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Bevezetés

A Nyugatban harmincnégy éves fennállása alatt a szépirodalom
művelőitől a társadalomtudományok kutatóin át a természettudományok
szakavatott képviselőiig szerzők százai publikálhattak, mely tény már
önmagában is jelzi a Nyugat kulturmissziójának egyetemességre való
törekvését.
S noha napjainkban a legszélesebb olvasóközönség is úgy tartja számon a
Nyugatot, ha a XX. század első felének magyar kulturális élete kerül szóba,
mintha „Acélszalag és kronométer”1 lenne, de a folyóirat nevelést,
oktatáspolitikákat, pedagógiát érintő publikációi mégis valahogy elkerülték
eddig a kutatók szélesebb táborának figyelmét.
A Nyugat és a nyugatosok esetében az oktatáspolitika különös
jelentőséggel bírt. Láthatjuk ezt abból is, hogy a századforduló, majd a 10-es,
20-as, 30-as évek magyar középiskolai oktatáspolitikai vitái nem a
nyilvánosságot kizárva, hanem épp a legszélesebb nyilvánosságot bevonva
zajlódtak, s ha éppen arra került a sor, akkor a Nyugat is biztosította a
sajtónyilvánosságot ehhez.
Így a tanártársadalom aktuális helyzete, az oktatáspolitika kérdései mellett a
lap hasábjain állandó viták folytak például a természettudományos tantárgyak
jelentőségéről, a klasszikus nyelvek oktatásának mikéntjéről, a középiskolai
oktatás átstrukturálásának elodázhatatlan szükségességéről vagy éppen a
vallásoktatás hatásairól.
Az oktatást érintő kérdések már nem csak a szűkebb szakma érdeklődését
keltették fel, s ebben bizonyosan szerepe volt a Nyugatnak is.
A korabeli különvéleményei miatt a Nyugatot ért folyamatos intrikák, és
az ezek nyomán megfogalmazott, árnyaltságukban minden vehemens
ellentámadásnál is többet érő válaszcikkeket olvasva feltűnhet, hogy a
Nyugat három nemzedékének tagjai között pályakezdésüket, életútjukat
megvizsgálva nagy számban találunk egykori tanárokat: Babits Mihály,
Juhász Gyula, Szabó Dezső, Kaffka Margit, Móricz Zsigmond, Balázs Béla,
Kuncz Aladár, Szerb Antal, Laczkó Géza, Füst Milán csak néhány név a
sorból.
1

Ottlik Géza emlékezetes hasonlata a Nyugatra. In: Ottlik Géza: Próza. Budapest, 1980,
Magvető Kiadó, 202. o.
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A

századforduló

magyar

irodalmának

legjelesebbjei

miközben

verseikkel, regényeikkel művészként akár már országos hírnévnek örvendtek,
addig - az egzisztenciális kényszer vagy épp a személyes elhivatottság okán
is- a polgári életben is igyekezetek helyt állni, és többen közülük tanárként
keresték a kenyerüket. Minden bizonnyal ezért is találhatunk a Nyugat
évfolyamait átnézve annyi, a magyar iskolarendszerünket vagy éppen az
oktatáspolitikánkat érintő és elemző cikket.
Mellettük

más

középiskolai

pedagógusok,

egyetemi

oktatók

is

rendszeresen kaphattak publikálási lehetőséget, noha tudták, hogy akik a
Nyugat lapjain teoretikus pedagógiai vitákba bocsátkoznak, sokszor épp az
egzisztenciális biztonságukat teszik kockára, hisz azon „vitatható” nézeteik
nagy nyilvánosság előtti felvállalása, melyek a felsőbb hatóságok szerint az
„ifjúságra

gyakorolt

kártékony

hatással

is

rendelkeznek”,

állásuk

elvesztéséhez vezethettek.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a lap munkatársai közül többen
szépirodalmi munkásságukkal párhuzamosan voltak gyakorló tanárok, s e
kettős minőségükben nemritkán épp az akkori oktatáspolitikát alakítók, az
ifjúságért

akkurátusan

aggódók

ellenében

fogalmazták

meg

különvéleményüket, melyért olykor a legméltatlanabb meghurcoltatást kellett
a legmagasabb fórumoktól elszenvedniük, kockára téve ezzel a civil
szférában betöltött szerepükön, a tanárságukon alapuló létbiztonságukat.
Dolgozatom első részében igyekszem ezért a Nyugat-beli vitákat ismertetve
és történelmi hátterüket is elemezve rámutatni az akkor uralkodó diskurzusok
természetére.

Másrészről aligha vitatható, hogy a pedagógusi szerepkör megkívánta
magatartásmód és az ezzel sokszor összeegyeztethetetlen vágyak, nézetek
közt őrlődő tanár már-már archetipikus alakjává vált a kor irodalmának.
Adytól Kosztolányin és Móriczon át Máraiig azóta sem volt a tanári szakma
annyi alakkal reprezentálva irodalmunkban, mint éppen a Nyugat
évtizedeiben.
„Az közismert tény – írja Hankiss Elemér tanárokról szóló 1977-es, hamar

elhíresült tanulmányában -, hogy a foglalkozás i ágak kitermel egy-egy
személyiségtípust: a kereskedő, a hivatalnok, az orvos, a színész , a
mérnök, a háziasszony típusát, s nyilvánvaló az is, hogy egy-egy
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ilyen foglalkozás megszabta személyiségjelleg gyakran túlontúl s zűk
keretek közé szorítja és meggátolja az ember szabad kibontakozását,
elszegényíti, eltorzítja a személyiségét. A szépirodalom sok példával
szolgál e torzulásokra (gondoljunk csak Bal zac vagy Gogol hőseire),
s a filozófiai, történetfilozófiai általánosítások szintjén is sokat
foglalkoztak már a munkamegosztás torzító, elidegenítő, az ember
«nembeli

gazdagodását»

gátló

hatás ával.

Egy-egy

ilyen

személyiségtípus, személyiségkeret konkrét vizsgálatára azonban,
tudomásom szerint, alig-alig került sor.” 2

Hankiss Elemér majd négy évtizede írt értékszociológiai megközelítésű
tanulmánya óta persze a szakmaspecifikus szociológiai, pszichológiai
vizsgálatoknak is komoly hagyománya lett, de például a tanár korszakbeli
magyar irodalmi reprezentációjának kutatása – egyáltalán: a tanár hazai
irodalmi reprezentációjának vizsgálata - továbbra is elmaradt.
S bár igaz ugyan, hogy a tanári munka, a tanárszerep a századforduló
költőinek, íróinak esetében ritkán jelentett életre szóló hivatást, vagy inkább
szerepet, mégis egy olyan keretül és eszközül szolgált a számukra, melyben
és mellyel módjuk nyílhatott a létezés sokrétűbb megtapasztalására és
megtapasztaltatására.
Tanárként nemcsak egy köztes léthelyzetbe kerülhetünk, de lehetőségünk
nyílik a diákokon keresztül a társadalom teljes vertikumáról közvetlen és
közvetett benyomások szerzésére, valamint átmeneti helyzetünkből adódóan
a hatalmi diskurzus rajtunk és általunk gyakorolt hatását is megfigyelhetjük.
Dolgozatom második részében így arra teszek kísérletet, hogy a Nyugat
korának

irodalmi

műveiben

megjelenő

tanárkép

általános

vonásait

bemutassam, valamint néhány kiemelt tanári személyiségtípusát elemezzem.

A középiskolai tanári munkát a zsidótörvények hatálybalépéséig napi
szinten gyakorló Szerb Antal Kazinczy Ferencről írott tanulmányában –
nyilvánvalóan saját személyes tapasztalataira támaszkodhatva is - így vall a
pedagógus lélek nagy ellentmondásáról: ”kényt elen megalázkodni, hogy
fölényben mar adhasson, és sokkal jobban függ a tőle függőktől, mint
azok őtőle.” 3

Ebben az idézetben is megjelenik az a pedagógus munkát jellemző
permanens függő-kiszolgáltatott állapot, mely a Nyugat fennállásának három
2

Hankiss Elemér: A tanári pálya foglalkozási ártalmairól. In: Uö: Érték és társadalom.
Tanulmányok az értékszociológia köréből. Bp., 1977, Magvető Könyvkiadó, 253. o.
3
Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet. Budapest, 1982, Magvető Könyvkiadó, 264. o.
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és fél évtizede alatt – újra csak ki kell hangsúlyozni: tanáríróink személyesen
megtapasztalt élményeinek hatására is! – gyakori témája volt irodalmunknak.
Dolgozatom második felében ennek az általános tanári életérzésnek kapcsán
a regények tanártipológiai elemzéseihez felhasználom Victor Turnernek a
köztes, azaz liminális létről alkotott elméletét valamint Joseph Adelson
kutatásait is.
Horváth Csaba egyébként erre az életérzésre utalva egyik tanulmányában
már egyenesen azt írja, hogy „az identitászavar minden tanárregény
alapmotívuma.”

4

S noha az állítása talán túlságosan általánosítónak tűnik, néhány kivételtől
eltekintve a megvizsgált novellák, regények többségében mégis csak
megerősítést nyer, bár identitászavar helyett Turner nyomán én inkább
kényszerű állandósult liminális állapotról5 beszélnék.
Azon, igaz csekély számú és mára jobbára elfeledett mű pedig, ahol nem
kizárólagos ez a magatartásforma, talán éppen ezért is érdemelhet külön
figyelmet.
S míg a kor ismert és kevésbé ismert tanár- és iskolaregényei
segítségével a tanárábrázolásoknak a jellemzőit igyekszem feltárni, addig a
tanáralakok tipológiai elemzésével nemcsak az akkor még új értelmiségi
pálya korabeli ábrázolásait vizsgálom meg, hanem, ahogy a Nyugat
korszakában haladunk előre, a tanár-lét ethoszának jellemző időbeli irodalmi
leképeződéseit példákkal is igyekszem érzékeltetni.

Felmerülhet a kérdés, hogy miért épp a Nyugathoz, mint folyóirathoz, és
hogy miért pont a Nyugat bő három évtizedes időciklusához kötöm a
vizsgálódásaimat.
A kérdés első felére az a válaszom – azon személyes indítékon túl, hogy
magam is zsinórmértéknek, kanonizációs alapnak fogadom el a Nyugatot-,
hogy a korszak művészeti folyóiratai közül ma a Nyugat az a leginkább
kutatható, ill. korábbi kutatási eredmények segítségével is elemezhető
folyóirat, mely a század első felének legtöbb meghatározó íróját, költőjét,
kritikusát

szerkesztőségében

tudhatta

hosszabb-rövidebb

időre,

így

kézenfekvő volt a kiválasztása.

4
5

Horváth Csaba: „Akit gyűlölnek az istenek, tanárrá teszik”. In: Kritika, 2001/Február. 32. o.
Victor Turner: A rituális folyamat. Bp., 2002, Osiris, 159. o.

7

A kérdés második felére adott választ már oktatáspolitikai és
pedagógiatörténeti eseményekkel is meg kell megindokolnom.
Már Kéri Katalin is javasolja az Annales-iskola hagyományaira építő,
neveléstörténeti kutatások módszertanáról szóló tanulmánykötetében - a
Fernand Braudel-i rövid és hosszú időciklusok történeti kutatásokban
való megkülönböztetése kapcsán -, hogy diakronikus vizsgálataink
problématörténeti csomóponthoz kapcsolódjanak.6
A mi vizsgálatunk szempontjából kulcsfontosságú, hogy a hazai tanárságnak
a központi irányítással szembeni első önálló, egyszersmind valóban nagy
visszhangot kiváltó megmozdulása az 1910-es tanárkongresszus volt. Az
1945 előtti oktatáspolitikában pedig a szinte korlátlan központi irányítás épp
1941-ben, a 12. tc.-kel vált lehetővé.7 A történelem folyamatából általunk
kiragadott két esemény közötti időciklus pedig – mondhatni - egybeesik a
Nyugat három évtizedes fennállásával.

Mindezek után tekintsük át hazai oktatástörténetünk azon főbb
állomásait, melyek a századfordulóra kialakuló és jellemző oktatási
rendszerhez elvezettek, mielőtt az arról alkotott Nyugat-beli kritikai
észrevételekkel, egyáltalán az oktatási rendszer akkori diskurzusaival
foglalkoznánk.

6

Kéri Katalin: Bevezetés a neveléstörténeti kutatások módszertanába. Bp. 2001, Műszaki
Könyvkiadó, 19. o.
7
Nagy Péter Tibor: Hajszálcsövek és nyomáscsoportok. Oktatáspolitika a 19-20. századi
Magyarországon. Bp., 2002, Oktatáskutató Intézet−Új Mandátum Könyvkiadó, 25. o.
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Oktatásunk és a tanárok helyzete 1867-től a
századfordulóig

Az 1867. évi kiegyezési törvény kimondta hazánk „alkotmányos közjogi
és önkormányzati önállóságát”, s a kiegyezést követő konszolidáció időszaka
a gazdasági fellendülés mellett megfelelő lehetőséget biztosított végre ahhoz,
hogy a magyar közoktatást új alapokra fektethessék, korszerűsíthessék. A
XIX. század utolsó harmadának Magyarországán a hirtelen lendületet kapott
és felgyorsuló államigazgatási és ipari modernizáció hatása az oktatás
területére is kiterjedt.8
Az az állítás, mely szerint a mindenkori oktatási rendszer egyszerre
determinált gazdaságilag és társadalmilag, igazán nem igényel hosszasabb
bizonyítást, mi mégis szükségét érezzük az 1867-et követő gyökeres
oktatáspolitikai változástatások kapcsán. Ahhoz, hogy a mértékéről
hozzávetőleges képet alkothassunk, célszerű először Berend T. Iván egyik
vonatkozó megállapítását ideidézni: „Az egy t anulóra jutó 1010. évi
kiképzési költségen számítva, a dualizmus egész időszakában, a
lakosság képzésére költött összes közoktatási ráfordítás elérte a 2,5
milliárd koronát. Hogy ez mekkora összeg volt, arra egyértelműen
fényt vet, ha hozzáteszem: 1867 és 1913 között az összes belső
tőkefelhalmozásból ténylegesen a gazdas ágba fektetett tőke összege
kereken 10 milliárd koronát tett ki, vagyis a képzési „beruházás”
egyenértékű volt az összes belső forrásokból eredő invesztáció
összegének mintegy negyedével.” 9

Az 1867 utáni évtizedekben a magyar oktatási rendszerre az egyik
legnagyobb befolyást gyakorló törvény az Eötvös József-féle 1868. évi
XXXVIII tc., azaz a népoktatásról szóló törvény volt, amely a 6-12 éves
gyermekek számára kötelezővé tette a közoktatási tanulmányokat.

