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A tanár úr
(regényrészlet)

A tanár úr, akit a nővére nevezett tanár úrnak, más senki abban az 
időben, a buszállomást kereste. Tudta, hogy ott van valahol a városban, 
ott, ahol megszakításokkal mind a huszonegy évét eltöltötte, de hiába, ha 
addig a napig sohasem járt azon az állomáson. Mindig vonattal utazott, 
személyvonattal, ha utazott is egyáltalán valahová. Elbúcsúzott mosolygós 
nővérétől, aki neki anyja helyett anyja volt, apja helyett apja, hadiárvák 
mindketten, s aki törülközőt, zoknit meg valami mosakodószert pakolt a 
kicsi, barna bőröndbe. Fél óra sietős gyaloglás után rátalált az állomásra. 
Elhaladt a szász templom előtt, szeretettel csodálta meg boltíveit, elvo-
nult a népkonyha ablakai alatt, ahol annyi meg annyi finom ingyen ebédet 
ehetett, ereszkedett a Piac utcán lefelé, s aztán az állomásra ért. Útköz-
ben nem találkozott fiákerrel, hiszen akkor már egy se szaladgált a város 
utcáin. Taxi futkosott helyette. Egy nem a legújabb Lada. Az pedig nem 
érdekelte a tanár urat, csak azért nem, mert nem volt rá pénze. Egy pilla-
natra a Szabó bácsi fiákerje jelent meg előtte, amint hazakocsikáztatta őt 
Annuskával együtt még gyermekkorukban valamikor. Tetszett neki az a 
szőke, huncut-vidám Annuska, szó, ami szó. Az állomáson azt a buszt ke-
reste, amellyel tanári pályájának első terére utazhatott. Hamar megtalálta. 
Nagyon ronda volt, de, mert nem volt más, felült rá.  Jegyet váltott a veze-
tőtől, s azzal helyet foglalt. Apró, barna bőröndjét a lába elé rakta, s aztán 
indulásra várt. Ismerőse, barátja nem volt a kocsin. Nem volt kivel szót 
váltania, beszélgetnie. Nem tehetett egyebet, mint azt, hogy emlékezett. 

Királyi buli volt a vásárhelyi főiskolán mindjárt az államvizsga után egy 
nagyon feldíszített helyen. Nem lemezről szólt, hanem bandától a zene. 
Jól ráigazított a lányok és a fiúk boldogságára. Rá a sok finom étel az 
asztalokon, és rá a sör, a bor, s a pálinka is. Fogyasztott a tanár úr. Nem 
kímélte gyomrát. És nem kímélte a járását sem. Egyszer aztán, mikor a 
zenekar elhallgatott, éppen vacsorázott, a tanár úr mellé ült a főiskola dé-
kánja. Előzmények nélkül sorolta, hogy milyen terve volt a főiskolának a 
tanár úrral. Az volt, hogy megtartja néptáncoktatónak. Ennyire értékelte 
mindazt, amit letett az asztalra, mint táncos. Alkalmazta volna. Csakhogy 
a minisztérium nem engedélyezte az alkalmazást. Egyetemi végzettséget, 
egyetemi oklevelet követelt.

A kicsi község, amelynek az általános iskolájához szólt a kinevezése, 
ezerötszáz lelkes volt, színmagyar. A szomszéd falvak is mind magyarok 
voltak, román település csak egy. A tanár úrnak nem kellett pályáznia. A 
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kolozsvári egyetemen nevezték ki, miután a hirdető táblára kifüggesztett 
általános iskolai üres állások valamelyikére rámutatott. Azért mutatott 
arra, amelyikre, mert az a kicsi község szomszédja volt az ő szülőfalujának. 
Sokszor ment át rajta gyalog, vagy szekérrel. Amikor gyalog ment, akkor 
mindig átvágott a temetőn. Nem. Nem oda volt eltemetve az apja, az any-
ja, de még egy rokona se. Csupán csak arra vitt az ösvény a szilvafák alatt.

