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INTERJÚ

MEDGYES PÉTER

Egy drogos tanító bácsi
Interjú Bencsik Viktorral

A szuloki iskolába óraközi szünetben érkeztem. A hosz-
szú folyosó végén ott állt a tanító bácsi, fürtökben lógtak 
róla a gyerekek. Amikor megpillantott, nagy nehezen 
lehámozta magáról őket, és elém sietett. Bencsik Viktor 
a harmincas éveit tapossa, szikrázóan világoskék sze-
mekkel. A kisportolt testalkatú férfi t inkább fi tnesz-
edzőnek néztem volna, mintsem tanító bácsinak.

Mielőtt sor került az interjúra, beültem egy németórá-
jára hospitálni. Az összevont osztályba négy kisfi ú és hat 
kislány jár. Viktor bácsi hol a harmadikosokkal foglalko-
zott, hol az elsősökkel, de azért a másik csoportot is szem-
mel tartotta. Játékos és „komoly” szakaszok váltogatták 
egymást. Szemközt fekete tábla és kréta helyett digitális 
tábla, rajta fürge ujjacskák mozogtak ide-oda. Az óra végi 
játékba én is beszálltam: önfeledten hatschi-patschiztam.

Viktor, hadd kezdjem három villámkérdéssel! Egy: szerinted létezik Magyarországon 
németes tanító bácsi rajtad kívül?

Egyet sem ismerek, de attól még lehet.

Kettő: hogy bírsz egyszerre kétfelé fi gyelni?

Hozzászokik az ember.

Három: mióta van digitális tábla az iskolátokban?

Két éve, ha jól emlékszem. Akkor már biztosan megvolt, amikor a három amerikai 
gyerek hozzánk járt.
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Amerikai gyerekek Szulokon?

Az úgy történt, hogy egy amerikai tanár Barcsra került Fulbright-ösztöndíjjal. Azt 
kérte, hadd járjanak a gyerekei egy környékbeli falusi iskolába. Minket ajánlottak. 
Miután a szülők helyszíni szemlét tartottak, ide íratták be a gyerekeket.

Emigráns magyarok voltak?

Nem. Én viszont gyorstalpaló angolórákat vettem, hogy legyen valaki az iskolában, 
aki megérteti magát velük. Megjegyzem, nem sok szükség volt a közreműködésemre, 
mert a gyerkőcök hamar belejöttek a magyarba. Sőt a németbe is. Jobban, mint én az 
angolba.

Ha már szóba hoztad, hogy állsz az angollal?

Sehogy, mivel a német mellett az olasz a szívem csücske. Szinte ragad rám. Talán azért 
is, mert sok a hasonlóság a két nyelv grammatikája között. Egyszer majd szeretnék 
nyelvvizsgázni is olaszból.

Rajta, iratkozz be olasz szakra az egyetemen! A terveidről később faggatlak majd. 
Mesélj inkább a gyerekkorodról! Hova jártál iskolába?

Barcsra, ott is születtem. Mint mindenki más, annak idején mi is az orosszal kezdtük 
a nyelvtanulást. Jól is ment, hála az általános iskolai orosztanárnőmnek. Onnan Pécs-
re kerültem, egy gépjármű-technikai szakközépiskolába.

Miért pont oda?

A bátyám nyomdokain haladtam. Utólag visszagondolva sem bántam meg az iskola-
választást, mert fejlődött a műszaki érzékem, aminek olykor ma is hasznát veszem.

Például mikor?

Ritkábban viszem szervizbe a kocsit, mert ezt-azt én is meg tudok bütykölni. De visz-
szakanyarodva a szakközéphez, az orosz mellett a második nyelv a német volt. Bár 
dr. Zágonyi Ervin, a némettanárom színes egyéniség volt, a heti két óra kevés volt 
ahhoz, hogy megpróbálkozzam a német érettségivel. Ráadásul a szakmai vizsga és 
a német érettségi történetesen egy napra esett.

