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Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy vörös nyakkendő. 
 

Az 1948-as tanügyi reform megszüntette az úgynevezett „kiváltságos” iskolá-
kat. Az erdélyi városban ilyen elit leányiskola volt a híres zárda, amely megkí-
mélte az „úri osztály” gyermekeit attól, hogy neveletlen, közönséges, szegény 
sorsú „proli” kislányokkal keveredjenek, esetleg össze is barátkozzanak és — 
uram bocsá’ — csúnya szavakat tanuljanak tőlük. Állami iskolába íratni a gyer-
meket nem volt „comme il faut”, azaz illő dolog. 

Egyetlen gyermek lévén, szüleim igyekeztek mindenből a legjobbat nyújtani 
számomra, gyakran erejükön felül. Én sem járhattam állami iskolába, és ezért 
kellett elviselnem néhány jóval gyengébb képességű és tehetségtelenebb, de gaz-
dagabb vagy előkelőbb származású kis társnőm fölényét. Ez bátortalanná, vissza-
húzódóvá tett, és önbizalomhiányomat még az sem kárpótolta, hogy zongora-
órákra is jártam, és állítólag nagyon tehetséges voltam, azaz lehettem volna, ha 
lett volna hol gyakorolnom. Zongorára azonban nem futotta, s így a rokonoknál 
gyakoroltam, amikor éppen megengedték. (Itt zárójelben megjegyezném, hogy a 
csúnya szavakkal éppen a zenede illemhelyének falára írt versikéből ismerkedtem 
meg, erre máig emlékszem, de helyszűke miatt nem idézem.) Még ritmikus tor-
nára is beírattak szüleim, és ez volt az egyetlen hely, ahol igazán jól éreztem ma-
gamat. Ráadásul Margit néni, az energikus fiatal tornatanárnő később egy ideig a 
zárdában is helyettesített, és addig a pár hónapig én is egyenlőnek érezhettem 
magam az addig kivételezett „úri” gyerekekkel, mert az igényes, határozott fellé-
pésű tanítónő mindenkivel egyformán, érdeme szerint bánt. 

A tanügyi reform után egy hétosztályos állami iskolába kerültem. Mi tagadás, 
az új helyzet — főleg az, hogy koedukációs osztályba járni eléggé elképzelhetet-
len volt — szülőket és gyermekeket egyaránt szorongással töltött el, de jómagam 
inkább kíváncsian vártam. Tudtam, hogy a zárda zárt levegője nem fog hiá-
nyozni, és reméltem, hogy az új iskolában mindenki egyenlő elbírálás alá esik, 
nem lesznek kivételezettek, sem kedvencek. 

Akkor még honnan tudhattam volna, amit csak jóval később volt alkalmam 
megtapasztalni, hogy minden pedagógusnak vannak kedvencei, és az egyenlő 
bánásmód vagy elbírálás attól függ, hogy ezt mennyire tudja leplezni. Persze, 
mindegy, hogy egy diák mitől válik a tanító vagy a tanár kedvencévé: van, aki a 
hízelgőket szereti, mások a gyermek szüleivel vannak jó viszonyban, de kedven-
cekké válhatnak a törtetők, a stréberek, — természetesen az illető tantárgyat 
őszintén kedvelők is. 
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Magam ebbe az utolsó kategóriába tartoztam, mert a nyelveket, a földrajzot és 
később a vegytant nagyon megkedveltem. Érdekesnek találtam a cirill betűs orosz 
nyelvet, amit egy szovjet fogságból jött tanár tanított, aki eredetileg zene- és éneksza-
kos volt. Iskolánk kórusát is ő szervezte és vezette olyan szinten, hogy tartományi 
versenyeket is nyertünk. Ma is emlékszem az ott tanult népdalokra, gyermekdalokra, 
Kodály-kórusművekre, melyeket több szólamra vagy kánonban énekeltünk. (Aktív 
pedagógus koromban, előadások rendezésekor fel is használtam ezeket, tanít-
ványaimnak is átadtam). Többször kaptam szólóének-szerepet is. 

Nem véletlen, hogy az orosz-, illetve énektanárnak egyik kedvence lettem. És 
ezen senki sem csodálkozott. Osztálytársaim szerettek, jól éreztem köztük magamat. 

Aztán eljött a nagy esemény: a pioníravatás. Számunkra ez teljesen új fogalom 
volt, de valószínűleg nevelőink számára is. Így csak a lényeget fogtuk fel belőle: a 
pionírok a legjobban tanuló és példás magaviseletű diákok közük kerülnek ki, be-
lőlük lesz az osztály, illetve az iskola élcsapata, és ezt a minősítésüket az állan-
dóan viselt vörös nyakkendő fogja jelezni (Az ország első pioníravatásakor és 
utána még néhány évig nem beszélhettünk tömegszervezetről). 

Melyik diák nem kívánta volna ezt az „állandó kitüntetést”? Hiszen elég az utcán 
végigmennie, a vörös nyakkendő minősíti, kiemeli őt az iskolások tömegéből. 

Az osztály jobb tanulói hetekig kétség és remény között éltek, mert a névsort 
csak az avatás előtti utolsó napokban véglegesítették. 

Nem emlékszem, hogy különösebben izgultam volna, mert addigi osztályza-
taim és különösen énekkari tevékenységem okán feljogosítva éreztem magam a 
vörös nyakkendőre. Tanáraink sem gondolták másképp. 

Az avatási ünnepség egy szép napsugaras áprilisi vasárnap délelőttre esett. 
Most is magam előtt látom az iskola udvarát, a már zöldellő fákkal kerített torna-
teret és az ott várakozó mintegy 25-30 „kiválasztottat”, de arra nem emlékszem, 
ki kötötte nyakunkba a vörös vászonból készült háromszögletű nyakkendőt. Ta-
lán az igazgató vagy a felsőbb szervektől küldött „instruktor”, akivel később ala-
posabban is megismerkedtünk (nálunk néhány évvel idősebb diák volt). 

Mindegy. Csak az maradt meg tartósan emlékeimben, hogy nagyon boldog voltam. Ez 
a vasárnap volt addigi életem legszebb napja, melyet még sok-sok boldog nap követett. A 
nyakkendővel a nyakamban büszkén, felemelt fejjel kezdtem járni: a kiválasztottak közé 
kerültem, és ott is maradok — gondoltam. Ezt tőlem soha senki el nem veheti. 

Otthon is viseltem a nyakkendőt. Az első időkben éjjel a párnám alá csem-
pésztem, hogy a szüleim ne lássák, mert kinevettek érte. 

 

Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy vörös nyakkendőm. 
Szerettem, becsültem, büszke voltam rá. A legtöbbet adta nekem, amit egy 

serdülőfélben levő fiatalnak adni lehet: az önbizalmat. 
Ma már nincs meg. Sehol sem találom. Nem tudom, mikor és hogyan tűnt el. 

Bizonyára valamelyik költözéskor vagy lomtalanításkor veszett nyoma. 
Nem ezt a sorsot érdemelte. 


