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mikor leültem a számítógép mellé, rámszakadt a feladat súlya: olyan személyről próbálok méltatást írni,
aki sok-sok évvel, évtizedekkel ezelőtt a jövőt elénk
táró látnok volt számunkra, a legszebb, a legnagyszerűbb, az
akkor számunkra még idegen ember, akit elég volt megpillantani, hogy a harminc gyermek egyből beleszeressen. Lányok
és fiúk egyaránt. Nyolcévesek voltunk, második osztályosok,
amikor a Bögözi Általános Iskolához került, és mindjárt át is
adtak neki, a törékeny, nagyon fiatal, mosolygós, de kellően
szigorú Tanító néninek. Most, amikor meglátogattam otthonában, kerestem arcán azt a régi mosolyt, amely valamikor
bennünket rabul ejtett, és nem csalódtam: ott bujkált most is
a szája szélén, mint hajdanán, és úgy éreztem, a nyolcvanon
is jóval túljáró Tanító nénit megviselte ugyan az eltelt sok-sok
esztendő, de megtörni nem tudta.
Nagyon későn tudtam meg, hogy nem volt egyszerű számára
a tanítói pályára lépni. Otthon, a Székelykeresztúr melletti
kicsi településen, Betfalván gazdálkodó édesapja és varrónő
édesanyja ezt a pályát álmodta neki. A keresztúri tanulói évek,
a híres képző szelleme és a rangos tanárok egyengették előtte
az utat, amely azonban zsákutcába futott. Így került két évfolyam elvégzése után a varrógép mellé, ahonnan egy volt oktatója, tanító nénije parancsolta ki, és irányította Székelyudvarhelyre. Megannyi gond mellett némi szerencséje is volt, mert
igen nagy volt a tanítóhiány, és így megadatott, hogy a még
be nem fejezett tanulmányai dacára kinevezést kapjon éppen
a bögözi tanintézetbe, és ott is abba az osztályba, amelybe
magam is jártam. Megkezdődött irányításával az a csodálatos
időutazás, amelynek legfőbb hozadéka az volt, hogy megtanultunk dolgozni, egyedül boldogulni, megtanultunk úgy
írni, olvasni és számolni, hogy időnként a felsőbb osztályokba
szólítottak, és a nekik kirótt feladatokat mi oldottuk meg,
imígyen mutatva példát, hogy azért tanulni is kell.
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Az Ő irányításával nyílt ki előttünk a világ, megtanultunk helyesen írni és folyékonyan olvasni, megtudtuk, mi az illem és a
tisztesség, benyargaltuk Európát és a többi földrészt, számolni is
tudtunk fejben, összeadni, osztani, kivonni meg szorozni legtöbbünk egészen százig. Amikor átadott az ötödiktől oktató tanároknak, biztos lehetett abban, azok nem csalódhatnak az ő tanítványaiban. És ez így volt később is, ahogyan mondták, mindvégig,
amíg nyugdíjba vonult.
Könnyű párhuzamot vonnom a nagy betfalvi születésű költő,
Tompa László csendességet, nyugalmat, de egyben kielégíthetetlen
vágyat tükröző költészete és Székely Margit – lánykori nevén –
tanítói munkájának sokszínűsége, magával ragadó személyisége
között. Miként a költő szól, mintha a Tanító néni tanítói munkájáról szólna, pedig nem csupán a költő, de maga a vers is jóval
megelőzi a mi oktatónkat: Különös vágy von közétek szegődni, /
S ott is maradni, játszva veletek, / Míg más paranccsal majd az
anyaföld hí. // Úgy csendül felém tiszta lelketek, / mint angyalének
felhők magasából / Hívőfelé, ki hinni feledett. // Hozzátok lelkem
menekülve pártol, / Eldobva minden áltató reményt / Körötök
megvéd vágytól, lelki vádtól…. / Veletek bút, bajt elbékélve szépen,
/ Pihenek, / széjjel álmom sem kalandoz. / Tudván: köztetek révem,
menedékem… / S tán általatok jutok önmagamhoz.
Olyan menedéket talált Bögözben, ahonnan nem is tért vissza a
szülőfaluba, mint ahogy a költő sem, de mint az a híres vargyasi
igazgató sem, aki több könyvében is megemlékezik kedves szülőfalujáról, a távolból. Betfalva nem esik messzire Bögöztől, de mégis
eléggé távol ahhoz, hogy a konok székely leánynak ez maradjon
az otthona, és iskolát se változtasson – katedrán mintegy negyven
esztendőt töltött. Ő a költő szavait konkrétan értelmezte, továbbra
is a falu egész népét tanította. Óriási győzelemnek tartom, hogy a
bögöziek rászoktak Wass Albert könyveire, amikor kirobbant az
iskola elnevezése körüli csetepaté, és bár nem mindenben értettek, értettünk egyet, egy dolog mindeneknél fontosabb volt: talán
nincs olyan falu, ahol annyian és annyi Wass Albert-könyvet
kezükbe vettek volna, mint azokban a lázas években Bögözben. Jól
tudom, ebben az ügyben a Tanító néninek nagy szerep jutott, és az
is remélhető, hogy az egyelőre félretett iskolatábla az új megnevezéssel felkerül majd az iskola falára.
Végül megint a költőhöz fordulok, mert ő írta meg a Tanító néni
eddigi életének, törődésének, törekvéseinek summázatát: Sok
meddő harc során, / Álmaim alkonyán, / Meredek úton önmagamhoz értem. / E magam: sziklavár, / Mely komor daccal áll / csatatér
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fölött, felhős szürkeségben… // Csak esténként, ha már / Alkonyfényben a táj, / Lépek ki némán magányom fokára. / S szemem a sík
teret, / Hol mindenütt cselek / S rémségek lestek: békésen bejárja.
Büszke vagyok arra, hogy Fekete, de számomra Székely Margit
volt a Tanító nénim, és örülök annak, hogy én írhattam róla méltatást az Ezüstgyopár-díj elnyerése alkalmából!

dr. péter sándor
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