Hogy lett belőled mégis némettanár? Vagy egyáltalán tanár?

Kiskamasz koromban az egyik családi összejövetelen megjelent nálunk egy rakás 
rokoncsemete. Nekem, mint legidősebb gyereknek kellett kordában tartani őket. Ami-
kor távoztak a vendégek, anyám megdicsért: „Remek tanító bácsi lenne belőled!”
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És lőn.

Ennek ellenére először a számviteli főiskolára jelentkeztem, de nem sikerült bejutnom. 
Hála istennek! Tudniillik a szívem mélyén már akkor is pedagógus szerettem volna 
lenni. A technikusi vizsga előtt egy napra elkéredzkedtem az osztályfőnökömtől, hogy 
részt vehessek egy nyílt órán. „És hol lesz az a nyílt óra? A Pollackon? Netán a Mű-
szaki Egyetemen?” Amikor bevallottam, hogy a kaposvári tanítóképző főiskolára 
készülök, hüledezve kérdezte: „Eszednél vagy, fi acskám? Ilyen műszaki érzékkel és 
tanulmányi eredménnyel tanítónak mész?”

Te azonban kötötted az ebet a karóhoz.

Így igaz. Éreztem, hogy a műszaki pálya nem az én világom, holott tényleg jól ment 
a suli.

Na és a szüleid? Nem próbáltak lebeszélni? Bezzeg az én anyám jajgatott, amikor 
megtudta, hogy a bölcsészkarra jelentkezem: „Csak nem akarsz a nemzet napszámo-
sa lenni, te szerencsétlen?”

Az én szüleimnek semmi kifogásuk nem volt ez ellen. Fizikai munkások voltak, az ő 
szemükben a pedagóguspálya a felemelkedést jelentette. Elég az hozzá, Kaposvárra 
kerültem, ahol az ottani némettanár noszogatott, hogy tegyem le a német szigorlatot, 
utána pedig vegyem fel a német műveltségi területet. Megfogadtam a tanácsát, és igaz, 
némi csúszással, munka mellett, de a német szakos diplomát is megszereztem.

Szóval két diplomád is van.

Három, mert gyógypedagógusi végzettséggel is rendelkezem. Kaposváron mi voltunk 
az első olyan évfolyam, ahol önálló szakként hirdették meg a gyógypedagógiát. 
A budapesti gyógypedagógiai főiskola kihelyezett tagozataként hozták létre, a lejáró 
pesti tanárok blokkosítva adták le az órákat, de a követelményeket keményen bevasal-
ták rajtunk. Kétszer annyi óránk volt hetente, mint a többieknek, de kibírtuk.

Volt értelme?

Mi az hogy! Végzés után két évig a barcsi Szivárvány Gyógypedagógiai Intézetben 
dolgoztam, de itt, Szulokon is van igény a gyógypedagógusi munkára. Fejlesztő órákat 
tartok diszlexiával, diszgráfi ával és diszkalkuliával küszködő gyerekeknek.

Szulok. Városi gyerekként hogy kerültél ebbe a falusi iskolába?

Merő véletlenségből. A helyi kábeltévéből értesültem róla, hogy némettanítói állást 
hirdetnek egy gyesen lévő kollegina helyére. Autóba vágtam magam, az akkori igaz-
gatónő elbeszélgetett velem, és úgy látszik, alkalmasnak talált, mert felvett. Kicsit 
szorongtam ugyan, hogy az akkori némettudásommal hogyan fogok tudni helytállni 
egy nemzetiségi iskolában, de lassanként visszatért az önbizalmam.
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Mikor is történt ez?

2000-ben. Azóta egyhuzamban itt dolgozom.

Mesélj valamit a faluról, mert szégyen ide, szégyen oda, mostanáig hírét sem hallottam!

Én se sokat tudtam róla, leszámítva a termálfürdőjét, melyben gyerekként boldogan 
lubickoltam a szüleimmel.