8

Lásd erről bővebben Keller Márkus könyvének A középiskola és a középiskolai tanárok
Magyarországon és Poroszországban az 1870-es évekig című fejezetét. In: Keller Márkus: A
tanárok helye. A középiskolai tanárok professzionalizációja porosz–magyar
összehasonlításban a 19. század második felében. Budapest, 2010, L’Harmattan – 1956-os
Intézet, 71.o
9
Berend T. Iván: Öt előadás gazdaságról és oktatásról. Bp., 1978, Magvető Kiadó, 153-154.
o.
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A törvény előírta minden 6-12 éves fiú és lány tankötelezettségét, továbbá
12-15 éves kor között lehetővé tette még az ismétlők iskoláztatását is. Az
iskoláztatás joga és kötelezettsége a szülőké volt, s bár a tandíjat nem törölték
el, de a szegényebbeket mentesítették a fizetés kötelezettsége alól.
Gondolva a népoktatásra Eötvös minisztersége idején létrehozzák a 6
osztályos elemire épülő felsőbb népiskolákat, azaz a négy évfolyamos leányés fiúpolgárit, valamint az állami tanító- és tanítónőképzőket. A népoktatás
egységes szervezetébe bevonta az elemi és felsőbb népiskolákat, a polgári
iskolákat és a tanítóképzőket. Tulajdonképpen a tanítóképzők megalakítása
volt annak az átgondolt tervnek az első lépcsője, mely a tanári szakma teljes
vertikumának e korszakban kiépülő professzionális kereteit megadta.
Eötvös és majd az őt követő kultuszminiszterek is úgy vélték, hogy a
sikeres oktatás egyik feltétele, ha a sokszínű oktatási rendszerünk elemei
feletti ellenőrzés jogát az egyházaktól fokról fokra az állam veszi át, s
központilag kibocsátott tantervekkel, tankönyvekkel (már nemzetiségi
nyelven is!) az első lépéseket meg is tették a 70-es évek elején ebbe az
irányba.
S bár Eötvös József a szemléltető eszközök gyártásától kezdve a Néptanítók
Lapjának megalapításán át a Népnevelési Egyletek és Népoktatási
Bizottságok megszervezéséig sokat tett azért, hogy oktatási rendszerünk nagy
ívű és rendkívül kiterjedt átszervezése megkezdődhessen, de korai halála
megakadályozta tervei teljes megvalósítását.

A tanítók és tanárok hiányán túl többük olykor alacsony képzettsége, és a
kezdetben még korlátozottabb anyagi lehetőségek is megnehezítették az
oktatási reformok gyors kibontakozását, bár a tanárok, és dolgozatom
szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró középiskolai tanárok száma ez idő
tájt megközelítőleg megduplázódott!
A középiskolai tanárképzés iránt megnövekedett igény, s okai között az
új gimnáziumok egymás utáni megnyitása mellett a szaktanári rendszer
kialakulása is közrejátszott még.
Eötvös József a pesti egyetem szervezetét megújító alapdokumentumban
intézkedett a bölcsészkar mellett működő Középtanodai Tanárképző
felállításáról, melyhez nem sokkal később már gyakorló gimnáziumot is
társítottak. Később a kolozsvári egyetemen is megalakult a tanárképző.
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A pesti egyetem tanárképzésének arculatát döntően Lubrich Ágost és
Kármán Mór munkássága határozta meg ebben az időben. Lubrich Ágost volt
a pesti tudományegyetem első világi professzora és a hazai, főként katolikus
gyökerű neveléstudomány továbbfejlesztője. Kármán Mór pedig nemcsak a
pesti tanárképző megalakításában vett részt tevékenyen, hanem a gyakorló
gimnázium megszervezésében is, melynek huszonöt évig a vezetője is volt.
A herbartiánus pedagógia hazai továbbfejlesztőjeként Kármán Mór
dolgozta ki az 1879. évi gimnáziumi tantervet és az első középiskolai tantervi
utasítást. Nála a tanterv középpontjában a magyar nyelv és az irodalom állt,
de a tananyag felépítésénél igyekezett úgy eljárni, hogy az egyes tantárgyak
folyamatosan egymásra épülhessenek, miközben a köztük lévő kapcsolatok
feltárására is törekedett.10
A kor oktatásügyére gyakorolt herbarti pedagógiai eszmék egyébként
külön is hangsúlyozták az államnak az oktatás minimumának és céljainak
kidolgozásában gyakorolt központi szerepét. Így a központosító törekvéseket
állami részről úgy közvetíthették, mint a korszerű oktatás-módszertani
koncepció

szükségszerű

állomásait,

elhárítva

ezzel

is

a

hatalmi

abszolutizálódást sugalmazó vádakat.

Az Eötvöst követő Trefort Ágoston regnálása alatt kezdődött meg egy
olyan, évtizedes vitákat kiváltó változtatási folyamat, amelynek a tantárgyak
fontossága közti súlyozás volt az alapja.
Kleisz Teréz írja egyik tanulmányában11 a foucault-i diskurzusfelfogásra
alapozva, hogy „A professziók történeti fejlődésmenetei felfoghat ók
diskurzusok termelési folyamatának is.”

Ezt a treforti oktatáspolitikában is megfigyelhetjük. Miniszterként ő a humán
pályáknak mérsékeltebb jelentőséget szánt, helyette a dualizmus alatt
fellendülő kereskedelem és ipar számára szeretett volna minél nagyobb
számban képezni diákságot, ezért növelte a reáltantárgyak jelentőségét.
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Figyelemreméltó irodalomtörténeti adalék, hogy Kármán Mór pedagógiai munkásságával
az őt példaképének is tekintő Tettamanti Béla, József Attila makói magyartanára és atyai
jóakarója foglalkozott behatóbban, doktori disszertációjában. Tettamanti Béla egyébként a
Nyugatba mindösszesen egyszer írt (1931/ 8. sz.). Egyetemi nevelés című cikkében Imre
Sándor - korábbi kultuszminisztériumi államtitkár, akkor épp a szegedi tudományegyetem
pedagógiai intézetének vezetője - pedagógiai munkásságáról értekezik.
11
Kleisz Teréz: Professzionalizálódási folyamatok és stratégiák a szociális munka/közösségi
munka social work/community work fejlődéstörténetében, angol és amerikai metszetben. In:
Tudásmenedzsment. PTE – Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézetének
periodikája. I évf. 1. sz. 2000, 23. o.

11

Voltaképpen nem történt más, minthogy Trefort Ágoston oktatáspolitikáját is
a foucault-i savoir/pouvoir (tudás/hatalom) mintázata szerinti professzió
alakulásának törvénye befolyásolhatta, hisz a szakmák is - hasonlóan a
diskurzusokhoz

-

nemcsak

rivalizálnak,

hanem

dominanciauralmi

szándékkal, a többit marginalizálva, a tudásformák közötti vezető szerepet is
igyekeznek megszerezni azzal is, hogy a számukra fontos szakmai
ismereteket biztosító képzések mellett kardoskodnak.
Az 1879. évi gimnáziumi tanterv és az 1883. évi XXX. számú
középiskolai törvény kétféle iskolát ismert

el és tett elméletileg

egyenrangúvá: a nyolcosztályos és érettségivel záruló gimnáziumot, s a
szintén nyolcosztályos, és szintén érettségivel záruló reáliskolát. Volt
azonban köztük egy döntő különbség: míg a gimnáziumi érettségivel
bármilyen felsőoktatási intézményben lehetővé váltak a tanulmányok, addig a
reáliskolai érettségivel csak a Műegyetemen, a természettudományi karokon
és a gazdasági akadémiákon lehetett továbbtanulni.
Trefort Ágoston alatt erősödött meg az államnak az oktatási intézmények
fölött gyakorolt felügyeleti és ellenőrzési joga is, s az állam már a
tanárképzésben is átveszi az egyházi képzésektől a vezető szerepet.
Ez a változás pedig máig is ható, hatalmas jelentőséggel bírt.

Az állam és az egyház viszonyának kortárs összehasonlító elemzései
egyik hiányosságának pont azt tartja Nagy Péter Tibor, hogy a túlnyomórészt
leíró jellegük miatt a diakrón vizsgálatokkal adósok maradnak: „Általában
nem fordíttatik figyelem arra, hogy a 19. században valamennyi
európai állam oktatás politikája – s egyáltalán nem csupán az er ről
híres franciáé – valójában az állam s az egyház oktatáspolitikai
viszonyban

jelen

lévő

helyettesítésről stb. szólt.”

visszaszorításról,

integrálásról,

12

Az államnak a tanárképzés felett megszerzett irányító szerepe nemcsak a
tanárképzés egységes irányelveinek megalkotását tette lehetővé, de egy új
szakmai réteg, a professzionális, a hivatásos tanár kialakulását is lehetővé
tette.

12

Nagy Péter Tibor: Oktatáspolitika és vallásszabadság. Állam – egyház – iskola társadalom a 20. században. Bp., 2001, Új Mandátum Könyvkiadó, 158. o.
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A tanítás „mesterségének” elsajátítása s annak speciális tudománnyá
válása a modern tanári hivatás megszületésének alapfeltétele volt hazánkban
is. Az 1850-es évekig jellemző állapot az volt, hogy a tanárok leginkább a
teológiai képzést félbehagyó vagy abban különböző okok miatt egy szinten
megrekedt egykori diákokból kerültek ki, s az oktatásban és a tanárképzésben
a fő szerepet az egyházi intézmények gyakorolták. Ráadásul a hazánkban
mutatkozó felekezeti sokszínűség miatt a magyar középiskoláknál mutatkozó
szervezeti sokféleség amúgy is évtizedekig késleltethette az állam oktatásban
gyakorolt főfelügyeleti jogkörének betöltését.
Az 1883-as középiskolai törvénnyel azonban sikerült egy olyan
kompromisszumos megoldást kidolgoznia a Trefort Ágoston vezette
minisztériumnak, mely a látszólagos engedmények ellenére - mint például az,
hogy az egyházi iskolák alternatív tanterveket követhettek, a tankönyveket és
segédanyagokat önállóan választhatták meg - mégis csak az állam felügyeleti
jogkörét abszolutizálta.

A legfontosabb előrelépés két vonatkozásban is megtörtént: a felekezetek
elismerték az állam jogát az oktatási sztenderdek felállításában. Másrészről a
tanári képesítés megszerzését immár egyetemi tanulmányhoz kötötték. Persze
ekkorra már minden egyetemünk szintén állami fenntartású volt, tehát így
fokról-fokra szükségszerűen az állami befolyás növekedett azokban az
intézményekben is, melyek felekezeti intézmények voltak.
Az 1883-as törvénybe foglalt XXX. Törvénycikk azzal, hogy eltörölte a
felekezeti tanárképzés lehetőségét, s azt teljes mértékben állami jogkörbe
vonta és állami egyetemen való képzéshez kötötte, egyszersmind a
legnagyobb lökést adta ahhoz, hogy a középiskolai tanári hivatás a többi
egyetemi képzéshez kötött hivatással egyenrangúvá válhasson.
S mert az oktatási sztenderdek megállapítása szintén állami jogkör volt,
így az annak való folyamatos megfelelési kötelezettség a századfordulóra már
minden (!) középiskolát rákényszerített arra, hogy az állami támogatásért
„cserébe” az állam által előirányzott oktatást kövessék, így tehát az állami
tantervek 1900-ra egyeduralkodóvá váltak.

De Trefort Ágoston volt az, aki először foglalkozott behatóbban a
tanárok csekély jövedelmezésével is, s a kiábrándító állapotok orvoslásának
szükségességét maga is elismerte 1871-es országgyűlési beszámolójában. A
13

tanároknak az állami tisztségviselők fizetési osztályába való besorolását
mégis csak az 1893-as IV. tc. mondja ki. Az állami és a felekezeti
intézmények közötti bérezési eltéréseket csupán a századfordulóra számolják
fel, a szolgálati idő szerinti fokozatos előrelépés és az új fizetési osztályba
való besorolás pedig csak 1906-tól valósul meg Magyarországon.

Trefort Ágoston idejében épült ki a nyolcosztályos gimnázium és a 8
osztályos reáliskola rendszere, ekkor válik egységessé a tanítási órák száma.
Az ő idejében kezdődik meg a nőnevelés ügyének a felkarolása is, hisz 1875ben nyílt meg az első 7 osztályos hazai felsőbb leányiskola a fővárosban. Ez
az intézmény azonban érettségit még nem adott, így legjobb szándékkal is
csak a művelt, széles látókörű családanya és a társalgási témákban jártas, a
társasági életben megbecsült feleség szerepére készíthették fel diákjaikat.

