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INTerJÚ

MEDGYES PéTER

„Az élet hozta így”
Interjú Walkó Györgynével

Akadhat olyan olvasó, aki most él a gyanúperrel: „A Medgyes azért készítette ezt az 
interjút, hogy így rója le háláját egykori vezetőtanárának, mentorának.” Sok igazság 
van ebben. Ám abban még több, hogy Walkó Ági nénire nemcsak én gondolok vissza 
hálával, hanem sok más kollégája, jelöltje is, de főleg az a sok ezer radnótis diák, aki 
tőle tanult meg angolul – és nem is akárhogyan. Az interjú készítése idején töltötte be a 
92. életévét: fizikailag látszik már rajta a kor, ám szellemén és humorán nem fog az idő.

Ági néni szeretettel mesél mindenről és mindenkiről, de igazán akkor szárnyal, 
amikor szülővárosáról, Debrecenről faggatják. Ezért is kezdem ott.

Az elemi iskola után a Dóczi Gedeon Református Leánygimnáziumba jártam nyolc 
éven át, akárcsak Szabó Magda. A híres írónő joggal írja több könyvében is, hogy ez 
az iskola szívósságra és igényességre nevelt, s tette mindezt roppant humánusan. Sok-
sok gyerekből faragott kiváló embert.
Mégis, hogy kerül egy zsidó gyerek református gimnáziumba?
A Dócziban csak az elemi iskolai bizonyítvány számított, a vallás csak annyiban, hogy 
a zsidó szülőktől dupla tandíjat szedtek, de a katolikusoktól éppen úgy. Ami pedig 
a tanáraimat illeti, egyik ragyogóbb volt, mint a másik. Elsőként említem osztályfő-
nökömet, Sipos Mariska nénit, aki latint és történelmet tanított, aztán a földrajztaná-
romat, Szondy Györgyöt, aki mellesleg apám jó barátja volt. A francia és német nyel-
vet Hettesheimer Ernő tanította 
– Szabó Magda róla mintázta Kő-
nig tanár úr alakját az Abigél című 
regényében. De „Hettesz” (így hív-
tuk egymás közt) nekem is a ked-
vencem volt. Szenvedélyes turista-
ként rendszeres osztálykirándu- 
lásokat szervezett. Mindamellett 
gondja volt rá, hogy a kirándulás 
árát – nyugta ellenében – havi rész-
letekben szedje be a tanulóktól, 
mert így a kispénzű családoknak 
sem okozott akkora terhet az ösz-
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szeg. 1938-ban hetedik gimnazistaként éppen Salzburgba készültünk, ámde Hitler 
megelőzött bennünket, megszállta Ausztriát. Hettesz nyomban lefújta a kirándulást, 
közölve, hogy ő ugyan be nem teszi a lábát egy hitlerista országba, majd visszaadta 
a beszedett pénzt. A sors kegyének tartom, hogy tanárjelöltként később nála gyako-
rolhattam franciából.
Senki sem dörgölte az orrod alá zsidó származásodat?
A tanáraim közül soha senki. Sőt még az érettségi elnökömmel is szerencsém volt: 
Makkai Sándornak hívták, jeles erdélyi író volt. De ha már rákérdeztél: sose felejtem 
el, hogy egyik osztálytársam meghívott egyszer a születésnapi zsúrjára, ám a szülei 
nem engedték meg, hogy egy zsidó kislány náluk vendégeskedjék.
Az iskolában három nyelvet is tanultál: latinul, franciául és németül. De hol marad 
az angol?
Angolul magánúton tanultam a debreceni egyetem lektorától, Welsh tanár úrtól, aki 
Kanadából származott. Saját, világosan szerkesztett nyelvkönyvéből tanított; remek 
olvasmányait még a Radnótiban is használtam kiegészítő anyagként.
Érettségi után melyik egyetemre jelentkeztél?
Először a Közgazdasági Egyetem gondolatával kacérkodtam, mert a Debreceni Ke-
reskedelmi és Iparkamarában képzeltem el a jövőmet, ugyanott, ahol apám jogtaná-
csosként dolgozott. Ő azonban lebeszélt róla, részben azért, mert akkor közgazdaság-
tant csak Pesten lehetett tanulni. Így maradt a debreceni bölcsészkar, ami nem volt 
ellenemre, hiszen alapjában véve bölcsész beállítottságú voltam. Ez ellen apám se ágált, 
benne ugyanis – foglalkozása dacára – igazi pedagógusi vér csörgedezett.
Innen tehát a tanítás iránti vonzalom?
Meg persze az alma materben szerzett tanári minták hatására. Elég az hozzá, a francia 
mellé a német szakot szerettem volna fölvenni, de kénytelen voltam letenni róla, mi-
után kiderült, hogy Husz Richárd, a Német Tanszék vezetője zsidó hallgatókat nem 
enged be a szemináriumába. Ezért nyergeltem át az angolra.

