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„Mindig halk szavú. Mindig higgadtan érvel. Mindig ápolt és visszafogottan elegáns. (…) 
Egész lényéből barátságos nyugalom árad. Szelíd derű. Tartása van. 

Nem lehet könnyű ilyennek lenni ebben a kardcsörgető és slamposodó világban, az indulatok 
viharában. 

Mégis, csak ilyennek szabad lennie annak, akinek dolga van. Akinek mondandója van. Aki 
tenni és hatni akar” – írja Hoffmann Rózsáról Csűrös Csilla a választások előtt készített interjúkötet 
bevezető soraiban. 

A Magyarnak lenni sorozat 2010-ben kiadott könyvéből megismerjük Hoffmann Rózsa 
életútját, elveit. Személyében egy olyan ember áll előttünk, akiben a munka és a család teljes 
harmóniában van, de ha választás elé állítaná őt az élet, természetesen a családjáé lenne az 
elsőbbség. Édesapja szülőfalujában: Bakonyszentlászlón az otthonát élete csodájának tartja. 
Gyerekkora, ifjúsága nem mondható könnyűnek: édesapját korán elvesztette, édesanyja egyedül 
nevelte a három lányt. 14 éves korától gimnáziumi és egyetemi tanulmányai alatt végig pénzkereső 
foglalkozást is végzett. A családi költségvetés kiegészítése azonban nemhogy kedvét szegte volna, 
inkább örömmel és büszkeséggel töltötte el. Az anyagi nehézségek, a szigorú elvek szerinti nevelés 
végülis megedzették őt, de a beszélgetés során beszámol a kamaszkori csendes és nyílt 
hadakozásairól, lázadozásairól is.  

A jogász édesapa munkahelyeivel a család lakóhelye is változott: Balatonfüred, Zirc, majd 
Veszprém következett. Édesapja halála után a család hazaköltözött a nagyszülőkhöz, Hatvanba. 
Édesanyja tanárként dolgozott, nagyon kevés pénzből kellett eltartania a négy nőből álló családot. 
Vidéken nem volt könnyű a vallás gyakorlása sem azokban az időkben.   Három évvel később, a 
nagyszülők halála után, a család felkerült Budapestre. Kemény lecke volt a budapesti iskolába való 
beilleszkedés is, de kiváló tanulmányi eredményével ott is hamar bizonyított a tizenhárom éves 
kamaszlány. Az alkalmazkodóképesség, a minden poszton való helytállás minden bizonnyal  
ezeknek a kemény éveknek, a sok költözködésnek, hányattatásnak is köszönhető. A nehéz sors 
megedzi az embert.  

Biztatóak azok az oldalak a könyvben, amelyeken az Istenhez való visszatalálásának az útját írja 
le: „…a hitet, amiért felnőtt fejjel megdolgoztam, visszakaptam. Ezt most már nem fogom 
elveszíteni. Egyre bátrabban merem vállalni. Nem kérkedek vele, mert nem kedvelem sem a 
melldöngető, sem az inkvizítori hajlamú kersztényeket. Én végtelenül meg tudom érteni azt, aki 
elfordul, aki vétkezik, mert átéltem magam is, hogy meg lehet próbálni az Istenre figyelés nélküli 
életet. Az ítélkezés különben sem a mi dolgunk… „ 

Hoffmann Rózsa pedagógiai elveiből kitűnik, hogy középiskolai igazgatóként, egyetemi 
tanárként, minisztériumi dolgozóként egyaránt megismerte az oktatás minden csínját-bínját. Azt 
vallja, hogy a pedagógiában a példának jóval nagyobb szerepe van, mint a direkt jelzéseknek. De a 
példamutatás a három nevelési eszköz (a tanítás, a példaadás és a cselekedtetés) egyike csupán. A 



három együtt alkalmazva a leghatékonyabb. Felfogásában a nevelés a szelíd kényszerek (inspiráció, 
motiválás, akaratátvitel) művészete. Ki meri mondani, hogy irányt kell mutatnunk, célokat kell 
kitűznünk a gyerekkel együtt, korlátokat kell kijelölnünk, segítenünk kell a gyerek választásait, 
jeleznünk kell, hogy mi jó és mi rossz, mert különben nem neveljük a gyereket, hanem „hagyjuk 
nőni, mint a dudvát”. A normák nélküli nevelés miatti  állapotoktól szenvedünk ma mindnyájan. 
Azt vallja, hogy vissza kell térni az alapvető erkölcsi normákhoz, a Tízparancsolatban foglaltakhoz, 
hiszen  az emberek többségében él a vágy, hogy visszatérjen az erkölcsi normáknak megfelelő 
életútra. De ehhez meg kell erősíteni a családokat, az iskolákat és az egyházakat. E három helyen 
lehet megtanítani a gyereket azokra az értékekre, amelyek a harmonikus élet alapját és feltételét 
képezik. 

Mint pedagógus, nagyon fontosnak tartja a pedagógiai elméletek gyakorlati igazolását, 
kipróbálását. Köztudott, hogy a felülről erőltetett reformok sosem vezettek eredményre, de a 
kísérletek, a módszertani megújulás lételeme a pedagógiának. Vissza kell állítania a pedagógusok 
tekintélyét, vissza kell adni önbecsülésüket, és gondoskodni kell arról, hogy ne legyenek 
megélhetési gondjaik, hisz az oktatási rendszer „kulcsfigurája a jól kiválasztott, jól képzett, jól 
karbantartott pedagógus!”  

A könyvben szó van a tantervkészítés problémáiról, a holtig tartó tanulásról, a buktatási tilalom 
megszüntetésének tervéről (ami azóta már meg is valósult), az érdemjegyek visszaállításáról az 
általános iskola második osztályától (már ezt is sikerült visszaállítani), a szakoktatás, a gyakorlati 
képzés átalakításának fontosságáról, a munka becsületének visszaállításáról, a bolognai folyamat 
szakmai felülvizsgálásáról, a falusi iskolák megtartásáról, a templom és az iskola együtt 
maradásának szükségességéről. 

Nagyon tanulságos a beszélgetés azon fejezete, amelyben a cigánykérdésről esik szó. Hoffmann 
Rózsa a problémát úgy látja, hogy itt életmód, kultúra és nem a bőrszín kérdésével állunk szemben. 
Véleménye szerint a kényszer integráció nem segít ezen a problémán, a határvonalat a közösségben 
való nevelhetőség, a közösségi nevelésre való felkészíthetőség ill. annak hiánya húzza meg. 

Hoffman Rózsát rendkívüli teherbírással, szívóssággal, erkölcsi tartással, logikus látásmóddal, 
magyarság – és  küldetéstudattal áldotta meg az Úr. Kívánjuk, hogy szép terveit államtitkárként 
mind megvalósíthassa! 