Az autóbusz megérkezett. A község kocsmája előtt állt meg. Ott is ma-
radt másnap reggelig. A napi egy járat volt. Alig látszott az út pora alatt 
a nyitott kocsma előtt. Leszállt róla mindenki, a tanár úr is, végül a sofőr 
is. A tanár úr egy fiatalembernek mutatkozott be, tőle érdeklődött arról, 
hogy hol találhatná meg az iskolaigazgatót. A fiatalember elkísérte a ta-
nár urat úgy, hogy pár lépés, pár nyugtalan szusszanás után az igazgató 
kapujában állhatott, megnyomhatta a csengőt. Sietve sietett az igazgató 
a kapuhoz. Szaladt a felesége is. Kedves szavakkal invitálták a tanár urat 
mindketten, de nem csak az udvarba, hanem a házon belülre is, ahol már 
uzsonnára volt terítve. Tudták, hogy érkezik. Ajaj, de éhes volt! Valójában 
az első pohár pálinkánál mutatkoztak be egymásnak. Falatozás közben 
aztán már több mindenről szólt az igazgató.  Elmondta, hogy neki tanítói 
végzettsége van, különben az iskola mindenik pedagógusának is csak any-
nyi, ha nem kevesebb. Megjegyezte, örvend, hogy az iskola felső tagoza-
tára tanár is kerülhetett végre. Szólt továbbá arról, hogy nyolcosztályos az 
iskola, van négy alsósa és négy felsőse, de egyre kevesebb bennük a gyer-
mek. A négy alsós osztályból kettőnek, a másodiknak és a harmadiknak, 
még nincs tanítója. A felsőben a szakos ellátottság, hát az olyan, amilyen, 
de javulóban van. Ennyi. Aztán a tanár urat faggatta az igazgató. Hol 
érettségizett? Hol szerzett tanári oklevelet? Egészen pontosan milyen 
szakos tanár? Nős-e, avagy még teljesen szabad? Mivel foglalkozik apja, 
anyja? A tanár úr válaszolgatott. Még falatoztak, amennyit igen, aztán az 
elszállásolásáról esett szó. Arról, hogy ott maradna-e valameddig a tanár 
úr az igazgató családjánál, addig, amíg befogadót talál, mert nincs szolgá-
lati lakás. A tanár úr illedelmesen köszönte meg az önzetlen felajánlást, 
ámde azt kérte, hogy ha nem túl bonyolult, s nem túl nehéz, akkor rögvest 
induljanak szállást, kosztot keresni valahol kint a faluban.

Másnap reggel nyolc óra előtt érkezett meg a tanár úr a munkahelyére. 
Az igazgató az udvaron várta, azt is megvárta, míg néhány szem kékszilvát 
lekap a kertből, aztán arra kérte, hogy menjenek megismerni az iskola 
két épületét. Az egyik épület, az alsósoké, közvetlen a református temp-
lommal szemben volt, két tanteremmel, csakis délelőtti és délutáni okta-
tási lehetőséggel. Fával volt fűthető, petróleumlámpával volt világítható 
mindkét tanterem.  A másik egy dombderékra épített régi alkotmány volt 
négy tanteremmel meg egy pici nevelői szobával a felső tagozat számára 
délelőttre. Fával fűthető az egész, és ugyancsak petróleumlámpával vilá-
gítható mind.  Ez van, mondta az igazgató, és miután azt is megmutatta, 
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hogy hol van a szántó, ahová majd a tanár úr is veteményezhet, bevezette 
őt a nevelőibe, ahol már ott volt hét pedagógus, persze, nem csupán csak 
a megismerkedésre. Neveket cseréltek, és letegezték egymást. Volt, aki 
úgy emlékezett, hogy mintha látta volna már ezt a gyereket valahol, de 
hát Istenem, kit nem láttunk már valahol legalább egyszer ezen a földön? 
Aztán elkezdték a tantárgyfelosztást az igazgató vezényletével. Az első 
osztálynak és a negyediknek volt tanítója. A másodiknak és a harmadik-
nak még nem. Az igazgató is, de mindenki bízott a rajoni tanfelügyelőség-
ben, hogy megtalálja a megoldást, és így lesz kivel elindulniuk azoknak a 
gyerekeknek is szeptember 15-én. A tanár úr irodalomból és nyelvtanból 
kapott heti 16 órát, kapott egy osztályfőnökit meg egy sportkört is.