A kilencvenes évek végétől beszélhetünk a modern magyar felsőoktatás
megszületéséről. Felsőoktatási intézményeink száma is megnégyszereződött
az első világháborúig tartó bő négy évtizedben: a pesti tudományegyetem
mellett 1872-ben Kolozsvárott létesül egyetem, s a pesti Politechnikumot is
már 1872-ben fölfejlesztették Műegyetemmé, majd 1912-ben Debrecenben és
Pozsonyban alakulnak újabb egyetemek, de állatorvosi és különböző
művészeti ágakhoz tartozó akadémiák is sorra alakultak a századfordulón. És
ekkor kezdi meg működését az Eötvös-kollégium is, mely a tehetséges
bölcsészkari diákok képzésében tölt be napjainkig meghatározó szerepet, s
amint a későbbiekben is utalunk majd rá, több későbbi Nyugat-munkatárs,
mint például Laczkó Géza és Szabó Dezső is hallgatója volt.

Minisztersége idején Wlassics Gyula, éppen amikor az ország a
millenniumi ünnepségsorozat lázában égett, több száz új népiskola
megalakításáról intézkedik. Ekkor engedélyezték először a nők számára is
magántanulóként a fiúgimnáziumban érettségi megszerezését (1895), és az
azt követő továbbtanulást bölcsész, gyógyszerész és az orvosi karokon.
Majd 1896-ban megnyitotta kapuit az első érettségit adó leánygimnázium
is,13 melynek létrejöttében elévülhetetlen érdeme volt a Veres Pálné által
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A leányoktatással kapcsolatos kezdeti bizalmatlanságot tükrözi Móricz Zsigmond
1899/1900-as tanévben játszódó 1931-es művében, a Forr a borban az egyik tanár, Borsy
Gáspár epés megjegyzése is: „Azért nem helyeslem, hogy most a lányokat is fel akarják venni
a gimnáziumba. Hát egy leány sohase veheti fel a versenyt egy fiúval a tanulásban.
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alapított Országos Nőképző Egyletnek. Jelzésértékű azonban a tény, hogy az
összes felsőfokú intézmény valamennyi fakultása mégiscsak a Károlyikormány idején nyílik meg először a nők számára, akkor is csak egy rövid
időre, s ezt a „jogfosztott állapotot” csak az 1946. évi XIII. tc. életbelépése
szünteti majd meg véglegesen.
Egyébként az egyik legnagyobb nemzetközi visszhangot kiváltó sikerét a
korabeli magyar kormány azzal az 1900-as párizsi világkiállításon különdíjat
nyert pavilonjával aratta, mely a népoktatásunkat mutatta be.

Iskolarendszerünkben a középiskolák tekintetében a gimnáziumoknak
volt vezető szerepe. A közvetlen állami fenntartású iskolák - bár számbelileg
kisebbségben

voltak

az

egyházi

fenntartásúakkal

szemben-,

de

a

követelmények állami meghatározása és az állami tanárképzés folytán az
állam mégis döntő befolyást szerzett az oktatás fölött.

A tanárképzés feletti állami ellenőrzés megerősödése tulajdonképpen
már a Bach-rendszer időszakában megkezdődött, hisz ez idő tájt csak azok az
iskolák kapták meg a nyilvános működési jogot, melyekben legalább tizenkét
olyan tanár dolgozott, akik tanári minősítésüket állami bizottság előtt
szerezték meg. Ezekben az intézményekben 1867-ig érettségi vizsgákat is
csak császári biztos jelenlétében lehetett tartani.
A kiegyezés utáni hazai tanárképzésben az 1875-től egységesített tanári
diploma bevezetése óriási előrelépést jelentett. (Ekkor szüntették meg külön a
reáliskolai és külön a gimnáziumi tanárokat minősítő vizsgabizottságokat.)
Középiskolai tanárrá kizárólag az állam által meghatározott tudásanyaggal
rendelkező, csak az állam által összeállított vizsgakövetelményeknek
megfelelő jelölt válhatott.
Az újonnan nyíló iskolák számának növekedése és a tanári hivatás
betöltéséhez szükséges megemelkedett követelmények miatt 1883-tól már
folyamatos tanárhiánnyal küszködnek.
A diplomás tanárok iránti fokozott igény egyik pozitív hozadéka volt, hogy a
közvélemény szemében megnövekedett a tanári szakma tekintélye. Némely
tantárgy esetében (például rajz, testnevelés) - ahogy azt a korabeli
Legalábbis így kellene lenni. (…) Felőlem fölvehetik a lányokat is, úgyis kimaradnak. Itt nem
lehet táncolni, pletykálni, mi komoly emberek vagyunk, férfiak, mi még sose pletykáltunk,
igaz? Azér mondom… De különben is, mire jó az, a lányokat iskoláztatni? Hogy elvegyék a
fiúktól az állásokat?” In: Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig−Kamaszok−Forr a bor.
Bp., 2007, Gabo Kiadó, 348. o.
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iskolaregények a rajz szakos vagy testnevelés szakos tanárok érzékletes
ábrázolásával igyekeznek megjeleníteni - a szaktanári poszt betöltése mégis
sokszor kényszermegoldásokra kényszerítette az igazgatókat, s kezdő vagy
kevésbé

sikeres

festőket,

amatőr

tornaegyletek

vezetőit,

leszerelt

katonatiszteket szerződtettek ezek oktatására.14
A heti kötelező órák számát is központilag határozták meg kezdetben húsz,
majd később tizennyolc órában, akárcsak az évenkénti tanári és igazgatói
jelentésadási kötelezettségeket.

Az 1883-as minősítési törvény immár leszögezte, hogy igazoltan
megszerzett műveltség - tehát diploma - nélkül az állások terjedelmes körét a
közhivatali alkalmazottól a tanárig már nem lehet csak úgy betölteni, s a
törvény által elrendelt, a tanár tanévi munkájáról szóló évenkénti
adatszolgáltatási
számtalan

kötelezettségek

lehetőséget

kínáltak

nyomán
az

összeállított

oktatás

statisztikák

minőségének

is

folyamatos

ellenőrzéséhez.
A középiskolák esetében például tájékozódni lehetett a tanárok
végzettségéről, a rendes és a helyettes valamint az óraadó tanárok arányáról,
nyelvtudásáról, publikációiról, a sikeresen érettségizettek arányáról, de a
diákokról is számos adatot rögzítettek: az életkori megoszlástól a
megbetegedéseken és fegyelmiken át egészen a felekezeti, nemzetiségi
összetételig. Ezek az információk a tanügyigazgatás és az iskolafenntartók
számára mind ismertté váltak. A főbb adatokat intézményenkénti és
fenntartónkénti bontásban ők tárták aztán a nyilvánosság elé.
Hiszen – ahogy Nagy Péter Tibor tanulmánykötetében ezt meg is jegyzi: „A
minőségbiztosítás jogi – pl. tanügyigazgatási – útja tulajdonképpen csak két
választást engedett meg: „megfelel” vagy „nem felel meg” az iskola a
törvényes követelményeknek: A minőség skálázására lehetőséget egyedül a
statisztika nyújthatott.”15

Az Országos Közoktatási Tanács által felállított szakmai és pedagógiai
elvárások, valamint az iskola főhatóságaként az intézmény életébe döntő

14

Lásd erről részletesebben még Pap Katalin Tünde A reformpedagógia recepciója a
Nyugatban. Nevelési kérdésekről, művészetpedagógiáról vallott nézetek a Nyugatban c.
tanulmányát. In: Neveléstörténet, VI. évf./3-4. sz. (37-49. o.)
15
Nagy Péter Tibor: Hajszálcsövek és nyomáscsoportok, 72. o.
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befolyással bíró tankerületi főigazgatók – összesen tizenketten voltak - az
állami ellenőrzés erősödését szolgálták közvetve vagy közvetlenül.
De amint arra már korábban kitértünk, az 1883-as törvény által biztosított
engedmények hatására középiskolai tanáraink például a felekezeti iskolákban
tantervi szabadságot kaptak és alapvetően tág szakmai autonómiával
rendelkezhettek. Velük szemben csak azt az elvárást fogalmazták meg, hogy
az állam által előirányzott tantervi követelményeknek a diákoknak meg
kellett felelniük.

A tanárok - anyagi és társadalmi megbecsültségük növekedésével - a
század végére a társadalom középrétegének egyre befolyásosabb s érdekeik
védelmében akár egységes vélemény megalkotására is kész csoportjává
váltak. Bár igaz, hogy minden „társadalmi, politikai és gazdas ági
pozíció elvállalásához a tankerületi főigazgató vagy az adott egyházi
főhatóság engedélye kellett (Amennyiben egyházi fenntartású iskola

alkalmazottjáról volt szó. A. B.), de eleve eltiltva semmiféle pozíciótól
nem voltak.” 16

Az évek során az időközben szakmává érett tanításban benne lévők, tehát a
professzionális tanárok között is megnövekedett az igény arra, hogy
sajátjuknak

érzett

rendszerezzék

a

szakmájukat
hivatásuk

maguk

is

működtetéséhez

konceptualizálják,
szükséges

vagyis

feltételeket,

mindezekkel támogatva egy viszonylag koherens szakmai közösségi
szellemiség kialakulását is.

Összességében elmondható, hogy az állam nemcsak egy új, a
társadalomra kiemelkedően nagy hatást gyakorló életpálya kialakulását,
megerősödését és fejlődését segítette elő alig néhány évtized alatt, hanem a
pedagógustársadalom öntudatra ébredését is, hisz szakmai függetlenségének
hangsúlyozása mellett, ha érdekei éppen úgy kívánták meg, a századfordulóra
akár magával a teremtőjével, az állammal szemben is határozott kritikai
magatartást tanúsított.
Az 1867-es kiegyezést követő évtizedek tehát nemcsak megkönnyítették a
kialakulását a modern liberális polgári értelmiségi rétegnek, de ezzel egy
időben a mindenkori felnövekvő közvéleményre döntő befolyást gyakorló,
nyitottabb szellemiségű tanári szakképzés kialakulása is megtörtént.
16

In: Keller Márkus, 262. o.
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Nevelési-iskolapolitikai kérdések a Nyugatban az I.
világháborúig

A tanári pálya nehézségeitől zúgó első jelentősebb elégedetlenségi
hullám, melynek tajtékai már a társadalom széles rétegeinek is elérték az
ingerküszöbét, az 1910-es országos tanármozgalom volt.
Erről Kuncz Aladár, ki maga is tanár volt, épp a Nyugatban számolt be nagy
visszhangot kiváltó Megjegyzések a tanármozgalomhoz17 című cikkében. A
kormányzati tervezetben ekkor a tanároknak mind a heti óraszámát, mind
pedig a szolgálati évét fel akarták emelni, ahogy akkor fogalmaztak:
„egységesíteni” kívánták az állam más hivatalnokrétegeinek szolgálati
idejével. De míg azokét a 40 éves szolgálatról szállítottak volna le 35 évre,
addig a tanári szolgálati éveket 30-ról 35 évre emeltek volna fel. Ráadásul a
törvénytervezetben a heti kötelező óraszám 18-ról húszra való felemeléséről
is rendelkeztek.
Hogy a korábban állami segítséggel is ösztönzött tanári hivatástudat
kialakulása egyben milyen szakmai öntudat megerősödését segítette elő, arra
ékes példa Kuncz Aladár cikkének már a bevezetése is:” Fontos harcra
készül az állami tanárság. Lehet, ez elsős orban kenyérharc, de én
most ennek egy másik nagy kulturális jelentőségét szeretném érinteni
elsősorban, melynek, ha egészen a mélyére tekintünk, lehetetlen nem
arra a következtetésre jutnunk, hogy ez a kenyérharc, ha kivívja
magának a győzelmet, talán első lepést teszi meg az eljövendő nagy
Kultúrmagyarország f elé.”

Kuncz Aladár nemcsak mint egy VI. kerületi főgimnáziumi gyakorló
tanár szólt hozzá a kérdéskörhöz. Már az édesapja, Kuncz Elek is tanár volt,
aki nem mellékesen ekkor a Magyar Királyság 12 tankerülete egyikének, a
kolozsvárinak volt a főigazgatója, tehát családjukban maga Kuncz Aladár is
sokadik generációs művelője volt szakmájának. Nyugat-beli cikkében a
pedagógiai szaktudás és magyar jogászkodás harcának tünteti fel a
formálódó egységes tanártársadalom érdekérvényesítő törekvéseit, ahogy a
tanításban szakmailag nem illetékes minisztériumi döntéshozók ellenében
17

Nyugat, 1910. 21. sz.
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lépnek fel: ”Nemcsak s zolgálati évünk és het i óraszámunk, de minden
más szakkér désünk is mindig ilyen megítélésben részesült, mindig
nyögte a hozzá nem értők gyors és könnyel mű döntését, nem csoda
tehát, ha végre az egész állami tanárság felzúdul és követeli, hogy
szakügyeiben szakemberek ítélkezzenek. Kemény, elvi jelentőségű
követelés ez, példaadó más államhivatalnokoknak is; szociális, mert
a

munka

helyes

értékelését

kívánja,

kiható

hivatalaink

organizációjára és nemes intenciójú, mer t tudást és hozzáért ést
kíván

a

feljebbvalóitól,

tehát

nem

fél

munkája

szaksz erű

megbírálásától.
Ez az a szempont, amelyből nézve a tanárok kenyérharca jövőnk és
jövő kultúránk kérdése lehet.” -írja Kuncz Aladár.