Mi a csuda, termálfürdő Szulokon?

Hogyne, és ma is üzemel! Kempingezőkbe is gyakran botlik az ember errefelé. Azt 
mesélik, egy helybéli egyszer arra kért egy német turistát, hogy ugyan reklámozná 
Szulokot odahaza, mire a német rávágta: „Eszem ágában sincs! Még csak az kéne, 
hogy ide tóduljanak az emberek! Akkor lőttek a nyugalmunknak.”

Vajon hogyan tudta megértetni magát a falusi bácsi és a német vendég?

Hát ez az! Szulok Mária Terézia óta német ajkú település. Noha ma már jobbára csak 
az idősebb korosztály beszéli az ősi nyelvet, nem véletlen, hogy német nemzetiségi 
iskola működik a községben.

Mesélj valamit az iskolátokról!

Tudomásom szerint mindig is létezett itt általános iskola. Sokáig csak alsó tagozata 
volt, mígnem 1991-ben megnyílt a felső tagozat is. Ennek köszönhetjük az új szárnyat. 
Sajnos évről évre csökkent a tanulói létszám, mígnem 2008-ra a kritikus szint alá 
süllyedt. Ekkor bezárták a felső tagozatot, mégpedig egyik napról a másikra. A gye-
rekek szétszéledtek. Külön bánatom, hogy azt az osztályt, melynek elsőtől hetedikig 
osztályfőnöke voltam, nem vihettem el a ballagásig.

Mekkora a falu lakossága?

Körülbelül 600-an élnek itt, ami nem volna baj, az viszont annál inkább, hogy elöre-
gedett a község. A fi atalok munkalehetőség híján elvándorolnak. A közmunka sem 
segít rajtuk. Ha nem sikerülne Barcsról ide csalogatnunk néhány gyereket, végleg 
lehúzhatnánk a rolót.

Barcsról ide? Nem inkább a kis helységekből szoktak a nagyobb városokba áramolni 
a diákok?

Nálunk fordított irányú a mozgás. Első fecskeként egy tanulási gondokkal küszködő 
gyerek került hozzánk, majd idővel terjedt a jó hírünk: nyugalom, alacsony osztály-
létszám, mindennapi németóra, kiváló felszereltség. A megfelelő sávszélességet leszá-
mítva tényleg nem panaszkodhatunk: a megürült termekből számítógépes kabinetet, 

mnyo2013_1-2.indd   54mnyo2013_1-2.indd   54 2013.03.12.   12:46:572013.03.12.   12:46:57



55Interjú

konyhát, ebédlőt varázsoltunk. Vagy kukkants be a tágas tornaterembe! Ennek kö-
szönhetően itt évek óta mindennap van testnevelésóra.

Úgy tudom, nem önálló oktatási intézményként működtök.

Valóban nem. Közvetve a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények alá tartozunk, 
közvetlenül pedig az egyik barcsi általános iskola tagintézménye vagyunk. Nem 
csoda, hiszen az iskola tanulólétszáma alig 19. Emiatt vált szükségessé az osztatlan 
rendszer.

Világos, de kicsit furcsállom, miért éppen a harmadikosok járnak egy osztályba az 
elsősökkel, a negyedikesek pedig a másodikosokkal?

Azért, mert a nagyobbak mindkét csoportban viszonylag önállóan tudnak dolgozni, 
így több időnk jut a kisebbekkel foglalkozni.

Hány fős a tantestület?

Négyen vagyunk. Igyekszünk arányosan elosztani egymás között a munkát, remekül 
kiegészítjük egymást, minden problémát megbeszélünk. Én főként németet tanítok, 
de emellett kétszer egy héten napköziztetek, és – ahogy említettem már – fejlesztő 
órákat is tartok rászoruló gyerekeknek. Bár a kötelező óraszám 22, hidd el, bőven 
ledolgozom a heti 40 órát.

