Szécsi Antal
Ha

ötnegyed

századdal

dataira,

mindenféle

néptanácsi

ezelőtt születik, „a nemzet napszá-

összeírások favágómunkájára vet-

mosa” megtisztelő címmel ruházták

ték igénybe őket, szembeállítva

volna fel kortársai Szécsi Antal tanár

igen sokszor a közösséggel, el-

urat, akinek a köszöntését most

vonva attól, ami igazából a hiva-

feladatul kaptam. Akkor, a 48-as for-

tásuk volt: a felcseperedő gyer-

radalmat előkészítő magyar reform-

mek nemzedékeinek szellemi-testi

korban a hozzá hasonló tanároknak,

felkészítésétől.

tanítóknak volt

köszönhető

a

Szécsi Antal ilyen körül-

magyar vidék felemelkedése, az

mények között választotta a fa-

egyszerű nép betagolódása a nem-

lusi tanítói, majd a tanári pályát

zetbe.

– „kapuállító”-ként, ahogy ő maga
Százvalahány esztendővel

később a közösség, amelynek szol-

nevezi magát életpályájára viszatekintve.

gálatára az életét feltette, „nem-

Szüleit a sors Betfalváról

zeti kisebbséggé” zsugorodott, s

és

Csomortánból

a

Regátba

a szolgálatot is nagyon furcsán

vetette, így látta meg ő a napvi-

értelemezték azok, akik úgy gon-

lágot Galacon 1938-ban, abban a

dolták: a vidéki értelmiség dolga

városban, amelynek Balkánba ol-

őket kiszolgálni – igen sokszor épp

tott európai világát Jean Bart oly

a közösség ellenében. Kollektív gaz-

érzékletesen elevenítette meg Eu-

daságok, mezőgazdasági társulá-

ropolis című regényében. A szüle-

sok létrehozásának hálátlan fela-

tés helye akár esetleges is lehet az
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ember életében, őt azonban a kenyérkereső

idejében sem állhatott meg az iskola falain

pályán is meghatározta: a székelykeresztúri

belül. Ezen a ponton egy kedvező történelmi

tanítóképző elvégzése után – már felnőtt

fordulat is beleszólt élete és munkája tar-

fejjel, családos emberként – román nyelvsza-

talmának alakításába: az ország 1968-as

kos tanári diplomát szerzett. Mészáros Imre,

közigazgatási átszervezése, a megyésítés. Ma

az udvarhelyi római katolikus gimnázium

még mindig nincs igazán felmérve az, hogy

sokak által még ma is emlegetett francia

mit jelentett a mi kisebbségi magyarságunk

tanára, amikor egyszer azt tudakolták tőle,

öntudatának megtartásában az a néhány

mivel foglalkozik, azt felelte: „francia borsót

év, amelyet Hargita és Kovászna megye

hányok a székely falakra”. Ilyesfajta munkára

létrehozásával – s nem csak ebben a két

vállakozott Szécsi Antal tanár úr is – ak-

megyében – az önnön értékeinkre ébredés

kor már tudatosan, hiszen Vargyason, majd

hozott. Vargyas, ahol Szécsi Antal ekkor már

Felsőrákoson, ezekben az erdővidéki falvak-

az iskola igazgatója volt, olyan hagyományos

ban, ahol a román nyelvet tanítania kellett,

népi értékekkel rendelkezett, amelyeket ek-

nem egyszer érezhetett valami hasonlót ah-

kor programszerűen – úgy is mondhatnánk:

hoz, amit Mészáros tanár úr oly szemléle-

„pártfeladatként” – lehetett feleleveníteni. Az

tesen fejezett ki.