Szabó Dezső, az akkori események egyik kulcsszereplője, ugyanerről a
tanármozgalomról

Életeim18

ír

című

művében,

székelyudvarhelyi

tanárkodásának második esztendejéről megemlékezve.
Szabó Dezső volt az a fiatal vidéki tanár, aki az Országos Tanáregyesület
vidéki gimnáziumokhoz intézett felkérésére a székelyudvarhelyi középiskola
tanári kara nevében megírta legendássá vált kiáltványát, amely mögé aztán az
egész tanártársadalom felsorakozott, s amelytől napok múlva az ország
minden középiskolájának tanárija zengett. „A l egtöbb budapesti napi lap
teljes terjedelmében hozta, a többi és a vidéki lapok is részletesen
ismertették.

A

sajtó

székelyudvarhelyi

mellénk

tanárok

állott,
példaadó

s

zengett

a

dicséret
19

bátorságáról.” -

a

írja

visszaemlékezésében.
A később Budapesten megrendezett Egyetemes Középiskolai Tanári
Kongresszusról azonban, melyre minden középiskola küldött két-két
képviselőt, Székelyudvarhely érthető okokból egyikként épp Szabó Dezsőt,
akit az intézőbizottság20 tagjai közé - az ott is elnöklő Négyesy László mellé beválasztottak, talán hirtelen jött népszerűsége folytán is, ellenben már
lesújtóan nyilatkozott évtizedekkel későbbi visszaemlékezéseiben.
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In: Szabó Dezső: Életeim. II. kötet. Budapest, 1965, Szépirodalmi Könyvkiadó, 395. o.
In: Szabó Dezső: Életeim. II., 396. o.
20
Szabó Dezső több évtizednyi távolságból visszatekintve – a tőle megszokott ironikus
hangnemben - már lesújtó kritikát mond az egész tanárkongresszusról, beleértve annak
intézőbizottságát is: „Zsebbe dugott ököllel igen vígan fejezték ki felháborodásukat” – írja
például a megválasztott intézőbizottságról, melynek pedig még maga is a tagja volt ekkor. In:
Szabó Dezső: Életeim. II. kötet, 401. o.
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Viszont Kuncz Aladár fentebbi cikkében akkor még bizakodóan beszélt az
országos kiterjedésűvé váló kenyérharcról, majd cikkét a következő
mondattal zárja: „Ez ös szehalmozódott erő természetében benne van,
hogyha megvívja az egyik harcot, meg fogja utána a másikat is vívni.
Előbb a kenyérharcot, azután a kultúrharcot.”

Az 1910-es tanármozgalom hatása – a tényleges követelések teljesítésének
elmaradása mellett – egy ponton mindenképpen tetten érhető volt: a tanár és a
tanítás problémája közügy lett.

Ignotus például a Nyugat 1910. évi 20-as számában Nádai Pál
középiskolai tanár és író neveléselméleti munkáját ismertetve21 a következő
fejtegetésbe kezd: „A nevelés külön művészet és külön szenvedély (…)
tehetetlen s tanácstal an állunk a szomorú valósággal szemben, hogy
e legnemesebb művészet, mely egyben a legdrágább matériával
dolgozik, a tanítói tisztnek s a szülői jogoknak és kötetességeknek
révén abban az óriás i, legalább is kilencvenöt vagy kilencvenhét
százaléknyi arányban van dilettánsok kezén, ahány százalékkal több
a nevelésre nem szület ett ember a nevelésre született embernél.”

Majd ezután azt a képtelen és ellentmondásos nevelési elvet figurázza ki,
mely az egyéniség helyett a megmerevedett herbarti pedagógia szellemében –
melyről fentebb már jeleztük, hogy a korabeli oktatáspolitika központosító
törekvései legitimálásához is remekül felhasznált - az engedelmesség
elsőségét hirdeti: ” Kezdve azon, hogy az t a gyereket tartjuk jó
gyereknek, aki legkevesebb kényelmetlenséget okoz nekünk, folytat va
addig, hogy azt az embert tekintjük jó embernek, aki a maga érdekét
mögéje teszi a más ok érdekének: az er kölcsös nevelés minden
erejével azon van, hogy az embert élhetetlenné gyengítse, az élet
versenyére alkalmatlanná bágyass za.”

Nádai könyvére egy évvel később Laczkó Géza is visszatér.22 Ő a mű
egyik nagy erényének a reformpedagógiai törekvések bemutatását tartotta,
bár szemére veti a szerzőnek, hogy az idealisztikus módszerek iránti
rajongása

mellett

a

különböző

pedagógiai

eszmék

gyakorlati

megvalósításának lehetőségéről nem ejtett elég szót: „Nagy örömöm teli k a
gyakorlati gyereknevelésben s talán értek is hozzá a magam módja
szerint s amikor letettem ezt a két kötetet, fájdalmasan állapítottam
meg, hogy sem az ors zág tanügyének megjavításához, sem a magam
21
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Nádai Pál könyvéhez Ignotus előszót is írt.
In: Nyugat, 1911. 17. sz.
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nevelési céljaira semmi praktikumot sem sikerült szereznem. Szép
olvasmány, csupa rajongás, csupa lelkesedés , bár itt-ott könyvszagú,
szeretet és értő belátás, bár itt-ott tanári merevségű, – de rajongása
fellegekben jár, szeret ete nem e világból val ó.”

Ignotus említett tanulmánya mellett egy másik pedagógiai vonatkozású
könyvismertetés is volt ugyanebben a lapszámban. Kuncz Aladár írt cikket
Dr Weszely Ödönnek A modern pedagógia útjain című tanulmánykötetéről.
Cikkének bevezetője – Kuncz ekkor még aktív középiskolai tanár - fölért egy
beismerő vallomással: „Kár mán annak idején ráhúzta középiskolai
oktatásunkra

a

német

köpenyeget,

s

mi

még

mindig

ennek

foszlányaiból élünk és csupán őszinteségűnk hiányán múlik, hogy a
tanítás,

főleg

pedig

a

nevelés

majdnem

kizárólagos

eredménytelenségéről nem merünk vallomást tenni.”

Majd Weszelyvel együtt hangsúlyozza, hogy bár a felnövekvő nemzedékek
kultúrájának formálásában az oktatásnak van kitüntetett szerepe, mégis a
lélektelen

grammatikázás,

unalmas

történelmi

évszámhalmozás,

érzelemmentes irodalomórák és merev, rendszerelvű természettudományi
oktatás jellemző sok pedagógusra. S miközben nagyra értékeli, hogy Weszely
már nemcsak az alapos szakmai jártasságot, hanem a pszichológiai
érzékenységet is számon kéri a gyermekekkel foglalkozó tanároktól, sőt
legelső kötelességének tartja „ismerni tanítványa lelkét egyénenként és
ismerni általában a gyermeklelket” . De gyakorló tanárként – s ez nagyon

fontos momentum, hisz a pedagógiai szakirodalom leghitelesebb kritikusa
mégiscsak egy gyakorló pedagógus lehet – hangot ad a módszer gyakorlati
megvalósíthatóságával kapcsolatos aggályainak is: ”Hogy tudná egy tanár
heti

maximális

tíz

óra

mellett

egy

ötven-hatvan

tagból

ál ló

osztályban minden tanítványa lelkét, jellemét kiismerni, s azonkívül
az előírt dolgokat tanítani? Innen van az , hogy nálunk nevelési
munkát

legfeljebb

az

internátusokkal

összekötött

iskolákban

végeznek, ilyen állami intézet pedig nagyon kevés van, s egyikben
sem

minden

tanuló,

legfeljebb

csak

az

egyhatoda

internát usi

növendék.”

S hogy miképp kapcsolódik össze a tanári szakma tudatosodása egy
sajátos tanári diskurzus kialakulásával, arra példa Kuncz Aladár cikkének
záró gondolata, mely mintegy summázza a forradalmi lázban égő
21

pedagógustársadalom 1910-es álláspontját: „Tanügyi bajaink megért ek
már

annyira,

hogy

szűkség

legyen

egy

harcos,

forradalmi

pedagógiára, mely az államtól úgy, mint a társadalomtól követelje
legégetőbb kultúrkérdésünk sürgős megoldását.”

De Kuncz Aladár még a tanármozgalom országos méretűvé válásának
mámorító hatása alatt írta meg a Nyugat 1910-es 24. számában Balogh Jenő
államtitkár programja c. cikkét is, melyben az érettségi és a felsőoktatás
(kivált a jogi fakultás) rendszerének átgondolatlanságáról ír.
Az 1883-as I. Tc. az érettséginek már kitüntetett jelentőséget adott, így olyan
munkakör betöltéséhez is kötelezővé tette a megszerzését, melyhez
szakiskolai oktatás is bőven elegendő lett volna. Ebből kifolyólag a
diákanyag képességbeli összetétele is rendkívül nagy szórást mutatott, noha a
gimnázium – jellegénél fogva – általános műveltségre törekedett, hisz
diákjait elsődlegesen a felsőbb, egyetemi stúdiumokra készítette fel.
A diákok óriási képességbeli különbségei pedig visszatérő problémaként
évtizedeken átnyúlva újra és újra jelentkeznek– ezt később látni fogjuk a
vizsgált szépirodalmi művekben is. A változtatás többek között a humán
tárgyak, a görögpótló, a latinórák és a praktikus tudást közvetítő tantárgyak
állandó rivalizálásához vezetett, ráadásul állandó bizonytalanságban tartotta
ezeknek a tantárgyaknak a szaktanárait i.
Balogh Jenő tehát egyfelől az érettségi megkerülhetetlenségén,
egyeduralmán kívánt változtatni az oktatás körülményeinek javítása és a
gyengébb képességű diákok hamarabbi munkába állása érdekében, másrészt
pedig a „szentséges előtag”, a jogi doktorátusi cím elnyerésének
nevetségesen visszás voltára is kitért: „Nál unk a jogi doktorát us
kvalifikáció, s mint ilyen kötelező. A for mája azonban megvan. Előbb
tudományos készültségen alapuló dolgoz atot kell itt is benyújtani.
Kolozsváron például egy egész nap sz óbel iztető tanárnak soksz or
két-három éjszakája van harminc-negyven ilyen doktori disszertáció
átnézésére és megbírálására, pénzért árulják ezeket a disszertációkat
és sokszor még a címét is megtartva, tíz-húsz doktori felavatást
megél egy-egy ilyen jó öreg disszertáció.”

Kuncz Aladár nyílt szakmai – s ami ekkor egyet jelentett ezzel – és
politikai állásfoglalásra is buzdítja kollégáit a cikk zárógondolatával: ”Úgy
az elhanyagolt egyetemi, mint a célját ves ztő gimnáziumi oktat ás
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kétségtelenül

két

legszívósabb

és

legerősebb

gyökere

kulturálatlanságunknak, s mindenkinek, aki kulturális érzékkel bír,
teljes lélekkel kell segítségére sietnie a kultuszminisztérium új
államtitkárának, ki elsősorban e két gyökeret akarja kitépni szomorú
közéletünk talajából.”

A Trefort Ágoston-féle egyetemi oktatási rendszer megreformálásának
szükségességéről szólt - Balogh Jenő és Kuncz Aladár mellett - korábban
Schöpflin Aladár is a Nyugat 1910. évi 10. számában, Új egyetemek című
cikkében.
Alapos elemzéséből kiderül, hogy vidéki nagyvárosaink a századfordulón
valóságos versenyfutásban voltak az egyetemalapítási jogok megszerzéséért,
hisz saját jelentőségük növelése volt a vetélkedés igazi tétje. A különböző
kormányok mindezek tetejébe enyhe, körvonalazatlan, de magukra nézve
semmiféle kötelezettséggel nem járó biztatásokkal is bátorították a vidéki
városok egyetemalapítási törekvéseit. Igaz, az ő lelki szemeik előtt a már
meglévő egyetemek - elsősorban a pesti - túlterheltségének csökkentése
lebegett.
A Nyugat

szerkesztőségéből

végre is

aztán

Schöpflin

Aladár

kérlelhetetlen következetességgel szállt vitába azokkal az érvekkel szemben,
melyek az új egyetemek megalakítása mellett kardoskodtak, pontonként
cáfolva állításaikat.
Először is korántsem tartotta a budapesti diáklétszám hatékony csökkentési
módjának a vidéki egyetemalapításokat, hisz „Mindenütt úgy van, hogy a
fővárosokban lévő egyetemek nagyon népes ek, nálunk is mindig így
lesz. Az új egyetemek bizonyára meg fogják szaporítani az egyetemi
hallgatók számát, de nem fogják lényegesen csökkenteni a budapesti
egyetemi hallgatókét.” Másrészről az egyetemalapításokat, mint „nemzeti

szükségletet” szajkózó, ám az üres frázisoktól megszabadulni képtelen
nézetekkel is szembehelyezkedik.
A cikk megírása kapcsán viszont kitérhetett a már meglévő egyetemek
elhallgatott hibáira, úgymint az üresen kongó előadótermekben saját
könyvükből felolvasó egyetemi oktatókra, vagy a tanár és hallgatója közötti
személyes kapcsolat teljes eltűnésére, továbbá a nemzetközileg is jegyzett
tudományos eredmények, publikációk elmaradására stb., amelyek valóban
sürgetnék az új egyetemek megvalósulását, vagy inkább fogalmazzunk úgy,
hogy a már meglévők megújulását. „Cs akis új egyetemek révén
23

fejlődhetik a mainál különb tudományos nemzedék. (… ) mert akkor a
törekvő emberek érvényesülése nem függne annyira egy-két ember
kényétől-kedvétől, tehát a gondolat szabad nyilvánulása nem járna
annyi veszedelemmel. Az egyes egyetemeken kifejlődhetnének önálló
tudományos iskolák; a tanárok nem tekintenék tanszékeiket, mint ma
a

kolozsváriak,

a

budapesti

egyetemre

vezető

hídnak,

tehát

függetlenek volnának a budapesti tekintélyek jóindulatától s előbbutóbb kialakulhatna valami tudományos él et. Az egyetemek köz ött
verseny volna, amelyben a falaik köz ött folyó tudományos munka
minősége döntené el az elsőséget. Még ha kezdetben nem éppen a
leginkább arra való emberek kerülnének is a katedrákra (ezt, ismerve
a ma kínálkoz ó erőket, bizonyosra kell venni), idővel, egy-két
generáció múlva, mégi scsak javulna az állapot.
A meglévő egyetemek szellemét is jelentékenyen javítaná ez a
fellendülés.
belejutna

Az
a

a

jobb

vidéki

levegő,

egyetemekbe,

amely

előbb-utóbb

egyenesen

okvetlenül

rákényszerítené

a

budapestit, hogy komolyabban vegye hi vatását a tanítás és a
tudományos munka ter én egyaránt s több módja nyílnék arra is, hogy
megüresedő tanszékei t a lehető legkülönb emberekkel töltse be.”-

érvel cikkében Schöpflin Aladár.
Írásában azon középiskolai tanárokról is szólt, akiknek „ha nagyon
erős a munkabírása és az önfeláldoz ó ereje, egy egész embert kívánó
foglalatosság mellett, mellesleg tudományos munkára fordítja pihenő
idejét.

