények, mármint a diákjai eredményei, a pályázatokon elért

helye/ések. Ig) közrük egy or5zágo§ elsö heIy lqq3-balr lörlénelemböl,,

a i"rlt .l";i.".v"t"n iep.ulrl] i.oaat*i pi]yazataikkal. vers- és prözamondásban szerepeltek

;tk;;;;;;. 

',ÉJá. 
-yuny"lutink" e. a,,S,.pmagyar beszéd" országos döntöjében is ott voltak

diákjai.

Eredn ényes rnunkája alapjá ]995-ben Bl,usznyai-dűas lelt,

Szakmai érdeklödése mar az egyetemen elmélyült a magyaí nyelvészet imnL Benk6 Loránd és

Filá Pri;;Ó" 
""lt 

ebben'meghatározó, Tagja voJt a nyelvészeti tudományos dirikköm€k,

,,Ü"gv*.rJiúe'r"t gy"lteménye';című diákköIi munkájuk egyetemijegyzetként is megjelent,

íiata'i" tanártént tó6s_lglt_ben a pécsi Tanárképző Főiskola levelező hallgatóinak

i"ár,a"io""r"ial" volt magyal nyelvből, majd aZ oPt felkérésérc részt vett a bevezetendő

-'ir-J.r"ii ir-*J,"t tantáf} mÁabizottsági munkájában, s vállalta a készűlő tmkön},v

gyakorlati kipóbálását a felnőttoktatásban.

e.iit , .e. rouu.ry" tanáíként - mindkét szaktargyából szivesen vett részt lovabbképzéseken,

Úunu^.uoi rqss-t"n az egyéves intenzív továbbképzés zárásakol szűlőfaluja, Kádfula

r."r!J",rr.*iá ie*i"tte szaiáolgozatát, a két régi református anyakön)nr' adatait dolgozta fel

iiíj-tZlij. X.rá a dolgozattil sikelesen szerepelt 1990-ben az Országos Néprajzi és

Nyelvjárási Gyíijtöpályázaton is,

Történeleúből egyetemistaként elsősorban Sinkovics lstván és László G)Trla prolesszor íévén

uottat Ín"gt1"t".á et-ényei, de az újabb kori történelem kevésbé érdek€lte,
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Aztán tanfuként mégis változott az újabb kutatási eredmények révén érdeklődése, miután részt

vett a Történelemtanárok Egytete által szervezett konferenciák, továbbképzések

előadássorozatain, és iskolájában a történelem munkaközösség vezetésével bíztlík meg.

1988{ól l995-ig (n}ugdíjba vonulásáig) volt a vezetője ennek a munkaköZösségnek. Az iskola
i!úságvédelmi felelőse is ő voit, számos iskolai és városi ünnepi músort lendezett, 1993-ban

október 23,a előestéjén III.B-S osáályával pl, aZ iskola mfutífialált halt egyko.i tanlfuának,
Brusznyai Áryádnak a vfubeli emléktáblájáná] adák elő megendító emlékműsorukat, amellT e
sok ve§zprémi is eijött, Ezzel hagyományt telemtettek: a lovassys diákok azóta minden évben
gyertyás felvonulássaljönnek el ide emlékezni és koszoiuzni,

l998-ban szintén vajda tanámő volt az október 23-i megemlékezés rendezője, ekkor a 11,C
osztállyal. Ünnepi műsorukat nemcsak az iskolában adtiik elő, hanem önkormányzati felkérésle
vlirosi műsorként is a MűVelődési Központ szinháztermében, A közönség vastapssal jutalmazta

teliesitményüket. A polgármester ekkor fo8almazta meg ünnepi beszédében aá az elhatiirozást,
hogy Veszprémben október 23-án, minden esztendőben, más-más diákközösség feladata lesz a