Simán fölvettek?
Kitűnő érettségim ellenére elutasítottak. Máig szó szerint emlékszem a hivatalos ér-
tesítés szövegére: „A létszám relatív betöltöttsége miatt kérése nem volt teljesíthető.”
Mi az, hogy relatív betöltöttség?
A zsidótörvényben megszabták a felvehető zsidó diákok létszámát. A dékán biztatá-
sára azonban apám megtalálta a jogi kiskaput, így ha nehezen is, de bejutottam. Az 
egyetemen is kitűnő tanáraim voltak – és nemcsak szakmai, hanem emberi értelemben 
is. Hadd mondjak el egy esetet! Tankó Béla épp megkezdte volna a filozófia-előadását, 
amikor néhány nyilas diák felszólította az „izraelita felekezetű” hallgatókat, hogy 
hagyják el a termet. Felálltunk, kimentünk. Ám csakhamar visszahívtak bennünket, 
miután Tankó professzor közölte, márpedig ő addig nem tartja meg az előadását, amíg 
nem teljes a létszám. De rajta kívül is olyan kiválóságok tanítottak a bölcsészkaron, 
mint a franciás Hankiss János vagy a németes Pukánszky Béla, akit Husz professzor 
halála után neveztek ki a tanszék élére; merő buzgalomból sűrűn bejártam az óráira.
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Pukánszky Béla? De hisz ő pedagógiai professzor a szegedi egyetemen!
Mármint – gondolom – az unokája… És ki ne hagyjam a sorból Fest Sándor dékán 
urat, aki 1944. május 13-án, egy szép szombati napon doktorrá fogadott. A ceremóni-
án viselt egyetemi tógám mögül kikandikált a sárga csillag.
Hány zsidó végzett abban az évben?
Én voltam az egyetlen. Később megtudtam, hogy Fest professzort kis híján elbocsá-
tották, amiért egy zsidót doktorrá fogadott.
Hová kerültél végzés után?
A debreceni gettóba. Május 15-én, hétfőn, két nappal a diplomaosztást követően. 
Utána pedig deportáltak Bergen Belsenbe. Útközben azonban megálltunk valahol Bécs 
környékén egy farmon, ahol szüleimmel együtt mezőgazdasági munkára osztottak 
bennünket.
Miért?
Mert a helyi férfinép a fronton harcolt. A tél beálltával viszont irány Bergen Belsen. Mi-
után a koncentrációs táborban túléltük a szörnyű éhezéseket, ismét bevagoníroztak ben-
nünket, majd az Elba partjához érve a nácik sorakozót rendeltek el, fegyvert szegeztek 
ránk, de egyszer csak valaki felüvöltött: „Odanézzetek, ott jönnek az amerikaiak!” És láss 
csodát: a túlparton amerikai katonák tűntek föl, a nácik pedig azon nyomban elinaltak!
Mi történt ezután?
Apám már annyira legyöngült állapotban volt, hogy nem sokra rá meghalt egy német 
tiszti szanatóriumban, ami akkor már amerikai parancsnokság alatt állt. Büszkén 
mondhatom, hogy én voltam a tolmács a magyar túlélők és az amerikai orvosok között.
Hol temették el édesapádat?
A szanatórium tőszomszédságában, de mivel azt később szovjet laktanyává alakították, 
sajnos nem látogathattam meg a sírját. Áll viszont Hillersleben falu főterén egy em-
lékmű, melyet az ott elpusztult 300 mártír tiszteletére állítottak.