Ha

nagy

szerencsém

van,

hozz ájuthatok

egy

egyetemi

katedrához ötven éves koromban, mikor már ki vagyok fáradva és
szellemi erőm java meg van őrölve. Hány sokat ígérő fiatal ember
kerül ki becsvággyal, munkakedvvel telve az egyetemről, egy pár évig
még küszködik, aztán lassanként ellankad és mire elérné azt a kort,
amikor legtöbbet tudna produkálni, kedveszegett ember lesz belőle!”

Egy másik, szintén 1910-es cikkében,23 személyes élményeiből példát is
hoz erre a tanártípusra egykori iskolájából, Kámory Sámuel életútját
felemlegetve. Kámory, ha a tudományos élet holdudvarába bebocsáttatást
nyert volna, talán nem elvetélt és sértett filoszként, katedrán őrjöngő
középiskolai tanárként végzi, hanem nemzetközileg is elismert nyelvészként
tarthatnánk máig is számon. „Tudományos múltunk tele van az ily

23
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módon elvérzettek holttesteivel.” – jegyzi meg lakonikusan Schöpflin

írása végén.

Az 1911-es évfolyamnak, vizsgálódásunk szempontjából, kimagasló
jelentősége van, hisz a Nyugat hasábjain is formálódó polémiába nem kisebb
ember, mint Tisza István, akkor épp volt miniszterelnök24 is be(le)szól saját
lapjában, a Magyar Figyelőben április 1-én megjelent Szabadgondolkodás
című cikkével, melyre az első viszontválaszt még Nagy János adja meg Tisza
István és a tanárok25 című írásával: „Művészek, írók és tudósok után –
hála istennek – most már velünk, tanárokkal sincs megelégedve Tisza
István gróf. Elannyira nincs, hogy egyenesen „lángostort” emleget,
amellyel Petőfi bizonyosan nyaka közé vágna a fizetésrendezést
sürgető magyar tanárs ágnak, ha manapság élne.” - kezdi írását Nagy.

Rögtön ezután utal Tisza akkoriban tett nyilatkozataira is, amikor a
tanártársadalom a bérrendezés kérdésében bátorkodott szót emelni, s arra a
képtelen szembeállításra is kitér, melyet a nemzet üdvéért élő Petőfi lelkülete,
s a Tisza István-i olvasatban kisstílű kenyérharcban kéjelgő tanárok közt vont
a korábbi miniszterelnök: „Már évekkel ezelőtt megmondotta volt Tisza
gróf,

hogy

kevesebb

munkát,

jobb

fizetést

sürgető

tanárság

kellemetlen látvány az ő szemében. Most már tovább megy, s
egyenesen hazafiatlanságnak minősíti a tanárság – mennyi gúnnyal
és megvetéssel írhatta le a gróf úr ezt a szót! – „kenyérharcát”,
megsemmisítő érvként vágván oda, hogy Petőfi éhezett, nyomorgott,
szenvedett,

de

státusrendezés

után

nem

kiabált…

Holott

hát

nyilvánvaló tévedés van a dologban. Mert Petőfi – tudtunkkal – nem
volt fizetési státusba sorozva, Tisza István grófé lévén a derék
kezdeményezés, mely í rókat és művészeket – persze állami kinevez és
alapján

–

r ang-

és

fizetés-osztályokba

24

szeretne

sorozni ,

s

Tisza István politikai hatalma az 1911-es évben anélkül is jelentős lehetett, hogy betöltötte
volna a miniszterelnöki tisztséget. Saját pártja, az 1910 februárjában alapított Nemzeti
Munkapárt alig néhány hónappal később(!), 1910 júniusában győzött a választásokon, ám ő a
kormányalakítási felkérést mégsem fogadta el. Tisza ragaszkodott a Monarchia duális
vezetési elveihez - szemben Ferenc Ferdinánd lényegében centralizált, de kifelé látszatra
többpólusú birodalmi elképzelésével-, hisz pontosan érzékelte, hogy ennek megszűnése
óhatatlanul a magyar nemzeti befolyás csökkenéséhez vezetne, s miniszterelnökként
kénytelen lenne bizonyos mértékig a kijelölt trónörökös, tehát Ferenc Ferdinánd
állameszméjéhez igazítani politikáját. Így azonban, bár miniszterelnök ugyan nem lett, de az
országgyűlés több bizottságában is ő töltött be kulcsszerepet, tehát a párttársaiból alakult
kormány feletti tényleges hatalma, szürke eminenciási minőségben azért a háttérben továbbra
is megmaradt.
25
In: Nyugat, 1911. 8. sz.

25

előléptetésüket a jó magaviselet és

s zorgalom conduit-listája

alapján eszközölni.”

Cikkének végén Nagy János igyekszik felrázni mindazon tanártársait is,
akiket a Rákosi Jenő-féle „nemzeti elem” rájuk aggatott dekórumának hamis
és hízelgő bűvköre még visszatartja a határozottabb érdekérvényesítéstől:
„Már nem is tragikus, de gyilkosan mulatságos dolog volt, hogy
akiket hosszú évtizedeken át hűségesen sz olgált a tanárság, mint
intézték el jogos kérés üket: puritánság, idealizmus s egyéb efféle jóöreg, megnyugtató frázisokkal, s akik ellen hullámtörő volt a
középiskola és a tanárság: a radikálisok kicsi tábora, sajtója, s akik
megfrissült irodalmi és művészeti életet akarnak itten – azok
állottak, mint egy ember, a tanárság mellé.”

Nagy cikkének végén hangot ad azon reményének is, hogyha más nem
is, de a tanárság egyre nagyobb csoportját sújtó szűkös megélhetés közös
élményszerűsége

talán

strukturálisan

végre

összeköti

a

pedagógustársadalmat:„Ha lelki és egyéb okoknak kevésbé sikerül t a
dolog, a gazdaságiak talán megértetik végre a tanársággal, hogy a
„szeret – nem szeret” társasjáték, melyet a Tisza Istvánokkal és
Rákosi Jenőkkel oly szívesen játszott eddig, se nem méltó hozzá, se
nem hasz nos reá nézve.”

Az igazi áttörést az 1911-es Nyugat május 1-ei26 száma jelentette,
melynek vezető cikke Szabó Dezső székelyudvarhelyi állandó főreáliskolai
tanár válasza volt27 Tisza István miniszterelnök április 1-ei, a Magyar
Figyelőben közölt cikkére. Jellemző a tanári pálya problematikájával egyre
alaposabban átitatódott akkori közgondolkodásra, hogy még egy évvel az
1910-es tanárkongresszus után is az egy évvel korábbi események hatásait
elemezgette, akárcsak Tisza István, aki – bár névtelenül – a gyújtó hatású
kiáltvány fiatal fogalmazójára, tehát Szabó Dezsőre is kitért tanulmányában.
Szabó Dezső gyilkosan ironikus válasza sem késett sokáig, s az még száz év

26

Talán nem alaptalan az a feltételezés, hogy a cikk megjelentetésének a napját is
jelzésértékűnek szánták.
27
Maga Szabó Dezső így számol be arról a cikk megírását megelőző dilemmájáról, hogy
Tisza Istvánnak, a Nemzeti Munkapártjával az élen az 1910-es választásokat megnyerő, de
kormányzati szerepet ekkor nem vállaló államférfinak ő, a székelyudvarhelyi „tanárocska”
válaszoljon-e: ” Aznap délutánra találkozóm volt kis barátnőmmel, V… Mariskával: Ő néha
egy világosabb babos, néha sötét bordó szoknyában szokott lenni. Elhatároztam: ha a
világosabb ruhában lesz, felelek Tisza Istvánnak. Ha a bordóban: nem felelek. A
világosabban volt.” In: Szabó Dezső: Életeim. II. kötet, 408. o.
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elteltével is kaján mosolyra készteti az olvasót, elég csak nyílt levelének már
az elejébe is beleolvasni:

„Kegyelmes Uram!
A Magyar Figyelő ápr. 1-jei számában nagyméltóságodtól egy kis
morális dithirambus j elent meg Szabadgondolkodás címmel . Ebben
rám is méltóztatik egyet legyinteni. Így az a váratlan szerencse ért,
hogy én is hozzáragadok Nagyméltóságod halhatatlanságához. (… )
Az a pár szó, mely engem elintéz, agyonintéz , így hangzik: «Ki bes zél
ma

már

Rákócziról,

szabadságharcr ól,

nemzeti

nagyságról ,

a

nemzetért való önfeláldozásról? A „fiatalokat” a létért való sivár
küzdelem hevíti. A „Talpra Magyart” nem lehet üres gyomor ral
szavalni, kiáltja a magyar ifjúság idealizmusának hivatásos ápolója.
Micsoda lángostorral vágna, ha élne még közöttünk, e mondás
szerzőjén végig Petőfi . Ő bezz eg jobban ismerte az üres gyomrot, de
kevesebbet törődött a státusrendezéssel, mint ez a méltatlankodó
tanár úr !»”

Szabó Dezső válaszában annak az anyagi békének megadásáért, annak a
létbiztonságnak a megteremtéséért áll ki újra határozottan, melyért síkra
szállt egy évvel korábbi felhívásában is, s melynek biztosítása a tanároknak,
„kik az ország jövőjét gyúrják” alapkövetelmény, elmaradása miatt pedig
„ezeknek a nyomora nemzeti veszedelem” lehet.
Írása végén – akárcsak Tisza István tette a saját cikkében – Szabó Dezső
is Petőfi mindenek fölött álló tekintélyét hívja segítségül: „Mindezek után
teljes hittel mondom: hazaellenes mindenki, ki öt, tíz vagy nem
tudom, hány ezer holdnyi vagyonnal azt mondja a nyomorgóknak: ne
gondoljatok az anyagi akkal, éhezzetek a hazáért. Hazaellenes, mert
kompromittálja a haza fogalmát. Nagyméltóságod szereti a hazát a
maga módja szerint (t ízezer jóllakott, húsz millió éhes idealistával),
mi a magunk módja szerint (minden becsület es munkát gond nélküli,
elégedett élet illet meg). De merem állítani, hogy ha elfogadjuk az t a
naiv föltevést, hogy: ha Petőfi még között ünk volna és hogy ha a
lángostor

nem

bombaszt

(tanítványomtól

annak

vettem

volna),

közelebb mernék állani Petőfihez, aki a Még kér a nép kez detű ver set
írta, mint a Kegyelmes Úr !”

Bár Szabó Dezső visszaemlékezéseiben utólag kedélyes emlékként idézi
fel az 1910/1911-es tanévet, de nem hallgathatjuk el, hogy a hatalom keze őt
27

is utolérte: harcos felhívása, kiállása és nyilatkozatai miatt fegyelmi eljárás
indult ellene. Tanár létére egy olyan közéleti küzdelembe csöppent, melyet a
kort ismerve felfoghatatlanul merészen játszott végig. Nem mellesleg pedig a
mindenkori

hatalmi

diskurzus

jellegét

bizonyítja,

hogy

még

Székelyudvarhely akkori ellenzéki képviselője, Valentsik Ferenc28 is
támogatta a jövő nemzedék nevelésével megbízott felelőtlen és különutas
tanár megleckéztetését. Egy minisztériumi táviratban már ősszel, kevéssel a
tanév megkezdése után közölték Szabó Dezsővel, hogy felfüggesztették
állásából, s fizetését is letiltották a fegyelmi tárgyalás határozathozataláig.
Az eset kivizsgálásával Kuncz Eleket29, Kuncz Aladár édesapját, a helyi
tankerületi főigazgatót bízták meg, aki kezdettől fogva rokonszenvezett
Szabó Dezsővel, s megmentésére egy páratlanul ravasz tervet eszelt ki: a
„Mindenki egyért!” kollegiális kiállásra apellálva a székelyudvarhelyi
tantestülettel

elismertette

a

Szabó

Dezső

fogalmazta

kiáltvánnyal

kapcsolatban kollektív felelősségüket, s egy egész tantestületet ugye mégsem
lehetett leváltani…
Mindeközben az Országos Tanáregyesület, talán Kuncz Aladár külön
ösztönzésére is, rácáfolva az egyesületre korábban ráaggatott s azt lesajnáló
„felesleges”, „pipogya” jelzőkre, fönnállásának egyik legmarkánsabb
akciójaként közadakozásból Szabó Dezsőnek a letiltott fizetésének megfelelő
összeget folyósította minden hónapban.
A fegyelmi tárgyalásán Kuncz Elek mellett a minisztérium részéről egy
miniszteri tanácsos, a tankerülettől pedig a tordai igazgató volt jelen. Az
egész tárgyalás mindösszesen ennyiből állt:
„ A főigazgató szólt:
-

Ugye, tanár úr, kijelenti az urak előtt, hogy ön a legbuzgóbb
hazafias érzésekkel viseltetik a magyar nemzet iránt, és hogy a
szóban forgó ügyben is a legjobb hazafias sz ándék vezette.

