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Szívesen indí tanám emlékező soraimat azzal a büszkélkedő mondattal , hogy 
magam is annak a fényes múltú schola salontaiensisnek voltam diákja, m a j d let-
tem a tanára, ahol a magyar nyelv legnagyobb művésze, i rodalmunk kiváló epi-
kusa, Arany János tanult, ma jd tanított . Azonban — szem előtt tar tva ama pa-
rancsoló követelményt, hogy „az igazat mondd, ne csak a valódit" — e vallomást 
dicsekvéssel nem kezdem. Mert bár való igaz, hogy nyolc éven át ennek a gim-
náziumnak a küszöbét koptattam, volt olyan időszak, amikor említeni sem volt 
szabad a nagy elődöket. 

Hogy ezt a nevelési tényezőt mennyire mellőzték tanáraim — ki tudatosan, 
ki tudatlanságból —, ar ra akkor döbbentem rá, amikor tanári fokozati vizsgámra 
készülve megír tam a nagyszalontai oktatásügy és a középiskola történetét. 

Levéltári okmányok tanúsí t ják, hogy itt tanult Földi János XVIII. századi 
orvos, természettudós, költő, műfordító és nyelvész, Lovassy László, a 48-as sza-
badságharc egyik eszmei előkészítője, utána tíz éven át Arany János, Rozvány 
György 48-as honvédtiszt, Nagyszalonta történetének tudós kutatója, m a j d fia, 
Rozvány Jenő ügyvéd, a Román Kommunista Pár t alakuló kongresszusának egyik 
szervezője és előadója; a XX. század írói közül Erdélyi József, Zilahy Lajos és 
Bihari Klára, tudósai közül Kiss Ferenc Kossuth-díjas orvosprofesszor és Kulin 
György, a nemzetközi hírű csillagász. 

A híres iskolamesterek, nevelők sorát ugyancsak Földi és Arany nyit ja . Idő-
ben őket követi Szilágyi István, akinek feledhetetlen érdeme, hogy Arany János 
figyelmét az irodalom felé tereli. A XIX. század derekán az a Ladányi Gedeon áll 
a református iskola élén, akit a kolozsvári egyetem professzorainak sorában is 
számon tar tanak, akárcsak Viski Károly nyelvészt, a szalontai tárgyi néprajz 
megörökítőjét. Az ő helyére kerül és nyomdokaiba lép Szendrey Zsigmond, az 
akkor még virágzó helyi folklór összegyűjtője. 

Íme, hány elszalasztott lehetőség, amellyel az emberideált kereső serdülők 
irányítását, képlékeny személyiségének alakítását megkönnyíthették volna! 

Ehelyett mit kaptunk? A napi politika befolyásolta, megszabta eszmei neve-
lést, amely gimnáziumi tanulmányaim során háromszor fordult , s mindig a koráb-
binak ellentétébe; a háború hullámain hánykódó iskolaéveket hosszú szénszüne-
tekkel, katonai behívásokkal, helyettes tanárokkal és csökkentett tananyaggal. 
Tovatűnt i f júságom idézgetve szinte hihetetlennek találom, hogy ezek az évjára-
tok (a mai közép- és nyugdíjazás előtt álló nemzedék) megállták a helyüket, sőt 
a szocializmus alapjai lerakásának is a nehezét vállalták. 

Őszintén szólva már magamon is csodálkozom: miként lettem azzá, aki va-
gyok? Hiszen a változó világi ha ta lmak mindegyike mást kívánt belőlem fa-
ragni. Amikor édesanyám összekuporgatott kis pénzén azzal a szép szándékkal 
adott középiskolába, hogy művelt iparos vál jék belőlem, az ősi schola homlok-
zatán ezt olvashattuk: Gimnaziul Regele Carol al Il-lea. Ide léptem be, ahol anya-
nyelvemen nem volt szabad szólanom. Ha ra j takaptak , gúny és szidás volt a ré-
szem. Mondtak bandinnak és minoritarnak, s a vasgárdista tanárok, diákok né-
hányunkkal, a helybeliekkel úgy bántak, mint hívatlan betolakodókkal. 

Fordult a kocka, s az épületre ú j fel irat került : Magy. Kir. Áll. Arany János 
Gimnázium. Most az ellenkező égtájról idetelepült osztálytársak, nyilas felnőttek 
kezdték a zsidózást, oláhozást. Kevesen voltunk „őslakosok" az osztályban, de 
Sorean Vasile-Lacival, Moldovan Iosif-Jóskával a feliratváltozás ellenére sem 
adtuk fel a testvériséget. 

Így köszöntött reánk az az idő, amikor betűcsoportok hullottak le a homlok-
zatról, s csak ennyi maradt : Állami Arany János Gimnázium. A messziről jöttek 
— korábbi fogadkozásaik ellenére — hűtlennek bizonyultak sokat dicsért alma 



materükhöz, és maradtunk mi heten, jóban-rosszban társak, sorspróbálta barátok, 
akik azzal a hittel és szándékkal léptünk ki az ellentmondásokkal cifrázott iskola-
kapun, hogy „holnapra megforgat juk az egész világot". 

Életpályánk utolsó száz méterein indokolt a megméretkezés. Visszatekintve 
a megtett útra, dicsekvés nélkül e lmondhat juk: a megérzett és elfogadott kor-
parancsnak eleget tettünk, betöltöttük szerepünket: ki csavarként, ki kerékként, 
de így is, úgy is segítve az ország előrelendítését, haladását. 