A felszabadulás után mihez kezdtél?
Eleinte magánórákat adtam, hogy eltartsam anyámat és önmagamat. Ám amikor 
1946-ban megalakult a debreceni Angol Tanszék, tanársegédként alkalmaztak, majd 
adjunktussá léptettek elő. Miután pedig 1947-ben Országh László professzort nevezték 
ki tanszékvezetőnek, megkezdődött a tanszék virágkora. A vele való szakmai és em-
beri barátság egész életemre kihatott – örök hálával tartozom neki.
Ha ilyen jól alakultak a dolgok, hogyan kerültél Pestre és azon belül is a Radnótiba?
Vargabetűkkel. Kezdődött azzal, hogy 1950-ben bezárták az Angol Tanszéket, ugyan-
úgy, mint a vidéki egyetemek összes nyugati nyelvi tanszékét.
Miért nem képeztetted át magad orosztanárrá, számtalan nyelvtanárhoz hasonlóan?
Mert nem vonzott sem az orosz nyelv, sem az orosz kultúra. Egyébként is kínosan 
éreztem volna magam, ha – ahogy akkoriban mondták – egy-két leckével haladok a gye-
rekek előtt. Inkább elvégeztem egy pedagógia szakos átképző tanfolyamot, így kerül-
tem át a debreceni tanítóképzőbe. Közben megismerkedtem Walkó György német–
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magyar szakos irodalomtörténésszel, s a házasságkötésünk után mindketten Pestre 
költöztünk. Ő Székesfehérvárról, én meg Debrecenből. Országh professzor jóvoltából 
csakhamar az Idegen Nyelvek Főiskoláján találtam magam, de nem sokáig, mert néhány 
év múlva ez az intézmény is bezárt.
Utána hová vetett a sors?
Ismét Országh László nyúlt utánam: visszahívott az 1957-ben új életre kelt debreceni 
Angol Tanszékre. Három évig bírtam az ingázást, de család, kisgyermek mellett…
Kisgyermek?
Ne tégy úgy, mintha nem tudnád! Hisz éveken át egy tanszéken dolgoztatok Zsuzsival… 
Elég az hozzá, újra Pesten kellett állás után néznem. Két lehetőség kínálkozott. Az 
egyik az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központja volt, amely egy ugrásra volt 
a lakásunktól, de minekutána ott csak esti oktatás folyt, inkább a másik alternatívát 
választottam.
Helyben vagyunk: Radnóti! Mikor is kerültél oda?
1961-ben, pont abban az évben, amikor az iskola gyakorlóiskolai státuszt kapott, s 
történetesen én voltam az első angoltanára. A Lajta Béla tervezte egykori zsidó gim-
náziumban egyszerre működött fiú-, illetve leánytagozat, a kettőt fal választotta el 
egymástól, külön bejárattal. Amikor Lukács Sándort 1965-ben kinevezték igazgatónak, 
első dolga volt a válaszfal elbontatása. Ő egyébiránt is új perspektívákat nyitott az 
iskola életében.
Mégpedig?
Mindenekelőtt az ő gyermeke volt a fakultációs rendszer. Ennek lényege, hogy minden 
osztály csoportbontásban két tárgyat tanulhatott emelt óraszámban. Mondanom se 
kell, hogy az angol fakultáció igen népszerűnek bizonyult: évfolyamonként több cso-
port is indult. Ennek nyomán megnövekedett az angoltanárigény – a legkiválóbb je-
lölteket igyekeztünk ott tartani, akik aztán tovább verbuváltak saját jelöltjeik közül.
Így kerültem oda én is.
És sokan mások. Ennél is fontosabb volt azonban a Radnóti szellemisége, ami jórészt 
Lukács lényéből fakadt. Bármely ötletre nyitottan reagált, az igazgatói iroda ajtaja min-
denki előtt nyitva állt. Talán úgy lehetne őt legtalálóbban jellemezni: okos ember volt.
Mit szerettél még a Radnótiban?