-

- Igen – mondtam én.

-

Az igazgató úr a tanári karra nézve is hasonló nyilatkozatot tesz,
ugye?

-

Igen- felelte az igazgató.

28

Lásd erről még Szabó Dezső: Életeim. II. kötet, 402-408. o.
Kuncz Elek személyiségének ezt a higgadt, bölcs, a humánus pedagógiának elkötelezett
oldalát igyekszik megragadni fia, Kuncz Aladár 1931-es Felleg a város felett c. regényében.
A regénybeli tankerületi főigazgató édesapjának, Kuncz Eleknek az alteregója.
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-

Legnagyobb örömömr e van, hogy a minisztérium és a tanárság közt
felmerült félreértés itt ilyen szép békésen ért véget. Fogjunk kezet a
béke megpecsételésére.” 30

Miután sikerült ily módon Kuncz Eleknek Szabó fegyelmijét elsimítania,
halkan megsúgta neki, hogy valóban el akarták csapni a minisztérium tervei
szerint, de az Országos Tanáregyesülethez több száz tanár aláírásával
tiltakozó nyilatkozatot juttattak el, melyben jelezték: ha Szabó Dezsőt
állásából

elmozdítják,

akkor

Európa

minden

nyelvére

lefordítják

kiáltványukat, s Európa sajtójához, Európa nyilvánosságához és iskoláihoz
fordulnak segítségért.
Később Szabó Dezső fülébe jutott az is, hogy az akkori oktatási
miniszter, gróf Zichy János állítólag felajánlotta Tiszának az ő elbocsátását,
mire a századforduló politikai kényszerpályájának merev gondolkodású, de
egyszersmind lovagiasan korrekt szellemi kardvívója, Tisza István – Szabó
Dezső visszaemlékezései szerint31 – leintette Zichyt, s csak ennyit válaszolt:
”Én támadtam, ő védte magát.”

A tanártársadalom politikai nagykorúsítása ezzel a Szabó Dezső számára
sikeresen lezárult polémiával a legszélesebb nyilvánosság előtt is megtörtént.
Általánosan elfogadottá vált az a nézet, hogy a tanárok és az oktatás
helyzetének javításával végre már komolyan kell foglalkozni.

A középiskolai reform szükségessége pedig, mint visszatérő téma, újra és
újra felbukkan a Nyugat hasábjain.
A reform igényét felvetők főként ahhoz az évtizedes vitához szóltak hozzá,
mely a gimnáziumi oktatás feladatát, a tanítandó anyag minőségét és
mennyiségét, illetve a számonkérés módját igyekezett meghatározni. Hogy a
középiskola helyzetét mennyire nemcsak szakmai kérdésként, hanem
közügyként kezelték ekkorra már, arra bizonyíték a témában megszólalók
személye is.
Hatvany Lajos32 már a Nyugat első évfolyamában A gimnázium című
cikkében foglalkozik a kérdéssel. Írásában a német Diehls tanár úr
klasszikafilológiai vállalkozásáról szólva, aki e roppant munkába saját
30
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diákjait is igyekszik bevonni, kitér a filológusi, s általában azon
irodalomtudományi zsákutcákra is, melyek az összegzés helyett a részadatok
szaporításával foglalkoznak, s a praktikus, áttekintő tanulmányok helyett
részletekbe fullasztják bele olvasóikat.
Hatvany szerint ez leginkább a tanulmányíró gimnáziumi tanárok
szellemiségére jellemző, kik a tanítás robotja mellett furcsa szenvedélyből
vagy kényszeres pótcselekvésből csak úgy ontják magukból a nem ritkán
érdektelennél érdektelenebb filológiai tanulmányaikat. Véleménye szerint „E
tudomány fejlődésének (értsd: klasszi kafilológia) tehát az iskola, a
gimnázium állja útját, mely megkívánja a filológiai munkáss ágot ama
szatócslelkektől, kik – tisztelet a kivételeknek! – tódulnak a tanári
pályára.
Ez

a

gimnázium

hatása

fölfelé!

Hogy

mint

hat

lefelé,

a

tanítványokra, kik éltük céljául nem csak a praktikus pályákat, de
akár a művészi, vagy tudományos működést tűzték ki, erről már
sokan szóltak s próbál tam annyi más után sz ólni én is. (… ) Diehls és
társai ma megszabják a tanrendeket; rajongástól az inkvizícióig, a
szótárutopistától a di ák-vámpírig csak egy lépés! S Diehls nem is
leplezi szándékát. Ő az ifjúságtól nem vár egyebet, mint csupán azt,
hogy ne törődjék többé „praktikus realitásokkal”, ne törje a fejét a
legjobb fényforráson, de térjen vissza Plato szellemének fényéhez
(sic),

ami

bizonyár a

elkövetkezik,

ha

a

modernség

mielőbb

kitombolja magát. Tessék erre a kedves álmodóra bízni az if jú
nemzedéket !”- írja Hatvany.

Laczkó Géza A stílus és az iskola33 című írásával mintha csak egy
szókratészi dialógus részesei lennénk, úgy vezet el bennünket egy
tanártársával folytatott elképzelt párbeszéd segítségével a diákokat a stílusos
nyelvhasználathoz hozzásegítő tankönyvek és a megfelelő pedagógiai
módszerek felleléséhez: „A plusz, mínusz és egyéb le nem fordítható
szavak

nem

bántanak;

sőt

ezek

hozz átartoznak

a

matematika

stílusához, aminthogy vehetted észre, stílus helyett nem mondok
irányt. Ez stílszerűtlen lenne. Csak azt kívánom, hogy ahol lehet,
magyar szót használjunk s mondatszerkesz tésünk mindig magyaros
legyen. Így jutunk majd arra a fokra, hogy lesz matematikai
megállapodott műnyel vünk. A rajztanár, t ornatanár, énektanár is
legyen jó stiliszta. Ahogy a középkorban mi nden műveltség alapja a
33
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teológia volt, úgy ma minden tanárnak gyakorlati jó nyelvésznek
kellene lennie.” 34

Nagy János cikke35 a középiskolai reformról pedig már egyenesen mint
az egész tanártársadalom által követelt és támogatott szükségszerűségről
beszél: „S ez a szóemel és olyan formában és szellemben történt, hogy
maga ez a tény – bármilyen eredménye vagy ami valószínűbb:
eredménytelensége legyen is a dolognak – már így is örvendetes és
nevezetes kortörténeti dokumentum marad. Mert a magyar tanárok
országos egyesülete egyenes nyíltsággal és becsületes bátorsággal
lándzsát tört a jövő életrevalóbb és életre nevelőbb középiskolája
mellett. S amikor az elpodvásodott tanterv és béna metódus ellen a
jövőre függesztett sz emekkel harcra kelt s a tanító középiskola
helyett

a

dolgozó

hivatásszeretetéről

középiskolát
adott

állította

beszédes

oda

ideálul:

bizonyságot.

példás

Hiszen

olyan

valamiért szállott síkra, ami minden bizonnyal megneveli, kétannyi ra
emeli a tanár iskolai munkáját.”

A középiskolai reformból egyenesen következő megnövekedett tanári
munka említése azért is annyira hangsúlyos, mert még elevenen él az
újságolvasók emlékezetében Tisza Istvánnak Szabó Dezső 1910-es
kiáltványa ellen tett harcos kirohanása. Tiszának erre a cikkére Nagy János is
utal: „A feudális konzervativizmus grófi vezére csak az imént vágta a
magyar

tanárság

sz emébe

a

szégyenletes

vádat:

mindig

cs ak

fizetésemelésért mozgolódik! Vajon észreveszi-é, vajon méltányolni
fogja-é ez a tábor azt, hogy a státusmozgalomnak csak f élig
rendezett

állásában

munkafeladatot

sür get

ez
a

a

tanárság

középiskolai

most
reform

megnevekedett
révén

a

maga

számára?”

Cikke végén pedig a tanárkongresszus egyik felszólalójára, a már idős
Kármán Mórra is kitér, „aki elvégre is irányító tényezője volt az utol só
pár évtized középiskol ai rendjének.”

Bár Kármán fellépése forradalminak hathatott a maga korában, most mégis
azzal kellett szembesülnie hallgatóságának, hogy az idő már felette is jócskán
túllépett: „hogy őbenne a hajdani öreg pedagógusok annak idején
34

Laczkó Géza hasonló megközelítésből bírálja az iskolai tankönyveket, mint majd később
Karácsony Sándor is A magyar nyelvtan táras-lélektani alapon c. 1938-as művében,
nevezetesen a tanulásra alkalmatlan nyelvezetet és mondatszerkesztést emeli ki.
35
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veszedelmes forradal márt láttak, s most ugyanazokért az elvekért a
konzervativizmus vádj a éri a mai fiatalok részéről. Ezt látja, ezt
mondja Kármán Mór „sajátos” és „különös” élettragikumnak…
(… )Hogy a középiskolai reformra milyen rettenetes módon van
nálunk szükség: a Kármán Mór érzékeny, ellágyult nyilatkozata a
legjobban – s bizony egy kicsit már: szomorúan is – bizonyítja.”

Nem sokkal ezután, a Nyugat 1911/20-as számának Disputa rovatában
Szabó Dezső igyekszik megfelelni a Tisza István lapjában, a Magyar
Figyelőben publikáló Alexander Bernát vádaskodására A magyar tanárság
pszichéje ( Felelet Alexander Bernátnak) című írásával.
Szabó Dezső több gondolata is összecseng a már korábban ismertetett
Schöpflin Aladár cikk, az Új egyetemek megállapításával is: „Alexander
tanár úr azt a tanács ot adja, hogy a tanár éljen komoly tudományos
munkának.

Ne

legyen

népvezér,

demagóg

vagy

takarékpénztári

igazgató.
Helyes. De engedje meg, hogy Alexanderebb legyek Alexandernél és
hozzátegyem:
Éljen a középiskolai t anár a komoly tudományos munkásságnak, ha
teheti.

De

az

egyet emi

tanárnak

kutya

kötelessége

a

komoly

tudományos munkának élnie. Ne tekintse a t udást üzletnek, ne vál tsa
minden percben apr ópénzre azt, amit fiatalkorában magába olvasott.
Becsületes tudományos munka sok szabadi dőt kíván. Az egyetemi
ifjúság becsületes irányítása sok szabadi dőt kíván. Ha reggeltől
estig eladjuk magunkat, kultúrvigécek vagyunk, de nem tudósok, nem
tanárok és nincs er kölcsi jogunk a tudományról és a komoly
munkáról oktatást adni.”

Majd felszólítja tanártársait, hogy a csak a statisztikai rubrikák
kitöltésére szolgáló meddő tudományos tevékenységgel hagyjanak fel: „Ne
legyen a tanár meddő trappistája (az legalább sajtot készít) az
életnek. Merüljön bele a közéletbe. Vegyen részt, amennyire csak
lehet, a testületek, a városi és megyei élet munkájában. A magyar
intelligencia egyik legértékesebb eleme legyen aktív tényezője a
magyar közéletnek.”

Végezetül hogy a két lap, a két tábor közötti vita hevességéről érzékletes
képet kapjunk, álljon itt Szabó Dezső cikkének befejezése: „Különben A. B.
tanár

úrnak

én

többet

nem

mondhatok.
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A

gör ög

társadalom

Alexander Bernátjait Szókratész kergette ki a világból. Ilyen nagy
szerepre vállalkozzék erősebb.
Legfeljebb a szegény Magyar Figyelőt s ajnálom. Egy milliomos
gróffal oktatást íratott arról, hogy a szűkölködők hogy viseljék
magokat. Alexander véleményét lenyomatta a becsületes tudományos
munkáról. Az istenért, nehogy disszertációt tervezzen a szüzességről,
mert

akkor

kompetens

munkatársat

a

prostituáltak

közül

kell

kihalásznia.”

