
Megújul a csíkszeredai gim názi um 
épülete, éppen a felszentelésének 
100. évében. Történelmi pont. In-
nen jött az ötlet: nézzünk szét, hol 
vannak, mivel foglalkoznak azok 
az egykori diákok, akikre az iskola 
nagyon büszke. Az iskola vezető-
sége, tanárai által összeállított 
névjegyzék alapján 27 olyan sze-
mélyiséget kerestünk fel az elmúlt 
fél évben, akik munkásságukkal 
hozzájárultak egykori iskolájuk 
hírnevének öregbítéséhez. Voltak 
közöttük kutatók, tudósok, írók, 
sportolók, még diplomata is – fia-
talok és idősebbek egyaránt. Tab-
ló című sorozatunknak nem titkolt 
célja volt a „nagy öregek” mellett 
olyan fiatalokat felkutatni, őket és 
munkásságukat bemutatni, akik-
ről még egykori iskolatársaik, osz-
tálytársaik, talán volt tanáraik sem 
sokat tudnak, mióta a gimnázium 
útjukra bocsátotta őket. Utolsó 
kiadásához érkezett a Tabló. Soro-
zatzáró, formabontó a mai vissza-
emlékezés. Fodor Sándor ugyanis 
nem interjú formájában, kérdések-
re válaszolva elevenítette fel em-
lékeit. Kolozsvári otthonából pos-
tázta írását, amely mellé egy rövid 
levelet is csatolt. „Végre, többszöri 
nekifutás után sikerült befejeznem 
az ígért írást. Úgy gondolom, ezzel 
el is búcsúztam (mindenféle) írás-
tól, illetőleg újabb írásaim közlésé-
től” – áll a levélben. 

Életemnek fontos, sőt meg-
határozó élménye volt, hogy 
a csíkszeredai Segítő Mária 

Főgimnázium diákja lehettem ke-
rek nyolc éven át. Kiváló tanárok 
tanítottak. Életem végéig hálával 
gondolok például a gerinces Nagy 
Rezső tanár úrra, aki már-már ha-
lálos betegen szembeszegült a Ro-
mán Kommunista Párt akaratával, 
és néhány tanártársával (például 
Somay Jánossal együtt) megtagad-
ta a Márton Áron püspök ellen in-
dított kampányban való részvételt. 
Hálával és szeretettel emlékezem a 
rendkívül szigorú Hunyadi Mátyás-
ra, aki minden szigora mellett végte-
lenül igazságszerető volt, mint nagy-
nevű elődje, Mátyás király. A keze 
alatt ugyanis harmadik gimnazista 
koromban úgy megtanultam a latin 
nyelvtant, hogy az egyetemen már 
semmi gondom nem volt vele. Opra 
Benedek szintén nagyon szigorú és 
remekül tanító tanárom volt: az Ő 

keze alatt nyolc év bőven elég volt 
arra, hogy elsajátítsuk a francia nyel-
vet. Soha sem felejtem hősi halott, 
mártír tanárunkat, Sarkadi Eleket, 
akinek a keze alatt a gimnázium 
gyermek-, majd vegyes karában is 
énekeltem. Borcsa Gergely tanár úr 
nem volt ugyan kiváló matematikus, 
de annyira tisztességes és becsületes, 
hogy amíg kisdiák korunkban még 
el is hencegtünk azzal, hogy „jól 
átvertük az öreg Csukát!”, felsős ko-
runkban már nem illett félrevezetni 
az Öregurat, aki minden szavunkat 
gondolkodás nélkül elhitte. Utoljá-
ra említem még Papp János és dr. Pa-
taki József igazgató urakat, akik igen 
nagy rendszeretettel, körültekintés-
sel vezették iskolánkat…

Igaz, volt a tanárok között egy 
végtelenül rosszindulatú, kapzsi és 
gonosz ember is, akit nem felejthe-
tek ki ebből a felsorolásból. Horváth 
Józsefnek hívták. Teheneket tartott 
és disznókat hizlalt, a takarmányt 
pedig gyengébben tanuló, gazda-
gabb falusi diákokkal biztosította 