Az órarendesek az órarenden dolgozhattak máris. Két nap kellett nekik 
ahhoz, hogy olyan órarendet állítsanak elő, amelyben nincs sok lyukas- 
órája senkinek se, és hogy az ügyeletesnek, rendre, egész napra legyen el-
foglaltsága. Az alatt a saját munkaterveiket ütötték össze a nevelők. Nyu-
godtan dolgozhattak. Nem kellett attól tartaniuk, hogy évharmadonként 
újabb és újabb elképzelésekkel, irányelvekkel, mintaportrékkal áll elő a 
megyei tanfelügyelőség avagy a kormány. A tanár úr viszont már akkor 
tudott arról a maga részéről, hogy a harmadik tanév végén véglegesítő 
vizsgára kell állnia a kolozsvári egyetemen. Olyan vizsgára, amelyre há-
romszor jelentkezhet, s ha egyszer sem jár sikerrel, más pályára mehet.

Szeptember 15-e volt az első tanítási nap. A rajoni tanfelügyelőség tar-
totta adott szavát. Két érettségizett lányt küldött helyettesítőnek: Ildikót 
és egy másik fiatal lányt.  Az idős tanítónők igazgatták, irányították őket, 
olyanok, akik már maguk is nyugdíj előtt álltak. A tanár úr az ötödikesek 
osztályfőnöke lett. Kiosztotta tanítványainak az ingyen tankönyveket, de 
csak azokat, hiszen akkor még nem volt ilyen, olyan meg amolyan mun-
kafüzet, majd lefényképeztette magát a gyerekekkel. Ennyi volt az első 
tanítási nap. A tanár úr a kocsmába húzott két kollégájával ünnepelni. 
Sört ivott pálinkával hitelbe. Úgy ivott másnap is. Még nem volt fizetése. 
Egyébként a háziasszonya, Mariska néni ugyancsak hitelbe etette, becsü-
letszóra. De nem csak etette, hanem ágyneművel és pizsamával látta el a 
külön szobában.