Ugyanebben a Nyugat-lapszámban a következő cikket, For shame!
címmel, Laczkó Géza írta, aki felvéve a Szabó Dezső elejtette fonalat, tovább
támadja Alexander Bernát nézetét: „Alexander tanár úr meg van
botránkozva, mert csekély személyem „lesaj nálta“ a pedagógiát egy
„egészen igénytelen cikkecské”-ben. Ez igénytelen cikkecske nem a
Magyar Figyelőben jelent meg és nem hemzseg a magyar sz órendi
hibától.
Mindenekelőtt igen köszönöm, hogy a tanár úr engem, középiskol ai
tanárt „tanártársának“ nevez, bár közis mert naivságommal úgy
sejtem,

hogy

e

stílvirág

csak

azt

célozza,

hogy

engem

cs ak

mellékesen elintéző felszólalását nem az egyetemet védő egyet emi
tanártól, hanem a magyar össztanárság egy jeles képviselőjétől
jövőnek tekintsük.
Dicsekedve említi a tanár úr, hogy azelőtt se tudtak a tanárok sokat
a pedagógiából, de hallgattak róla. Erre én mondom: For shame!
Mért

hallgattak

róla?

Az

elégedetlenség

szüli

a

javulást.

(… )Egészséges köz életben, egészséges tudományos életben önmagát
becsüli meg a bíráló, ha ellenfelét megbecsüli – és nem foglalj a a
bolhák iránt tapasztalt megvetését írásba.”

Tisza István pártvezér, Alexander Bernát, a „nagy” tekintélyű egyetemi
professzor, valamint a Magyar Figyelő a végre egységesen fellépő
tanártársadalom sorait megosztani kívánó olimposzi, acélos dörgedelmeikkel
így igyekeztek cseppfolyósítani a Nyugathoz közelálló tanárírók falanxát.
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Mindeközben kormányzati szinten sem tétlenkedtek. A középiskolai
oktatás megújításának igénye az oktatási minisztérium tanácsosától, báró dr.
Barkóczy Sándortól36 sem állt távol. Ő azonban dogmatikus katolicizmus
vonalát képviselte, s az államérdek és az egyházi érdek között
egyenlőségjelet téve a megújulás egyedül üdvözítő módjának a szigorú
hitelvi oktatás bevezetését tartotta. Éppen ezért országszerte szorgalmazta a
Mária Kongregáció gyorsított iskolai megjelenését, mire a tanártársadalom
zúgolódása egyre nagyobb méreteket öltött.
Ráadásul Barkóczy akkor és ott szólt elhíresült pedagógiai programjáról a
tanári szakma nagy nyilvánossága előtt először, amikor és ahol a legnagyobb
döbbenetet és ellenállást válthatta ki: 1906. július 2-án, az Országos
Középiskolai Tanáregyesület 40. közgyűlésén.

Felszólalásában „jellemképzésről”, „az akarat irányításáról” beszélt,
mely szerinte csak akkor lehet sikeres, „ha az egész közoktatásügy
valláserkölcsi

alapra

helyezkedik.”37

Ami

persze

nála

katolikus

valláserkölcsi alapot jelentett a református, evangélikus és a más kisebb
gyülekezet nem kis bosszúságára.
S bár a minisztériumi tanterv és az egységes utasítás ekkor a nemzeti nevelést
helyezte az oktatás középpontjába, de Barkóczy mindezeket saját
programjában a valláserkölcsi nevelés alá rendelte. Abban a szüntelen
versengésben tehát, mely az oktatás irányításáért folyt az állam és az
egyházak között, s néhány évtized óta az állam folyamatos győzelmét hozta,
most épp az állami színekben felléptetett versenyző juttatta stadionkörnyi
előnyhöz a korábbi „vetélytársat”. Az említett közgyűlésen így nyilatkozott
az államtitkár:
”(… ) Minden intézet tanári karának törekedni kell arra, hogy az
intézet egész nevelése és oktatása egységes elvek szerint vezettessék.
A hitfelekezeti iskoláknak eme nagy előnyét , az egységes, összhangos

36

A jogi doktorátust szerzett Barkóczy Sándor báró (1857-1925) az államigazgatási
ranglétrát először az Igazságügyi Minisztériumban, majd a Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztériumban járta végig, mielőtt 1905-től egészen 1912-ig a középiskolai ügyosztály
vezetésével bízták volna meg. Akkor talán még senki nem gondolta róla, hogy ezzel
évtizedekre kiható, óriási hatalmat adtak a kezébe. A századfordulótól kezdve egyébként
személyesen is több különböző katolikus mozgalomban és egyletben töltött be vezető
szerepet.
37
In: Hegedűs András: Magyar írók pedagógiai nézetei. Budapest, 1976, Tankönyvkiadó,
211. o.
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nevelést az állam i (kiemelés tőlem - A. B.) és más nem hitfelekezeti
iskolákban is érvényes íteni kell.”
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Saját programját népszerűsítendő 1908-ban kieszközli egy új pedagógiai
folyóirat, a Magyar Középiskola megindítását, s megalakul a Katholikus
Középiskolai

Tanáregyesület

is:

„A

Katholikus

Középiskolai

Tanáregyesület az egyház … kultúrmissziójának jegyében született
meg,

amelyet másképpen katholikus restaurációnak is mondunk.” –

adta hírül a frissen alapított folyóirat.39
A Magyar Középiskola az iskolai nevelésben a valláserkölcsi nevelés
középpontba állítását hangoztatta, de olyan hévvel, hogy rövidesen központi
oktatási kérdéssé vált a középiskolai erkölcsi nevelés.

A Barkóczy okozta kifürkészhetetlen és bizonytalan iskolai légkör
közepette a Szeged és Vidékében 1908-ban megjelenik egy vezércikk,
melynek egy fiatal, pályakezdő szegedi tanár, Babits Mihály a szerzője.
Címe: Erkölcs és iskola.
Babits fiatal tanárként a frissen indult Nyugat mellett kisebb-nagyobb
rendszerességgel a Szeged és Vidékébe is publikált ekkoriban, s maga sem
gondolta, hogy egy szakmája iránt elkötelezett pedagógusnak egy helyi
érdekű lapba írt pedagógiai tárgyú írása ekkora vihart kavarhat.
Babits cikkében maga is az erkölcsi nevelés prioritását vallotta az
értelem művelésével szemben, s ebben szerinte a nevelőnek kitüntetett szerep
juttatott, hisz „az emberiség a legnagyobb ki ncsét, jövőjét bízta rá.”
Az értelem művelése közben, mikor „megtanítjuk a gyermekeket az
accusatívus

cum

infinitivóra,

megtanítjuk

a

kétismeretlenű

egyenletek megoldására”, tanárként az ember elfelejti, hogy „az
értelem másodlagos az emberben, s az első az akarat.” 40 De az akarat

megnevelését a merev fegyelmezés útján Babits lehetetlennek tartja, s annak
az aggályának ad hangot cikkében, mely szerint az

állandó iskolai

fegyelmezéssel nem hogy a gyermek erkölcsi fejlődésére nem hatunk, hanem
annak még a lehetőségét is elszalasztjuk.
Az akár a herbarti pedagógia merev, poroszos tanításmódjától
megcsömörlött tanár önleleplezésének is felfogható vezércikkben Babits
betekintést enged Óz függönye mögé is, ahol is a fegyelmezési eszközétől
38

Idézi Hegedűs András. In: Magyar írók…, 210. o.
Idézi Hegedűs András. In: Magyar írók..., 247. o.
40
Babits Mihály: Esszék, tanulmányok. Bp., 1978, Szépirodalmi Könyvkiadó, I. kötet, 27-30. o.
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megfosztott tanár kénytelen lenne bevallani: ”Mi ért tartjuk mi tanárok a
dacot a legrosszabb tulajdonságnak a gyermekben? Megmondom
őszintén. Mert ez nekünk a legkényel mesebb. S egyáltalán, nem egész
fegyelmi rendszerünk ebből a szempontból van-e felépítve: a tanár
kényelmének szempontjából? Tégy bármit, csak engem ne háborgass
vele!” – ez volna a l egőszintébb fegyelmi szabály, amit az ifjakhoz
intézhetnénk. És a legf őbb érv: a tanulók távol tartása a tanártól.”

Babits az életkori sajátságokat, „a tavaszi ébredés” nagyobb viharait
Jules Payot-ra és Péterfy Jenőre is utalva a minél személyesebb tanár-diák
kapcsolat

kialakításában

és

a

tanári

empatikus

képesség

tudatos

kifejlesztésében látta, és nem a katedráról való moralizálásban, hisz „minden
prédikáció kútba eset t dolog a hajlamokkal szemben” , mert az csak

nagyobb dacot vált ki a gyerekből, és a lélekig nem hat el az üzenete:
„Szülők, tanárok (… ) Gondoltatok-e rá, hogy leereszkedjetek a
gyermeki lélek mélységeibe, és megments étek a gyöngyöket, és
megöljétek a szörnyeket, melyek ott lenn laknak? Nem, hisz ezt nem
engedi a fegyelem. (… ) Tudjátok-e, hogy az, amit ti kicsinyes
dolognak láttok, amin ti mos olyogtok: neki rettenetes lények és
lélekesemények?”

Vezércikkét egy krisztusi párhuzammal zárta: „(…) hagyjátok hozzám
jönni a gyermekeket – így szólt Krisztus, ki nem katedráról tanított.”

Babits, aki ebben az időszakban behatóbban is foglalkozott a különböző
modern pedagógiai módszerekkel41 a kortárs magyar oktatás két legégetőbb
problémáját is érintette cikkében: a túlságosan távolságtartó általános tanári
magatartást, ill. a katedrai moralizálgatás eredménytelenségét. S nem
kétséges, hogy a cikkben felvázolt tanári magatartás problematikája köszön
majd vissza a maga esendőségével Tímár Virgil tanáralakjában is, vagy a
Halálfiai és a Kártyavár némely részletében.

Babits cikke nem maradt következmények nélkül, s igazgatója a tankerületi
főigazgatóval egyetértésben lépéseket tett áthelyeztetése ügyében a
minisztériumnál. S ahogy két évvel korábban Juhász Gyulának, most neki

41

A vezércikkben Jules Payot-ra, másutt Péterfy Jenő tanítási módszerére is utal, s ekkoriban
végzett oktatáselméleti vizsgálódásaira Éder Zoltán is kitér tanulmánykötetében: „Babits a
tanári munka gyakorlata mellett elméletileg is állandóan képezte, művelte magát. (…) 1907
júliusában is arról ír Juhásznak, hogy pedagógiával foglalkozik és megcsinálja a
„latintanítás ideális tervét a reáliskolában”.” In: Éder Zoltán: Babits a katedrán. Budapest,
1966, Szépirodalmi Könyvkiadó, 35. o.
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kellett a megtapasztalnia, hogy a VKM42 sértett osztályvezetőjének,
Barkóczynak keze mennyire messze is elérhet.
A Barkóczy-féle törekvések ellen tiltakozó és felszólaló tanároknak és
művészeknek pedig szépen lassan így vált a Nyugat egyik legfőbb
médiumává.

A Mária Kongregáció problematikájához érdekes adalék Nagy János
Barkóczy báró dicséreti43 című írása, mely a gimnáziumokat belengő
retrográd légkör felelősének - a retorika ad absurdum érvelési szabályai
szerint - mégsem elsősorban a bigottan katolikus „fekete bárót” - ahogy
Barkóczyt akkor hívták - teszi meg, hanem épp ellenkezőleg, a már Tisza
Kálmán

alatt,

tehát

évtizedekkel

korábban

megjelenő

református

törekvéseket: ”Nos, Barkóczy báró csak a «s zabadelvű» refor mátusok
útján indult el. Ő is cs ak azt akarja, amit a kálvinisták inauguráltak:
egyházias szellemű középiskolát, valláserkölcsi alapú gi mnáziumot.
Hogy ezt aztán az állami iskoláknál nem ref ormátus, hanem katolikus
szellemben akarja, s hogy a kálvinisták most már siránkoz nak
miatta? Én istenem, hi szen kálvinista létemre magam is azt mondom:
ha már valaki a religió uralmát akarja bel evinni az oktatásba, az
iskolába, akkor e cél ra csakugyan legalkalmasabb a katolicizmus
páratlan

differenciálódottságú,

csodálatos

szervezete.

Az

agg

izraelita szerint: ha már szalonnát kell enni, legalább csöpögjön a
zsír a szájunk szélén.”

A bevezetőben már jeleztük, hogy az államnak az oktatás felett
gyakorolt egyre nagyobb befolyása kényszerűen együtt járt az egyházi
szellemiség szűkülésével, s ezt a folyamatot valamiképpen minden vallási
felekezet blokkolni igyekezett.
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A minisztérium ekkori szellemiségéről szemléletes leírást ad Szentkuthy Miklós is egy
1985-ös cikkében: „A Werbőczy Gimnáziumban padtársam volt a Kultuszminisztérium
akkori államtitkárának fia. Apám is ebben a számomra misztikus Szent Offíciumban töltött be
állást, sokszor dolgozott együtt az államtitkárral és mindketten az Állam! Az Egyház! A
fogalmazói és püspöki kar ókonzervatív katolikus olümposzának auráját és ambróziáját
szívták: a Hivatal istenei és félistenei szinte kivétel nélkül a cím- és rangkóros dzsentriosztályhoz tartoztak, valóban papi, rendőri, katonai rezervátum, méltóságos állatfaj a
szakrális bürokrácia Boldogok Szigetén – a Taine-féle race-ról tehát fekete bőségszaruból
gondoskodott az Isten.” In: Szentkuthy Miklós: Sorsfordító lelkigyakorlattól végkiárusításig.
In: Tompa Mária szerk.: Szentkuthy Miklós: Varázskert. Tanulmányok, esszék, előadások.
Bp., 2012, Hamvas Intézet, 182. o.
Szentkuthy Miklós középiskolásként (1919-1926) a Werbőczy Gimnáziumban működő
Mária Kongregáció jegyzője, később prefektusa volt. (Megjegyzés tőlem. A. B.)
43
In: Nyugat, 1911. 3. sz.
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A nem kevés malíciával megírt cikk Barkóczy báróra – áttételesen persze mégis mint a gimnáziumi reformok legfontosabb biztosítékára, sőt azok
legsürgetőbb kikényszerítőjére tekint44, hisz ha a közigény eddig el is siklott
a változtatás szükségessége mellett, egy ilyen mértékű reakciós beavatkozás
nyomán a gimnáziumi oktatás átalakítását végre is talán már a legszélesebb
társadalmi konszenzus fogja sürgetni:”(…) a Barkóczy kezébe jutott
gimnázium most már jó úton van. A kongregációssá tett gimnázi um
hordja a méhében a jövő modern középi skoláját. Az improduktív
elégedetlenséget, s a tervtelen handabandázást így talán majd
felváltja a forradalmi reformálás produktív harca. Ha látni fogj a a
magyar társadalom, hogy már nem is indolens, hanem egyenes en
ellenséges, agresszív t ábor kerül ki a gimnáziumokból, amely harcos
hadsereg lesz minden becsületes haladás, mi nden kultúrfejlődés ellen
– végre talán észbe kap s megcsinálja a huszadik század magyar
középiskoláját.
Ezért üdvözöljük, dicsérjük mi Barkóczy bárót, aki fáradhatatlanul
készíti elő ezt a várva- várt forradalmi átalakulást.”