be magának. Negyedikes voltam, 
mikor megjelent a gimnáziumban. 
Nem tudott jól magyarul. Hiányzó 
nyelvtudását vasszigorral pótolta, de 
csak nevetségessé vált diákjai előtt. 
Rögtön 1944 után beállt a Román 
Kommunista Pártba. Emlékszem, 
1968-ban, a gimnázium indulásá-
nak 300-ik évfordulóján egy fordí-
tott osztálynaplót írtam, tanáraimat 
vettem sorra. Az akkori megyei 
kultúrtitkár – Simon elvtárs – egy-
szer csak üzen értem (szüleimnél 
tartózkodtam éppen). Szememre 
veti, hogy még a politikailag elítélt 
tanáraimról is elismeréssel írtam, és 
közben meg sem említettem a legré-
gibb párttag tanárt, Horváth Jóskát. 
Rábólintottam: igaz. De megkér-
tem Simon elvtársat – aki szintén 
Horváth tanítványa volt –, hogy 
mondjon valami jót Horváth tanár 
úrról, ami még igaz is legyen, én 
pedig készséggel beírom a magam 
neve alatt rövidke tanulmányomba. 
Elgondolkodott, majd egy idő után 
felsóhajtott és nagyot káromkodott. 
„Igaza van, Fodor elvtárs!” – csapott 
az asztalra, és hozzátette: „Sajnos”. 

Emlékszem, miután a fogságból 
hazakerültem, a társaimmal – csu-
pa nyolcadikosokkal, akik nagy ré-
sze, akárcsak én, már meg is járta a 
háborút – az emeleti folyosó egyik 
zugában cigarettáztunk. Arrajött 
Horváth tanár úr és megfenyege-
tett: Felpofozom! Erre társaimmal 
együtt egyszerűen kinevettük. Dü-
hösen inalt el. (Egyébként se akkor 
– 1946-ban –, se utána nem cigaret-
táztam egészen 1956 őszéig, 29 éves 
koromig). Istenem, most döbbenek 
rá, hogy többet írok erről a gonosz, 
félszeg emberről, mint a jókról. 
Mert a többi tanárom kivétel nélkül 
megérdemelte a tiszteletet, példa-

képemmé is nőtt nem egy közülük. 
Javarészt az ő példájuk nyomán vá-
lasztottam a magam számára a taná-
ri pályát. Hiszen minden olyan ígé-
retesnek mutatkozott már az egye-
temi tanév elején. Ha össze is ment 
a tejföl a kislánnyal, aki „tornyos 
álom”-nak nevezte volt a házunkat, 
én gond nélkül feljöttem Kolozsvár-
ra, hogy Papp János igazgató úrnak 
tett ígéretem szerint beiratkozzam 
a Bolyai Egyetem román–német 
szakára, mivel az igazgató úr azzal 
biztatott, hogy az egész megyében 
nincs egy román főszakos tanár. 
Ezért aztán magabiztosan kértem a 
felvételemet a román–német szakra. 
Időközben azonban kiderült, hogy 
mint főszakos a legfontosabb tár-
gyakat a Ferdinand Egyetemen kell 
majd hallgatnom a két egyetem kö-
zötti megállapodás szerint. Ott is ta-
nultam, vizsgáztam együtt a román 
kollégáimmal – no, nem nyújtom 
tovább a szót: 1950 tavaszán végül 
főszakosként államvizsgáztam, mint 
a Bolyai Egyetem első román sza-
kos tanára. Kész, mehetek vissza az 
Alma Materbe!

Nos – nem mentem. Azaz nem 
oda mentem, mert abban a tanév-
ben vezették be az első „hivatalos” 
kihelyezéseket – így kerültem 
én egyenest Nagyszentmiklósra, 
mégpedig nem is közép-, hanem 
elemi iskolába, azaz V–VI–VII. 
osztályokat okítandó, mert ezt 
így látták jónak – párton kívüli 
létemre – párttag kollégáim. Há-
rom hónapnyi tanítás után, ami-
kor már épp berázódtam volna 
Nagyszentmiklóson (bár úgy ér-
zem, igazán nem sikerült megszok-
nom a síkságot), behívtak katoná-
nak, majd mintegy két hónap után 
leszereltek, de közben állásomat 
betöltötték Nagyszentmiklóson. 
A véletlen összehozott Dávid 
Gyulával, mert időközben Ko-
lozsvárra látogattam menyasszo-
nyomhoz. Kérdi, nem akarnék-e 
a kiadóhoz szegődni, mert szük-
ség van egy magyarul tudó román 
lektorra. El is vitt nyomban Föl-
des Lacihoz – ő volt a kolozsvári 
szerkesztőség vezetője, akkoriban 
mindössze 26 éves –, és Laci azon 
nyomban fel is vett. Minthogy a 
szívem már végképp Kolozsvárra 
húzott, lassacskán megtelepedtem 
a Kincses Városban. Aztán a kiadó 
alkalmazottjaként írni kezdtem, 
majd hamarosan meg is nősültem, 
elvettem Nagy Évát, a petrozsényi 
kislányt, akivel azóta is szeretetben 
élek. A Szülőföldemtől azonban 
véglegesen nagyobbik kislányom 
hirtelen halála szakított el, mert 
most már abban sem reményked-
hetem, hogy otthon temetnek el, 
hiszen itt van a helyem, feleségem-
mel együtt kisleánykám mellett, 
aki 18 évesen ment el. 