A második tanítási napon derült ki, hogy az orvos felesége meg a refor-
mátus papné sikerrel felvételizett nyáron az egyik tanárira, levelezőire. 
Az orvos felesége földrajzot és történelmet tanított, a református papné 
pedig fizikát, kémiát. Fegyelmezetten, lelkiismeretesen, odaadóan taní-
tottak. Különben odaadóan tanított abban az iskolában mindenki. Ma-
guk elé tűzték, nyomtatott betűkkel írták az iskola tanítási tervébe, hogy 
úgy dolgoznak, hogy munkájuk nyomán egyre több tanítvány tanulhasson 
tovább, egyre többen juthassanak szakiskolába vagy elméleti líceumba, 
hogy egyre kevesebb gyermeket nyeggethessen a kollektívgazdaság. A ta-
nár úr szigorú volt. Azért vagyok szigorú, mert szeretlek titeket. Ezt ő 
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maga mondta el mind a négy felsőben. Nem követelt mindenkitől ugyan-
úgy. Akkor már biztosan nem, miután megtapasztalta tanítványai képes-
ségeit. Nem volt botja, vonalzója, fülhúzója. Nem volt mobilja, számítógé-
pe, kivetítője, monitorja. Efféle eszköze nem volt ott egyetlen nevelőnek 
sem. Ettől még más és más volt minden óra naponta, hetente, havonta, 
mégis megszokott. Becsengetés, kicsengetés, becsengetés, kicsengetés. 
Bizonyítvány. Tiszta tízes. Vagy valamivel gyengébb. Olyan nem volt, hogy 
megbukott valaki. Nem, mert ki-ki másként ugyan, de a következő egy-
szerű elven tanított mindenki: 1+1=2. Gyakoroljuk! 1+2=3. Gyakorol-
juk! 1+3=4. Gyakoroljuk! Gyakoroljuk! Térjünk vissza arra, amit nem 
értünk meg! Valami egyhangúság három évharmadon, egész tanéven át, 
azt mondhatjuk. S hogy még se mondhassuk, arról a kollektívgazdaság 
gondoskodott. Vagyis a gazdaság párttanácsadója, aki a bal oldalán, a de-
rekán hordta hatalmát. Elrendelte, hogy pedagógusok tisztítsák meg, és 
írják újra a gazdaság koszos hirdetőtábláit hetente. Hogy havonta men-
jenek, látogassák, és győzködjék azokat a családokat, amelyek még nem 
álltak be a kollektívbe. Elrendelte, hogy tanítási szünet legyen, ha be 
kellett gyűjteni a mezőről a kukoricát vagy a pityókát. Nem volt kibúvó. 
Mindenki azt tette, amiről a pártrendelet szólt. Egy valaki volt csupán, 
aki nem engedelmeskedett: a harmadik osztály helyettes tanítónője, Ildi-
kó. Ő nem vakart táblát. Ő nem győzködött senkit se arról, hogy milyen 
jó a kollektívgazdaság, és ő nem vitte tanítványait a kukoricásba. Fel is 
kereste a gazdaság pártvezére. Azt kérdezte tőle, hogy milyen oklevele 
van, amellyel hetvenkedhet.  Semmilyen, mondta a lány. Semmilyen? Vi-
gyázzon rá akkor is, ha semmilyen, mert elveszítheti, tromfolt a vezér. A 
tanár úr vakart, győzködött, és málét is szedett az ötödikesekkel együtt 
nem meggyőződésből, hanem csak. Miközben megtetszett neki a harma-
dikosok helyettese. Megtetszett neki az Ildikó csinos alakja, és tetszett 
a betyársága is. Volt az iskolának egy picinyke tangóharmonikája. Azzal 
muzsikált a tanár úr délutánonként az iskolában Ildikónak, de nem csak 
neki, hanem a néptánccsoportnak is. Néptánccsoport? Olyan még nem 
volt abban az iskolában, abban a faluban. Tanítványok, lányok és fiúk áll-
tak össze, és igyekeztek csárdást járni a tanár úr vezetésével.  Könnyen 
tanulták a táncot? Nehezen? Biztos, ami biztos, ha bál volt a község kul-
túrházában, ott csárdást is járt minden felnőtt, minden fiatal és minden 
gyermek. Érdekes? Nem érdekes? Na és a kézilabdacsapat ugyancsak a 
tanár úr vezetésével indult el. A néptánccsoport kislány tagjai lettek az 
iskola kézilabdacsapatának tagjai is nem semmiskedve. Abban az első 
tanévben, ott, a harmadik évharmadban, versenyre jelentkezett a tánc is, 
a labda is. Nagyobb községek csapatait verte el a kicsi falu mindkét együt-
tese. Boldogok voltak a gyerekek. Boldog volt a tanár úr is annyira, hogy 
nagyon berúgott. Úgy kellett hazatámogatni.
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A második tanévben nem volt változás az oktatásban országosan sem, 
helyileg sem. Ugyancsak szeptember elsején kellett munkába állni, ugyan-
csak szeptember 15-én indult a tanítás, akkortól szólt a tantárgyfelosztás, 
órarend hetekre, hónapokra, évharmadokra. Most már a harmadikosok-
nak és a negyedikeseknek nem volt képzett tanítójuk. Ez azonban abban 
a tanévben se volt nagy szerencsétlenség. Ügyes volt, rátermett volt a két 
helyettes, akik közül az egyik, Ildikó, tanfelügyelői dicséretet kapott, de 
akkor már a tanár úr felesége volt. Rámenős, szigorú asszony. Megtette, 
s ez nem „regény”, megtette tehát azt is, hogy benyitott egy kukoricás na-
pon a néptanácshoz, a jegyzőhöz, és ott azt mondta, hogy mindenkit fel-
jelent a rajoni tanácsnál, vagy még magasabb fórumokon, ha még egyszer 
hitelben itatja részegre az ő férjét a kocsmáros nő. Nahát, nem itathatta le 
hitelben se, pénzért se, legalább is kerek négy hónapig így sem, úgy sem, 
mert a tanár urat besorozták katonának.
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