Hogy állsz az osztályfőnökséggel?

Megfogtál. Hosszú évek óta először, idén nem vagyok osztályfőnök, a „pihenő évemet” 
töltöm. Rám is fér a pihenés, mert – mi tagadás – belefáradtam. Amúgy hétfő reggel 
mindig osztályfőnöki órával kezdtem a hetet. A gyerekek sorra beszámoltak, mit 
csináltak a hétvégén, közben megtanulták, hogy fi gyeljenek egymásra, minél többet 
megtudjanak a másikról. Nem beszélve arról, mennyit fejlődött a szóbeli fogalmazási 
készségük, ami persze jótékonyan hatott az írásbeli munkájukra is. Halkan jegyzem 
csak meg, hogy ezzel a szokásommal idén sem hagytam fel: itt-ott lecsípek néhány 
percet a németórából.

Ritkán vetődöm el olyan iskolába, ahol csak németet tanítanak, angolt pedig nem. 
Normális ez így?

Szerintem igen. Manapság a csapból is az angol folyik. Különben sem lenne jó, ha 
mindenki csak angolul tudna Európa kellős közepén. Szomorú, hogy egyre többen 
kivándorolnak Magyarországról, de ha már mennek, jól jön a némettudás, hiszen 
a fő úti cél Ausztria és Németország. Különben is okosabb dolog nehezebb nyelv-
vel kezdeni a nyelvtanulást, például a némettel – utána már gyerekjáték lesz az 
angol.

mnyo2013_1-2.indd   55mnyo2013_1-2.indd   55 2013.03.12.   12:46:582013.03.12.   12:46:58



56 Interjú

Engedj meg egy provokatív kérdést. Ha most adnád iskolába a gyermekedet, melyik 
nyelvre íratnád be: angolra vagy németre?

Németre, de azért elsősorban azt nézném, ki tanítaná. Szerintem a jó tanár egy nehe-
zebbnek tűnő nyelvet is képes megkedveltetni, a rossz viszont a legkönnyebb nyelv 
tanulásától is elveheti a kedvét.

Mesélj a nyelvtanári módszereidről!

Mindent szívesen csinálok, ami kizökkent a rutinból. Hadd mondjak egy példát! Egy-
szer megkérdezték tőlem a gyerekek, mit reggeliznek a németek. Nosza, reggelizzünk 
együtt a németórán! A szülők nagyszerű partnereknek bizonyultak. Beküldtek egy 
csomó fi nomságot: a frissen köpült vajtól kezdve az otthon sütött kenyéren át a házi 
lekvárig mindent.

Bárcsak mindenütt ilyen együttműködők lennének a szülők!

Itt, Szulokon ez természetes. A szülői értekezletekre is szinte mindenki eljön. Ha 
valaki mégsem tud részt venni, előre kimenti magát. Derék emberek élnek errefelé. 
Igaz ugyan, hogy a magamfajta „gyüttmentet” kissé gyanakodva fogadják, de ha 
látják, hogy tisztességesen dolgozik, befogadják. Nekem ez egy-két évembe telt.

Ott tartottunk, hogy reggelizés német módra.

Ám attól sem ódzkodunk, hogy alkalomadtán kilépjünk az iskola falai közül. Volt úgy, 
hogy német nyelvű cirkuszi produkcióval rukkoltunk elő, és olyan is, hogy német 
lakodalmast játszottunk el. Én voltam a pap, reverendába bújtam, és németül eskettem 
össze az ifjú párt. Mit mondjak, megizzadtam!

A reverendától vagy a német nyelvű esketés szövegétől?

Ettől is, attól is.

Más. Úgy látom, előszeretettel használod a digitális táblát.