Igaz, ha iskolám mai arcát össze-
vetem a hajdanival, félelmes különb-
ség van a kettő között. Akkor össze-
sen 250 diákja volt a gimnáziumnak, 
bentlakókkal, kinnlakókkal együtt. 
Ma mintegy négyszer annyi, ha nem 
több. Akkor, úgy emlékszem, 23-an 
érettségiztünk. Manapság, azt hi-
szem, mintegy százan végeznek. Ilyen 

tömegben – félek – elvesznék. Nem 
tudnék kedvem szerinti jó munkát 
végezni, kellőképpen foglalkozni a 
rám bízott gyerekekkel, fiatalokkal 
– azonban, valljuk be: ez mind csak 
afféle magyarázkodás, mentegetőzés, 
hogy tulajdonképpen miért válasz-
tottam más hivatást, mint amit ere-
detileg „néztem ki” magamnak. Meg 
aztán, ki tudja? Milyen lett volna a 
sorsom idehaza? Valóban taníthat-
tam volna-e a nehéz években? Mi 
történt volna, ha Édesapám 1952-es 
letartóztatásával engem is kirúgtak 
volna a tanügyből, esetleg el is vittek 
volna? Vagy 1956 után nem estem 
volna-e bele a dühödt pártállam fé-
lelem szülte bosszújába? Egy biztos: 
az írás – kezdetben – az én esetem-
ben pótcselekvésnek indult, és nem 
tudom, végül is az maradt-e? Nem 
mondom, olykor sikerült valami 
érdemlegeset is írnom. Néhány re-
gény, számos elbeszélés, novella – ki 
tudja azonban, valami marad-e meg 
mindebből? Néha elábrándozom 
azon, ha kedvem szerint jó tanárrá 
váltam volna a Csíkszeredai Római 
Katolikus Főgimnáziumban, talán 
nemzedékek után is emlékeznének 
rám a csíkszeredai diákok. Hát így 
vajon emlékeznek-e?

Fodor Sándor

Névjegy

Fodor Sándor 1927. december 
7-én született Csíksomlyón. A 
Csíkszeredai Római Katolikus 
Főgimnáziumban érettségizett, 
a Bolyai Tudományegyetemen 
államvizsgázott román–német 
szakon. Nagyszentmiklóson ta-
nárként dolgozott. 1951-ben kö-
tötte össze életét Nagy Éva festő-
művésszel. 1951 és 1956 között a 
kolozsvári Irodalmi Könyvkiadó 
szerkesztője. 1956-tól 1988-ig a 
Napsugár gyermeklapnál szer-
kesztő. 1990 és 1991 között, 
nyugdíjazásáig a Keresztény Szó-
nál szerkesztő. Nyugdíjaséveiben 
is aktívan írt. Több hazai és nem-
zetközi elismerés birtokosa. Iro-
dalmi pályafutását novellistaként 
kezdte. Első kötete 1954-ben 
látott napvilágot Bukarestben 
Fehérfenyő címmel, elbeszélése-
ket, karcolatokat tartalmaz. Ezt 
követően sorra jelentek meg el-
beszéléskötetei, és kisregényeket 
is írt. Írásaival belopta magát a 
közönség, főleg a székelyföldi, 
csíki ember szívébe. Műveit a szé-
kely humor, a drámai életképek, 
helyzetek és az abszurd vonások 
jellemzik. Igazi áttörést a Csipike 
meseregény-sorozatával aratta, 
amelyet több nyelvre lefordítot-
tak. Első része Csipike, a gonosz 
törpe címen jelent meg 1966-ban. 
A meseregény elsősorban a gye-
rekekhez szól, azonban derűje 
és mély filozófiai mondanivalója 
révén megkapja a felnőtt olvasó-
közönséget is. A Hargita Népe 
napilapban is rendszeresen közölt 
írásokat, cikkeket, ezek gyűjtemé-
nye az 1997-ben megjelent Leve-
lek hazulról – haza című kötete.
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Tabló

A csíkszeredai 
PANDORA cipőüzlet

képzett elárusítót  
alkalmaz.

Jelentkezni lehet  
személyesen  

a Tulipán áruház  
félemeletén található  

cipőüzletben,  
fényképes önéletrajzzal.
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