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FÖLDI ISTVÁN ÉS A TEVELI ISKOLA

Földi István (1903, Kézdivásárhely – 1967, Dombóvár) a Magyaror-
szágra telepített bukovinai székelyek nagy segítője. A II. világhá-
ború után Erdélybe nem térhetett vissza. A Bonyhád környékére 
települt bukovinai székelyek számára 1946-ban erdélyi kollégá-
ival együtt megalapította a teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely 
Tanintézetet, ötven helybéli és mintegy kétszáz környékbeli gyer-
meknek iskolát és internátust teremtetve. Pedagógiai elve ez volt: 
,,tanítás-tanulás termelőmunkával”. 1949-ben a tanintézményt a 
közoktatási kormányzat mint ,,nacionalista szellemiséget sugár-
zó” tanintézetet feloszlatta. Földi 1952-ig a teveli általános iskola 
igazgatója, majd 1954-től 1964-es nyugdíjba vonulásáig a dombó-
vári gimnázium igazgatóhelyettese. (S. A.)
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AMIKOR A DOLGOK HASONLÍTANAK, 
AVAGY EGY „KISDOLOGRÓL” ÉS EGY „NAGYDOLOGRÓL”

élő történelem

Egyszer csak óvodába kerülünk, 
és egymásra nézve azt látjuk, 
hogy mindenki más, és min-
denki egyformán szegény. Majd 
néhány év, Rákosi veszi át a ha-
talmat, mi meg megyünk az is-
kolába. Az első tanítónk Kató 
néni, aki székely volt, de a má-
sodik, Olga néni is. Az igazgató 
is az: ő nemcsak székely, hanem 
háromszéki, mint Földi Pista 
bácsi, a szomszédunk. (Hogy ke-
rültek ide, azt akkor senki sem 
mondta: már az egyetemet is el-
végeztem, amikor kiderült, hogy 
mi minden történt, amikor meg-
születtem!)

 A tanítóim szigorúak voltak. 
(Illenék ide egy jelző is, de egye-
lőre nem találom.) Fontos elmon-
dani, pedig csekélységnek tűnik, 
hogy mi még tintát vittünk ma-
gunkkal és mártogatós tollat, s 
azzal kellett volna gyöngybetűket 
kerekíteni úgy, hogy a füzetben 
ne legyen pacni, sem mázolás! Ez 
nekem nem mindig sikerült. Mi-
vel a jutalom egy-egy pacniért a 
körmös volt, elmondhatom, hogy 
volt benne részem. Milyen nagy 
örömet jelentett, hogy 1956 után 
valamilyen amerikai gyorssegély 
formájában megjelentek az első 
– ma is úgy mondom – örökírók, 
a golyóstollak. Azzal írni más 
volt. Tudom, hogy nem egyedül 
vagyok, aki jobban szereti a töl-
tőtollat, mert – talán ez van mö-
götte? – a régi iskolára és tanára-
inkra emlékeztet. (Ahány pacni, 
annyi Tevel?!)

Selyemhernyó-tenyésztés

Ahogy jeleztem, a II. osztályban 
Derzsi Olga néni (aki árkosi volt) 
vett át és vitt el egészen a ne-
gyedik végéig. Olga néni – sokat 
gondolkodott, vagy keveset, nem 
tudom – egyszer azzal állt elő, 
hogy úgy fejezzük be az alsót, a 
negyedik osztályt, hogy kirándu-
lunk néhány napra Pécsre. De eh-

hez pénz is kell, a szülők meg sze-
gények. Ezért úgy döntött, hogy 
selyemhernyót tenyésztünk az 
iskola padlásán. (A fehér eperfa 
a selyemtenyésztés kezdeti lépé-
seivel egy időben, a 17–18. század 
fordulóján került hazánkba. Úgy 
olvastam, hogy az 1830-as évek-
ben terjedt el általánosságban.)

Úgy emlékszem, hogy a peté-
ket ingyen kaptuk. A terv meg-
valósításához akkor kezdtünk, 
amikor tavasszal már kezdtek 

levelezni a fák. Beosztottuk, ki 
mikor szed és hoz másnapra egy 
zsák levelet. Addig nem volt baj, 
amíg a hernyók (bábok) kicsik 
voltak, de az étvágyuk nőttön 
nőtt. Alig vártuk a 32. napot, 

amikor mozdulatlanná váltak, 
és megkezdődött a selyemgu-
bó-készítés, a bebábozódás. 
De addig megállás nélkül gyűj-
töttük a leveleket, kora reggel 
is mentünk és a tanítás után 
egész estig, néha mások segít-
ségével. Jól elfáradtunk. Gon-
dolom, mindenki megfogadta, 
hogy soha az életben nem vállal 
ilyen munkát, még akkor sem, 
ha jutalma Pécs, ahová vonattal 
mentünk. (Többen ekkor ültek 
először vonaton.)

