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Germuska Pál

ISTEN VELED, TANÁR ÚR!1
A  szeretett, tisztelt ember halála mindig fájdalmas az itt maradóknak, de különösképpen az, 
ha egy olyan aktív, életerős, impulzív embertől kell hirtelen búcsút venni, mint amilyen Hege
dűs B. András volt.

Tisztelt gyászolók!

Furcsa ez a múlt idő, ez a „volt” , hiszen néhány hete Hegedűs B. András nemcsak hogy érdek
lődött a „benti dolgokról” , az intézet ügyeiről, a munkatársak és a barátok hogylétéről, hanem 
a terveiről beszélt. Terveiről, amelyek új célokat tűztek saját maga és kollégái elé; terveiről, 
amelyek mindig újrafogalmazták az el nem végzett feladatokat; terveiről, amelyek a lelkiisme
ret hangjaként figyelmeztettek a kötelességekre. András évekre előre gondolkodott, s a legnehe
zebb pillanatokban is igyekezett minden eshetőséget számba venni, mérlegelni. Vezetői szigorát 
sokan nehezményezték, pedig ő  másoktól is csak annyit követelt, amennyit ő  maga is mindig 
megcselekedett. S ha eddig nem tudtuk, most van itt az ideje, hogy belássuk: határozott kor
mányoskéz nélkül nem lehet új intézményt alapítani, életben tartani és működtetni.

En azonban a szigorú „főnök”  Hegedűs B. Andrásnál hamarabb ismertem meg a Tanár 
Urat, akinek egyetemi oktatói pályafutásában volt ugyan egy több mint harmincéves szünet, 
de azt hiszem, pedagógiai módszere, mentalitása és eltökéltsége az évtizedek alatt keveset 
változott: együtt gondolkodott diákjaival, akiket gyakorlati feladatokkal tett próbára, s akik
nek az életről, a történelemről, a rendszerről szóló apró történetek füzérével mondta el azt, 
amit tudni érdemes a világról. E történetek többet jelentettek egyszerű anekdotáknál, inkább 
kis példabeszédek voltak a megfelelő helyen és időben, csattanójuk emlékezetes tanulság 
volt; bátorítást adtak, és finom figyelmeztetésül vagy intésül szolgáltak. A  „vonatkozó törté
net”  az élet esszenciája volt, metafora, amit meg kellett érteni, s belőle a helyes következte
tést levonni.

Ha sportnyelven akarnék fogalmazni, azt mondanám: a Tanár Ur olyan volt, mint egy után
pótláscsapat kapitánya. Figyelte a keze alatt megforduló ifjúságot, s akiben fantáziát látott, azt 
a maga eszközeivel segítette a cél felé, vagy ha mást nem, hát évekig figyelemmel kísérte az 
illető pályafutását, értékei alapján számon tartotta, hátha egyszer olyan feladat adódik, amelyre 
az adott tanítvány lesz a legalkalmasabb. Számosan köszönhetjük támogatásának első szak
mai sikereinket és boldogulásunkat.

Beosztottai körében közismert volt, hogy a szokásos hétfő reggeli „raport”  a szükséges 
tennivalók megbeszélésén túl a munkatársak tanítását is szolgálta, s büszke volt arra, hogy 
bevezethette a rá bízott embereket az üzemszerű intézményműködés művészetébe. En magam

1 Elhangzott Hegedűs B. András temetésén, 2001. július 10-én a Rákoskeresztúri köztemető 300-as parcellájánál.
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is mellette tanultam meg dolgozni, szervezni és ügyintézni, még ha nem is voltam mindig biz
tos keménységének szükségességében.

Stílusával, habitusával — ifjúkori, utóbb meghaladott marxista elkötelezettsége ellenére is 
— számos értéket mentett át a szocializmus évtizedein a régi, háború előtti világból: többek 
között a pontosságot, a precizitást, a polgári szokásrendet, a társadalmi-közösségi boldogulás 
ma már sehol sem oktatott, de nélkülözhetetlen tudását. S nem mellékesen azt is igyekezett 
átadni, hogy hogyan kell ezen az úri-kuruc-szocialista Magyarországon valamit elintézni. Ha 
nem róla lenne itt szó, bizonyára e csapongó beszédet is kijavítaná, határozott, optimistán fel
felé ívelő írásával helyesbítené, hogy a lehető legtökéletesebb búcsúztató kerekedjék belőle.

Azt hiszem, András valahogyan így fogta fel a halált is. Nem félt tőle, mert még sokáig 
akart élni, és hitte, hogy még számos terve megvalósítására van ideje. A  halált nyugodt böl
csességével elkerülhetetlen zárópontnak tekintette, s csak mint egy távoli eshetőséggel, de 
körültekintően számolt ezzel is. Lelkében töretlenül bizakodott, teste azonban hirtelen alul
maradt a betegséggel vívott küzdelemben.

Isten veled, Tanár Ur! Isten veled, András!