Ejnye! Csak most, az ankét címére pil lantva veszem észre, hogy nem feleltem 
a feltet t kérdésre. Mit kaptam az iskolámtól? Hát ezt! Eszmei és politikai zűrza-
vart, hiányos ismereteket, de azt is, hogy a földindulás után tüstént talpra kell 
állanunk, és késedelem nélkül munkához látva szusszanásnyi szabad időnkben 
gyűjtögessük szegényes tarisznyánkba az egyetemes művelődés szétszórt tükörcse-
repeit. Történelmi hányat tatásunk közepette reádöbbentünk Arany János tanácsá-
nak elévülhetetlen időszerűségére: „Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, / 
Ember lenni mindig, minden körülményben." Ezt a hic et nunc követelményével 
tettük teljesebbé: mi, románok és magyarok, zsidók és németek még akkor is jó 
barátok maradtunk, ha a hatalmon levők egymásnak akar tak ugrasztani bennünket . 

Ezeket a tanításokat köszönöm Gheorghe G. Rafiroiu, Heltai Miklós, Engel 
Károly tanáraimnak, együttérző, összetartó nagy családunknak, de mindenekfölött 
édes szüleimnek, akik mindazt a rosszat, amit az iskola belém plántált, türelmesen 
kigyomlálták, s helyébe ültették a közösségi érzés, a munkaszeretet és a nép-
szolgálat három pompázó jázminbokrát. 

Kötő József • Negyedszázados hamuban sült pogácsa 

25 éves életpályák tetemrehívását jelezte az ősi alma mater nagy hírű csen-
gője tavaly a nagyenyedi Bethlen Gábor Líceumban. Az osztályfőnöki órára össze-
gyűltek talán nagyobb megilletődöttséggel ültek vissza iskolapadjaikba, mint ami-
lyen elfogódottsággal ugyanennek a csengőnek a hangjaira kiléptek az iskola 
kapuján . Akkor a labancverő diák sorsformáló erejébe vetett rendíthetetlen hité-
vel, ma is kuruc hitvallással, lélekben ugyanazon zászló alatt, de a lobogó széle 
csatatüzektől pörkölten lengedezett, s tapasztalt harcosok módjára nemcsak a ro-
hamra vezénylő parancsszót ismerték, hanem a rugalmas visszavonulások, erő-
gyűjtések stratégiáját is. 

Amint a szem végigpásztázta a résztvevőket, elégedetten nyugtázhatta: nem 
vert hadak látványa az osztály. Sorsát hittel valló és vállaló gyülekezet, mert — 
mint mindenki elmondotta — pályája során mindenkoron kísérte Bethlen Gábor 
vigyázó tekintete, melyet megismerni és megismertetni valamennyi tanár és diák 
alapvető emberi és szakmai feladata volt. 

Nehéz időkben önmagunkat megtartani az emberség alapelvei szerint: tisz-
telni a szülőföld minden lakóját, érvényesülni a szorgalom, tehetség és munka 
árán, európai módra sajátos értékeket őrizni — íme a feltarisznyáit szellemi táp-
lálék. Életformáló hagyomány. Megtanultuk ezt átmenteni, minden körülmények 
között e szerint élni. 

Példák sora ötlik fel. Az akkori órák végét jelző csengőszó be sokszor Csehi 
Gyula óráit rekesztette be, aki alkotó marxista lévén természetszerűen keveredett 
vitába az akkori idők dogmatikus szemléletével, s Enyedre száműzték „bűnein" 
elmélkedni. Tőle tanul tuk meg: nem az a fontos, HONNAN nézi az ember a vi-
lágot, hanem milyen magasról. Mikor Michelangelo széklábat faragott, hogy a szel-
lemnek becsületet szerezzen, Vita Zsigmond akkor is a „Tetőn" járt , Áprilyről me-
sélt nekünk, a szellemi tar tás belső kényszerét plántál ta belénk. Ha a kornak apró-
munka kell, azt végezzük — példázza munkássága —, eljövendő nagy tetteket ala-
pozva. Az idő őt igazolta. Emlékszem örökké szunyókáló történelemtanáromra. 
Darálva olvastuk fel a leckét feleléskor, társunk hátának támasztva a „nagy 
Rollert". Most é r t jük bölcsességét, hogy kell hibernálva virrasztani, kivárni az 
igazi történelemórák idejét. Számtantanárunk mondogatta örökké: gondolkodjatok, 
minden percben gondolkodjatok, nekem — tette hozzá — cipőpucolás közben jön-
nek a legjobb ötleteim. Íme, napi gyakorlattá változtatva a Bethlen Gábor-i eszme: 
a gondolkodva cselekvő ember. 

Lehet, a sors külön kegye, hogy az enyedi kollégiumba vezérelt életutam, 
ahol élő hagyomány formáiba öntötték végleges alakot kereső egyéniségünket. Csak 
olyan iskolának van helye a nap alatt, amely ilyen hagyományt ápol — és teremt. 

Úgy éreztük, negyedszázados hamuban sült pogácsánk még sokáig erőt adó 
útravaló lesz, s jut belőle gyermekeinknek, talán hetedíziglen is. 