töíténelmi események felidézése. Majd így fol},tatta: "Nem kívánhatok mást 1956-ra emlékező
nemzeti ünnepűnkön, mint hogy a mindenkori veszprémi i§úság hite, tisztessége, múlt iránt
érzett feleiőssége legyen mérvadó mindazok cselekvésében, akik a városért most és a jövőben
érdemben cselekedni akamak,"
A Lovassy gimnliium ll.C osáályosai - Vajda llona tanámő vezetésével - magas mércét
állítottak azzal a nagy sikerű színpadi játékkal, amely a forradalmat és a gimnázium mártírhalák
halt humanista tanárát, Blusznyai Arpádot idézte meg, a közönséget is érzelmj kitőrésekre
késztefue. (lgy irt erről a Veszplémi 7 Nap 1998, októbeí 29-én.) A tanámő hozzáfűzt, hogy
nemcsak a közönségre hatott elementáris erővel az előadás, hanem a szerepiők is maradandó
élményként óIzik a közös siker örömét.

s így fol},tatja:

"Örülök, hogy megmalad kapcsolatom volt tanítványaimmal, még évek múlva is megkeresnek,
beszámolnak sikereikől, őrömeikől, néha olyankor látogatnak meg, mikor válságos
élethelyzetbe kerülnek. Ezekkel a találkozásokka] azt is jelzik, hogy ragaszkodnak hozzám,
véleményem ma is fontos számukra, Lehet, hogy a tananyag egyes Észeire nem emlékeznek
már, de megmaradt bennük a nltottság nemzeti kultúrkincsünk befogadásáía, mások
véleményének meghallgatására. Ugy érzem, sikerült megéreáetni velük
a közösséghez tartozás fontosságát, Mindig öIömmel emlegetik az osztálykirándulásokat, az
iskolai kalácsonyok meghitt hangulatát. Hiszem, hogy a pedagógus viselkedésével, emberi
tanásá!al. énékrendji\el is hat ranitvánlaira, Öíülök ha eZ a halás polltiv,"

yajda Ilona laná ó társadalmi negbízatásai:
- 19'79-1982 közöít aPedagógus szakszervezet veszprém Városi Bizottságában a szociális

bizottság elnöke volt.
- 1985,1989 között népi ülnök a Veszprém Vfuosi Bíróságon,

Díjai, kitűntetései: ]983: KiLváló MunkáéIt-dij, - 1995r Brusznyai-emlékérem. - 1999:
Pedagógus Szolgálati Emlékérem,

szerkesztései:
- ,4 veszprémi Lovassy László Gimnázium Ertesítője 199211993, 

'99311994, 
|99411995,

|99511996, í9961199'7, I997lI998, 199811999- Az iskola 275 éves évfordulójá{ól egyórás
iskolatöíténeti film.

Eg)ik tanártársának (Kovács Gábor Zoltán) róla íll vélemé yéből yett részletekkel íejezzük be

íIásunkat:

,,Már Kosztolányi Dezsó megírta, hogy a tanámak nagy a családja, ő aZ emberek apja,,, Peísze
hozzá k€ll t€nnünk, hogy ya9y az anyja,hiszen ez a pálya erősen elnőiesedett...
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A bumán szakosok között már eg}.re ritkább a lérí'i, és az utóbbi idóben úgy tűnik, hogy egyre

kevésbé lehet a pedagógus - kü]önósen a középiskolában - a dilfiok számára ha§on]alos a

Szü]őhöz, hiszen alapvetően megváltozoti a vákozó vitággal együrt a szerepe is, Elég, ha afa
gondolunk, hogy mennyire csökkent a kapcsolata a diákok szüleivel, Ez persze nem jelent

éft ékitéletet, csupán ténymegállapitás.

vajda llona tanámő a szó klasszikus értelmében anyja volt, később barátja lett a diákoknak,

filleg azoknak, akiknek osztályfőnöke volt.
Mik-or annak idején interjút készítettem vele, kitűntetése és nltgdijba vonulása alkalmáhól-

meglepve és -"ihatuu lÁta- azokat az albumokat, melyekben egykori dirikjainak fényképei

voúk csataajuliOt, gyermekeikól, életúk fontosabb eseményeiről, Olyan egykori lovassys

diákok kúldtéi el eze-ket a felvételeket, akik évekkel, évtizedekkel eze]őtt maturáltak, és úgy

érezték, hogy ennyi idő után is tartoznak annyivaL tanaruknak, hogy tudassák életük alakulását,

Mint a szülőkkel,,.