Pécsi kirándulás

A Nagy Lajos Gimnázium és Kol-
légium óriás hálótermében volt 
a szállásunk. Három vagy négy 
napig jártuk a várost, voltunk 
színházban – Strauss Cigánybá-

róját vagy Lehár Cigányszerelem 
című operettjét láttuk –, és nyár 
lévén kertmoziban is. De ezt nem 
kellett volna, ugyanis egy thril-
lert, ahogy akkor mondtuk, egy 
gyilkos fi lmet láttunk. Annyira 
rossz hatással volt rám, hogy at-
tól kezdve féltem este kimenni. A 
francia fi lm egy olyan ékszerész-
ről szólt, aki – miután eladott va-
lakinek egy drága ékszert – fekete 
köpenyt és álarcot vett magára, az 
éjszaka sötétjében utána osont, s 
a nála lévő hegyes tőrrel leszúrta, 
az ékszert visszavette.

A moziból későn mentünk a 
szállásunkra. A gond az volt, 
hogy késő éjjel ki kellett volna 
mennem „kisdolgot” elvégez-
ni, de a WC egy sötét és hosszú 
folyosó végén volt, és féltem, 
hogy a gyilkos az egyik sarok-
ba húzódva rám vár. Az osztály 

szuszogott, Olga néni és a többi 
felnőtt horkolt, én meg görcsöl-
tem. Mivel messze volt még a 
hajnal, az egyik ablak párkányá-
ra felmásztam az ablak külső 
keretébe kapaszkodva, mint a 
brüsszeli híres pisilő fi ú, elvé-
geztem a dolgomat.

Szarjatok a kalapomba!

De miért is mondtam én ezt el? 
Mert közben eltelt vagy két év-
tized, és egy sorozathoz kellett 
íróportrékat készítenem, töb-
bek mellett Tatay Sándorról is. 
Amikor eljöttem – mert a be-
szélgetés alapján kiderült, hogy 
én szoktam olvasni –, adott egy 
könyvet, a Lődörgések korát. 
Regénynek nevezte az író, de in-
kább regényes visszaemlékezés 

volt az ifjúságára. Hogy mennyi-
re hiteles az alábbi részlet, en-
nek a megítélését én is a kedves 
Olvasóra bízom. Ugyanis ennek 
egyik fejezete egy „igazi angyal-
ról”, a költő, ételt-italt kedvelő 
Berda József pécsi látogatásáról 
szól. A helyszín Tatay Sándor 
Moré Fülöp utcai szobája. (Ez 
az utca ma is létezik, ám akkor 
csak egyetlen sor házból állott, az 
ablak előtt libalegelő, arrébb ká-
posztáskertek és egy régi temető 
volt.) Az író beszámolója szerint 
Berdával itt egy és más történt a 
kacsazsíros kenyér elfogyasztása 
után, de a legkülönösebb, hihe-
tetlennek tűnő dolog a most kö-
vetkező leírásban olvasható. 

„Ablakunk előtt a libalegelőn 
piros parolis őrmester gyakorol-
tatott tucatnyi kis tüzért. Vala-
mi nagy lemaradás történhetett, 

hogy vasárnap cselekedte ezt 
velük. De az is lehet, hogy díszes 
őrségváltásra vagy valakinek a 
fogadására készültek ebben az 
időben, amikor már templomban 
kellett volna lenniök, mert sem-
mi mást, csak díszlépést próbál-
tak. (…) És amikor végképp két-
ségbeejtőnek látszott a helyzet a 
díszlépésekkel, az őrmester le-
kapta csákóját, az égnek tartotta 
és így fohászkodott:

– Mennybéli angyalok, szarja-
tok a kalapomba!

Abban a pillanatban a mi 
angyalunk [Berda József] ki-
röppent az ablakon, de most 
nem kényelmes szárnyalás-
sal, hanem olyan kozmikus se-
bességgel, ahogy a megidézett 
szellemek érkeznek. És meg-
cselekedte.”

Móser Zoltán

Ezt nem lehet akárhol elkezdeni, csak 1946-tal. Merthogy ak-
kor születtem. (Háborús gyerekek voltunk, akkor fogantunk!) 
A világégés után – és a bizonytalan jövő előtt – vagyunk egy 
kevéssel, Tevelen, Tolna megyében. Telepítik ki a svábokat (két 
részletben), helyükre kerülnek a Bácskából menekülő buko-
vinai székelyek, és hamarosan megérkeznek az ún. „lakosság-
csere” keretében Felvidékről, elsősorban a tisztán magyar lak-
ta Mátyusföldről ide száműzött magyarok.