Tudod, nehéz megindokolni, mitől érzi jól magát az ember. Egy biztos: színvonalas és 
színes tanáregyéniségek verődtek össze, akik szakmailag és emberileg egyaránt jól 
kijöttek egymással. Nem véletlen, hogy ide mindig jöttek a tanárok, nem pedig mentek.
Milyen volt – csúnya szóval élve – a gyerekanyag?
Többnyire jól szituált családokból érkező, tehetséges gyerekeket vettünk fel, hiszen 
bőven volt lehetőség válogatni a jelentkezők közül. Elit gimnázium hírében álltunk.
Mennyire sikerült kézben tartanod a diákokat?
Ez valahogy magától jött. Ritkán voltak fegyelmezési problémáim, de ha valaki nem 
bírt magával, azt kizavartam a folyosóra. Szigorú tanár hírében álltam, nem bratyiztam 
a diákokkal, nem is tutujgattam őket.
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Voltál-e osztályfőnök?
A nyelvet már akkor is csoportbontásban tanították, úgyhogy én mindig csak az osz-
tály felét tanítottam. Ezért aztán nem vállalkoztam osztályfőnökségre. Ennek ellené-
re mindent tudtam a gyerekekről, főleg azokról, akik beleszerettek az angolba. Ren-
geteget beszélgettem velük – sokuk életét mind a mai napig nyomon követem.
Volt-e valamilyen bevált, speciális tanítási módszered?
Bizonyára volt, de őszintén szólva sosem holmi módszertani elvek alapján tanítottam. 
Inkább az ösztöneimre hallgattam. Mint ahogy a tanári pályára sem tudatosan készül-
tem, az élet hozta így.
Milyen tankönyvekből tanítottál?
Az 1960-as, 1970-es években kötelező volt a gimnáziumi tankönyv használata, de én 
sosem ragadtam le csak annál: irodalmi szemelvényekkel és sok egyébbel fűszereztem 
az óráimat.
És a vezetőtanári munka?
Nagyon komolyan vettem, a jelöltek minden óráját látni akartam, mert igényelték a fo-
lyamatos visszajelzést. Élmény volt tehetséges fiatalok szárnypróbálgatását figyelem-
mel kísérni.
Nekem állandó gondot jelent, hogyan tartsam karban az angoltudásomat. Te hogy 
voltál ezzel?
Akkoriban bizony csak a passzív nyelvtudás fejlesztésére nyílott lehetőség. Sokat 
olvastam és fordítottam.
És nem csak az asztalfióknak.
Jeles írók műveit ültettem át magyarra, többek között Joy Adamsonét, Bashevis Singerét 
és Thomas Keneallyét. Hozzáteszem, főleg azért fordítottam, mert úgy éreztem, a for-
dítás jól kiegészíti az iskolai munkát. Szóval nem a pénz volt az elsődleges szempont.
Hát persze, a pedagógusok akkor sem szorultak rá a mellékkeresetre…
Ezt hagyjuk inkább! Hanem visszatérve az önképzésre, háromszor is sikerült néhány 
hétre eljutnom Nagy-Britanniába. Mindháromszor a British Council jóvoltából. Ez 
nagy dolog volt ám akkoriban!
Végül nyugdíjba mentél. Mikor is?
1995-ben.
Egyetlen osztályt sem tartottál meg utána?
Tudod, nem szeretem félig nyitva hagyni az ajtót.
Visszatekintve a pályádra, sose vágyódtál el a gimnáziumból? Hogy máshol is kipró-
báld magad?
Egyedül Debrecen jöhetett volna szóba. De ahogy elmeséltem: jött a háború, utána 
alighogy megnyílt, már be is zárt az Angol Tanszék. Amikor új életre kelt, nem hagy-
hattam Pesten a családomat, végül pedig megöregedtem. Meg aztán jó volt a Radnó-
tiban. Az ember elmerül a tanításban, múlnak a napok, peregnek az évek. Látom 
magam, ahogy reggelente ott állok Lukács igazgató úrral a folyosón, s nézem, ahogy 
sorra érkeznek a gyerekek, egyik a másik után.
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