Ezén szép ez a pálya. ezt a szeretetet, hálát csuprin itt kaphatja meg aZ ember, EZ kárpótolja

mindazokért. amiket ezen a pályán el kell viselnie. Vajda I1ona tanámő ma js nézegeti ezeket a

képeket, és elhelyezi az albumokba az újabbakat. Ezek a legnagyobb kitüntetések! (Az

előZőkben leiri hivatalos kitúntetései mellett, A szerkesztő megjegyzése,)

Amikor vajda llona az ELTE bölcsészkarán végzett, minden kétszakosnak volt elsó szakja,

ameiy döntótt a pályaválasztáskor, neki ez a magyar volt. Az irodalom és a nyelvészet egyaránt

érdekelte, végiil nyelvészetből ifia szakdolgozatát, de annak iS voll irodalmi velüIete, mivel

tuhász G}uliidegen szavainak stilisztikai hatását vizsgáha. A tórténeLem a második szakja volt,

é. u so.s érd"kei csele, hogy tanilvanyai a versenyeken ebből a tárgyból édek el nagyobb

eredményeket, hatan az oKTV országos döntőjében is kiválóan szerepeltek, Mi lehet ennek aZ

oka? Sok min<len, Lehet, hogy ők voltak a iehetségesebbek, szorgalmasabbak, De hozzáteszem:

saját tapaszta]atból tudom, hogy a tanár nem csupán a közvetlen oktatással hat diákjaiía, hanem

egész egyéniségével, Néha aniikril, hogy ő maga tudná. A tehetséges diák elre a.hatásra a saját

eiyenisigenek'megretelően reagál, Ai ígazsághoz az is hozzáLzííoz:jk, hogy iöbb, kiemelkedó

tjjesítm;n},t prod;ká]tak a taná;ő diákjai magyarból is. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy

ná;s.egen'a felsőoktatási intéZnényekbe felvételi vizsgával ]eheteti bejutni, méghozzá nem

kónnyű vi'zsgákon kellett sikeresen szerepelrri, és ismerjiik a girnnázium akko,i eredményeit is!

Két dologról akarok még szólni: Az egyik Vajda l1ona tanámő segitőkészsege- Bármikor lehetett

hozzá iorduLni, s hi módja volt, rendelkezésre állt, akár helyettesitésről, akár

velsenyszervezé;ről, fe]ügyeletrőI volt szó, De legtöbbszőr a nehéz, kacifántos magyar

helvesirassal kaocsolatbari' ford ultun k hozzá, ErtőI ó mindent tudott, és azonnal rávágta a

,n.gf.1.1o ,.goidá,t, o \,olt a helyesírasi szótárunk, a kűlönleges esetek nagy tudója, a nehezen

értefmezhető szabályok értője, A legalaposabb javitója a versenyfeladatoknak, de a

dolgozatoknak is, Ez;a tudásáima is hasznositja, ő korrigálta a napokban me&jelent hel}történeti

kön}./et a cserhátról,
A Áasik. hoev szenvedélye a fényképezés, Eljár ünnepi alkalmaka és kulturális eseményekre,

fenrképet keizrt azokrol, Es ha egykori diák vagy kolléga szerepel, akkor szánithat iá, hogy a

tanám6től kapni fog a képekből. Ezzel a köszőnettel kell és i]lik befejezrem a kis portrét,"

Foírásmunkdk.,
Veszprém-megyei koíárs életrajZi lexikon 999. oldal,200], -,,l956-1993- október 23,

EmléLezés, eriiékeztetés" = Veszprémi Hét, 1993, okt. 29, - ,,Brusznyai,emlékérmeket adtak át

VeszprémÜen," = Napló, l995. jan, 9, - ,,Az 1995, év Brusznyai,díjasa Vajda Ilona,, , " = Megyei

P€d€ógiai KöIkép, iggs/t, szám - ,,a múlt iránti fele}ósséggel a város jövőjéért, = Veszprémi 7

Nap, 1998. okt, 29. - MagyarNyelv, ]993/1, szám l00-101, oldal,
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