Valóban. Nem kis időbe telik, amíg egy digitális anyagot előkészítek, utána viszont 
éveken át tudom használni. Persze a tankönyvet sem hanyagoljuk el. De akár tábla, 
akár könyv, igyekszem a gyerekek igényeihez, a pillanatnyi lelkiállapotukhoz alkal-
mazkodni. Dalok, mondókák, játékok, bingó – bármi, amit a helyzet megkíván.

Beszéljünk kicsit a továbbképzésekről! Járt-e már nálad szakfelügyelő, illetve szoktá-
tok-e egymás óráit látogatni?

Szakfelügyelőnek eddig színét se láttam még, hiszen amikor a pályára léptem, már 
a szaktanácsadói rendszer működött. Ettől függetlenül az iskolavezető évente látogat 
nálunk órákat. Ami pedig a kölcsönös hospitálást illeti, ugyan minek? Ilyen apró is-
kolában szinte minden a többi kolléga szeme előtt zajlik.
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Hogyan tartod karban a nyelvtudásodat?

Sokat olvasok németül, német nyelvű csatornákat nézek a tévén, internetezem. Sze-
rencsére nincs beszédgátlásom, az utcán is bárkit megszólítok németül, ha úgy adódik. 
Mindamellett kétszer is részt vehettem németországi továbbképzésen, három, illetve 
két hétre. Mondanom sem kell, mindkét ösztöndíj sokat lendített a nyelvtudásomon. 
A hazai rendezvények közül a Goethe Intézet gyakorlatorientált továbbképzéseiből 
profi tálok a legtöbbet. Az sem mellékes, hogy a Goethe Intézet az utazást leszámítva 
minden költségünket állja.

Ne haragudj, ezen a ponton muszáj rákérdeznem. Hogy tudtok kijönni a fi zetésetekből? 
Úgy értem, értelmiségi szinten.

Attól függ, mit értesz értelmiségi szinten. Ha arra gondolsz, hogy tudunk-e kedvünk 
szerint könyveket vásárolni, koncertekre járni, utazgatni, akkor a válaszom egyértel-
mű nem. Én például nem autóval jövök a suliba Barcsról, hanem busszal, mert a busz-
bérlet árának nagy részét megtérítik. Persze tudnod kell, hogy a feleségem is pedagó-
gus. Egyszóval minden fi llért be kell osztanunk. Ezzel együtt sikerült felnevelnünk 
a fi unkat, akire nagyon büszkék vagyunk.

Ne vedd zokon a következő kérdésemet sem. 37 éves vagy, férfi , és egy isten háta mö-
götti faluban tanítasz. Nem érzed úgy, hogy tovább kéne lépned?

Egy biztos: nem a tehetetlenség tart itt. Három diplomával a zsebemben remélhetőleg 
bármikor találok munkát, ha ne adj’ isten arra kerül a sor. Jut eszembe, egyszer, főisko-
lás koromban valaki azt jósolta: „Meglásd, pár év múlva iskolaigazgató lesz belőled.”

Egyelőre nem vagy az. De ha egy jó tündér holnap felajánlana neked egy igazgatói 
állást az egyik barcsi általános iskolában, mit válaszolnál? Őszintén…

Megköszönném a lehetőséget, és visszautasítanám. Nincs meg hozzá se a végzettségem, 
se a tapasztalatom, de – az igazat megvallva – érzékem sincs ahhoz, hogy felnőtt 
embereket irányítsak. Nem vágyom ilyen babérokra.

Mégis, mire vágysz?

Arra, hogy egy falusi iskolában taníthassak. És amint láthatod, ez a vágyam valóra vált.

Lehetséges, hogy 30 év múlva innen mész nyugdíjba?

Ha továbbra is ilyen csapatban dolgozhatok, no és persze az iskola sem dől össze, 
akkor igen.

Tulajdonképpen mi köt annyira a tanítói munkához?

Szerettem én a felsősöket is, de a kicsik állnak hozzám legközelebb. Tudod, olyan ez, 
mint a kábítószer. Nem tudok meglenni nélküle, de karbantartja a lelkemet.
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