általa vezetett iskola e kedvező konjunktúrát

A falusi tanár azonban azokban

kihasználva lett bölcsője az újraéledő var-

az évtizedekben, amikor ő Vargyason és

gyasi bútorfestésnek, a művelődési otthon

Felsőrákoson tanított (majd iskolaigazgató

az erdővidéki székely népművészet és nép-

volt) ugyanúgy a „nemzet napszámosa” volt,

költészet megannyi értéke felelevenítésének.

mint ötnegyed századdal korábbi elődje,

Nyilván nem egyedül az ő érdeme volt ez: Sütő

hiszen a falunyi kisközösség nevelése az ő

Béla helyi bútorfestőművész mellett életpá-

lyájára visszatekintve Szécsi Antal tanító és

is menesztették igazgatói állásából. A hata-

tanár munkatársai egész sorát nevezi meg.

lom hozzákezdett, hogy visszakényszerítse

Feltétlenül az ő érdeme azonban, hogy a sok

a

jóakaratot és tenni akarást összefogta, egy

tott szellemet. Az ő számára ezek az évek

mederbe vezette, és a vargyasi iskola, a falu

már más színtéren folytak: a Hargita megyei

neve egyszerre nem csupán Kovászna megye

Bikafalván tíz kis székely falu tanulóifjúságát

határain belül, de az akkor már hatékonyan

tömörítő iskolaközpontban kellett új nehéz-

működő magyar nyelvű tévéadások révén az

ségekkel megküzdenie. Aztán jött az 1989-

egész országban visszhangot keltett. „Pe-

es romániai változás, és számára újabb vál-

dagógusi pályám legszebb időszaka” – írja

tás újfajta feladatokkal: egy városi iskolában,

ezekről az évekről Szécsi Antal. Azoknak az

Székelyudvarhelyen. Innen, a Bethlen Gábor

éveknek az emlékét visszaidézve, azt hiszem,

Általános Iskolából került nyugdíjba 48 év (kis

Vargyas is elmondhatja ezt magáról: az im-

híjján egy fél évszázad) tanügyi munka után.

palackba a meggondolatlanul kibocsá-

már országos hírű iskolában abban az időben

A tevékenységre született ember

végzők, de az akkor már iskolán túliak is. Talán

számára azonban a nyugdíjas évek csak a

akad majd valaki, aki tudományos módszer-

tevékenység formaváltását jelentik. Szécsi

rel felméri, mit hagyott ez a – Szécsi Antal

Antalnak tanári, igazgatói munkája során ko-

ottlétével egybeeső – negyedszázad annak

rábban is kezébe adta a tollat a másokkal is

a falunak az életében, amelybe ő önmagát

megosztott gond és tapasztalat. A Megyei

beépítette.

Tükör, a Tanügyi Újság, A Hét olvasói nem

Az 1980-as évekre a diktátor

egyszer találkozhattak nevével, írásaival.

házaspár Romániájában már gyanússá vált a

Most, a „nyugalom” éveiben ezen a már meg-

jól dolgozó falusi értelmiségi, így Szécsi Antalt

próbált úton indult el nagyobb lélegzetű fela-
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datok felé. Előbb – egy évtizedekkel korábbi

szülöttének és egykori tanártársának, a fi-

Korunkbeli írását folytatva – Vargyas köz-

atalon tragikus körülmények között elhunyt

ség monográfiáját tette az asztalra (Falu a

történész Borbáth Károlynak állított emléket

Látóhegy alatt. Székelyudvarhely, 2005), és

életrajza megírásával hátrahagyott tanul-

aki az adatgazdag fejezeteken végighalad, ott

mányai, cikkei kiadásával („...Maga-felejtő

érzi a sorok mögött a falu életével mélyen és

sorsunk halk tudója...”, 2008). Bizonyára nem

megannyi számon összeforrott tanárembert.

ez az utolsó műve. Akik őt közelebbről isme-

Aztán – hetvenedik életéve közeledtével –

rik, tudják, hogy fáradhatatlan a munkában.

életútja és tanári munkája tapasztalatai-nak
szálán haladt végig (Kapuállítók hitével,2007),

Ehhez a munkakedvhez kívánunk
továbbra is erőt és jó egészséget!

ezúttal közvetlenül vallván önmagáról és
munkájáról. Legújabban pedig Vargyas jeles

Dávid Irma