Barkóczy oktatáspolitikája, és az annak szolgálatába országszerte
felállított iskolai Mária Kongregációk inkább kártékony, mint áldásos hatását
mutatja, hogy évekre, akár évtizedekre képes volt megosztani az iskolák
tantestületeit, bizalmatlan légkört teremtve tanárok között s gyanakvással
övezve minden reformpedagógiai irányzatot.
De hogy Budapestről a Mária Kongregációkon keresztül Barkóczy hatalma
mennyire messze is elért, s hogy hatásában az általa teremtett szűk látókörű
és kirekesztő iskolai légkör menyire lélekölő tudott lenni, annak újabb
bizonyságaként tekintsük meg a Babits áthelyezését időben megelőző Juhász
Gyula esetét is.

Barkóczy 1906-os programbeszéde után két nappal, július 4-én, Juhász
Gyula szülővárosának egyik lapjába, a Szeged és Vidékébe - óvatosságból
még álnevet is használva - cikket írt, melyben többek között így jellemezte
Barkóczyt: ”Ez az úr a magyar kultusz miniszter kiküldötte, a
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Éder Zoltán tanulmánykötetében olvashatjuk, hogy hasonlóan áttételes véleménnyel volt
Barkóczyról Babits Mihály is, aki a minisztériumi tanácsosról – persze átvitt értelemben mint a „szabadgondolkodás agitátoráról” beszél, aki „példán mutatta meg a klerikalizmus
veszélyeit”. In: Éder Zoltán, 90. o.
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reakciós.”

a

modern

magyar

kultúra

ellensége.

Klerikális
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Az álnéven írogató újságíró személyének kiléte a vidéki városban
feltehetőleg nem sokáig maradt titokban az illetékes szervek előtt, mert a
minisztériumtól épp a végleges szolgálati helyére történő kinevezését váró, s
titokban valamely nagyvárosi iskolába kerülésről álmodozó Juhász Gyula
szeptembertől csupán a távoli máramarosszigeti piarista gimnázium
tantestületének lehetett - heti 17 órában - ideiglenes magyar-latin tanára.
S mintha csak a minisztérium komiszkodna vele, alázatos áthelyezési
kérelmeire válaszként eztán is csupa olyan katolikus felekezetű gimnáziumba
kapott kinevezést, ahol megérkeztekor rögtön a Mária Kongregáció ottani
őrálló bástyáival, az erős helyi szervezetek tagjaival szembesülhetett.
Léván aztán a kegyesrendieknél, Nagyváradon a premontreieknél, Szakolcán
pedig a királyi katolikus gimnáziumban tanított, de továbbra is csak helyettes
tanárként.
S mire Barkóczy megbukott, s Juhász Gyula végre véglegesített tanárként
léphetett fel 1913-tól Makón a katedrára, idegeit a korábbi évek alattomos
eljárásai és a folyamatos áskálódások annyira megtépázták, hogy 1917-től
végre is önként mondott búcsút a tanári pályának.

Épp

nagyváradi

tanárságának

idejére

esett,

hogy

a

Mária

Kongregációnak az ottani gimnáziumban működő helyi szerve felhívásban
fordult hazánk minden, gimnáziumban működő Mária Egyesületéhez, hogy
védjék meg az ifjúságot, a szülőket pedig óva intsék minden olyan lap
megvásárlásától, „amel y hitüknek és erkölcsi életüknek árthat” , s
amelyek „piszkos üzleti érdekekért feláldozzák az erkölcsöt.” 46
Az inkriminált folyóiratokat tartalmazó listájukon a Nyugat persze előkelő
helyen szerepelt. Ezek után az sem meglepő, hogy Juhász Gyulának 1911ben a premontreiek váratlanul felmondtak. S hogy mit jelentett Juhász
Gyulának Nagyvárad elvesztése, mára már mindannyiunk előtt ismert
irodalomtörténeti törzsanyag…

A kongregációk keltette zavaros helyzetben Laczkó Géza tanár-íróként
most is elsők között szólal meg a Nyugatban. Ezúttal azonban a novella

45
46

In: Hegedüs András, 263. o.
In: Hegedüs András, 267. o.
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műfaját hívta segítségül, s a tanári kiszolgáltatottság emblematikus
figurájaként megteremti Gaston Lacrouze alakját, akit a Nyugatban két
novellájában is szerepeltet: A porosz levélben47 és a Bútorrongálásban48,
melyekben tulajdonképpen az egész Barkóczy-korszak parafrázisát írja meg.
Gaston alakja pontosan példázza a tanári hivatás ellentmondásosságát is:
mivel a tanár a diáknevelésen keresztül a közösséget formálja, megvan a
lehetősége arra is, hogy a fiatalok erkölcsi érzékét akár rossz irányba is
befolyásolja. Ezért közügy a tanár magánélete is… és Szókratész óta tudjuk:
ha a nevelő az uralkodó hatalmi diskurzus önigazoló érvrendszerének
megtalálja gyenge pontjait, s ennek észrevételét másoknak is megtanítja,
akkor – legalábbis rövidtávon - szükségszerűen alulmarad.
Történeteinek főhőse tehát Gaston Lacrouze, a Párizstól távoli kisvárosba
kihelyezett frissen diplomázott fiatal tanár, aki köré a porosz-francia háború
friss emlékével terhelt városka vezetői egy Berlinből jött magánjellegű
levélke miatt először hamar a bizalmatlanság hálóját szövik, s aztán el is
üldözik. Gastont következő állomásán viszont a helyi klerikus körök épp a
„szabadgondolkodók” elleni küzdelmükhöz használják fel, s Gaston naiv
buzgalmában oly nagyon igyekszik megfelelni megbízói elvárásának, hogy
közben elveszíti az állását.
Az itteni iskola igazgatójának szavai akár Laczkó Gézának a magyar
tanártársaihoz írt nyílt leveleként is dekódolható: ”Nézze, uram, senkinek
semmi kifogás a az ellen, hogy ön mint vélekedik az államról , az
egyházról, az egész világról. Nem vagyunk a Balkánon! De ha ön
állami tisztviselő egy olyan államban, amel y véghezvitte az állam és
egyház

szétválasztását,

amelynek

vez etésében

határozottan

szabadgondolkodó elemek érvényesülnek, amely rossz szemmel nézi a
klerikalizmust, legalábbis tapintatlanság, nem mondom, klerikális nak
lenni, de olyan exponált állást elfoglalni, mint ön, bizonyára az.”

S talán az sem véletlen, és nem is pusztán Laczkó Géza franciás
műveltsége az oka, hogy a novellák helyszíne Franciaország, hisz a
dualizmus

időszakában

a

magyar

kultúrpolitikusok

az

egyházak

jelentőségének visszaszorítását kitüntetett fontosságú kérdésként kezelt
oktatáspolitikájukban sokszor épp a francia mintákat követték.49
47

In: Nyugat, 1910. 20. sz.
In: Nyugat, 1911. 19. sz.
49
Igaz ugyan, hogy a fiatalon még papnak készülő, majd hitét elvesztve később már a
szekuláris állam leghangosabb hirdetőjévé váló Émile Combes miniszterelnök és kormánya
ugyan kénytelen volt lemondani 1905-ben a katonai tisztikar felekezeti hovatartozását firtató
48
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Érdekes, hogy évekkel később, mikor majd Kuncz Aladár tanulmányt ír
Laczkó Gézáról50, akkor tanár-és írótársként épp ezekre a novellákra tér ki, s
az évtizednyi távolságból a Barkóczy-korszakot sem hallgathatta el:
„(… )egy fiatal francia tanárról van szó, akit nevetséges gyanúokokra
alapított

“klerikális

érzelmeiért”

az

uralmon

lévő

radikál isok

üldözőbe vesznek. Ehhez a novellához az ötletet egy, a Barkóczyidőkben üldözött radikális tanárnak esetéből vette. E közvetlen
közelében lejátszódó s bizonyos mértékben érdekét sértő esemény
szemléletében annyira jelenségszerű és tárgyilagos alakulatot vesz,
hogy ugyanazt az eseményt a legnagyobb könnyedséggel tudja más
környezetben s a küzdő érdekeknek éppen fordított viszonyában
elképzelni.”

Hiába

biztosítottak

azonban

a

Nyugat

szerkesztői

folyamatos

megszólalási lehetőséget a Barkóczy-féle szellemiséggel szemben állóknak,
ha a lapnak épp a Mária Kongregáció kapcsán kellett elszenvednie az egyik
legigaztalanabb

támadást,

ráadásul

„balról”,

a

Népszava

egyik

szerkesztőjétől, Bresztovszky Ernőtől, aki Babits állítólagos kongregációs
belépésén keresztül kérdőjelezi meg a Nyugat radikalizmusát és az
oktatáspolitikai kérdésekkel kapcsolatos őszinteségét.
Babits katolikussága mindig is köztudott volt, de nála ez sosem az
egyházszervezethez való merev igazodásban nyilvánult meg. Erre bizonyíték
a már korábban tárgyalt Erkölcs és iskola című cikke is. Ha Babits valóban az
egyházügyi front trójai falova lett volna, akkor a fentebbi cikk megjelenése
után például Szele Róbert, a már Barkóczy által kinevezett szegedi
tankerületi főigazgató sem sürgette volna annyira a költő Fogarasra való
áthelyezését.
Pontosan tükrözi annak a döbbenetnek a mértékét, amelyet a Népszava
elvtelen támadása okozott a Nyugat szerkesztőségében, hogy maga a

„cédulabotrány” miatt, de az általuk beterjesztett szeparációs törvényt 1905. december 9-én
megszavazza a parlament. Ennek értelmében az 1802 óta életben lévő napóleoni
konkordátum így érvényét vesztette, s az állam és az egyház szétválasztása Franciaországban
véglegessé vált. Barkóczy Sándor küldetésként megélt tevékenysége hátterében a riasztó
francia példa is állhatott. Laczkó Géza feltehetően ezt átlátva írta meg úgy a klerikális
érzelmű fiatal tanár radikálisok általi üldöztetését, hogy az üldözőkben a klerikális érzelmű
magyar oktatáspolitikusok és harcos kongreganisták is magukra merhessenek.
50
Kuncz Aladár: Laczkó Géza. In: Nyugat, 1921. 15. sz.
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főszerkesztő, Ignotus tartja kötelességének megválaszolni Tünetek51 című
írásával.
Ignotus ebben a cikkében a leghatározottabban védelmére kel Babitsnak:
„Mondok valamit, ami Bresztovszkyt meg fogja lepni: Babits Mihály
nem is kongregációs. Nem mintha nem lehet ne az, mert semmivel s em
ígérte, hogy nem les z az – de nem az. Sőt mondok egyebet is,
mégpedig teljes illetékességgel, ami Bresztovszkyt még jobban meg
fogja lepni. Azt tudniillik, hogy mielőtt Babitsnak Újpestre való
áthelyeztetése kitudódott, valakinek meghatalmazása volt arra, hogy
neki mai állásával egyező, sőt anyagiakban jobb és biztosítottabb
állást ajánljon fel, az államtól függetlent, meggyőződés eit meg nem
kötőt s nem Újpesten, hanem Budapesten – s Babits Mihály azzal t ért
ki ez ajánlat elől, hogy köszöni és hálás volna érte, de nem lehet
hálátlan az államhoz, mely törődik vele, s nincs oka más gazdát
keresni, mikor a mostani sem kíván tőle meggyőződéseibe vágó
áldozatot. (… ) Egy s zempont még, igaz, f elvetődhetnék: az, hogy
akár kongregációs Babits, akár nem, de ha, mint egy pár jel mutat ja,
konzervatív érzésű, való-e tanárnak. Ebből a szempontból lehetne –
de csakis tanári alkalmaztatása miatt – hajszát indítani ellene.
Akinek

kedve

klerikálisok

s

van
a

hozzá,

annak

nacionalisták

ajánlom

zargatták

a
el

módot,

ahogy

Temesvárról

Zsigmondot, s most Zi gány Zoltánnak és Somogyi Bélának
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a

Kunfi

akarják

elvenni a kenyerét.”

Ami Barkóczyt illeti, a széles társadalmi tiltakozás - beleértve és
kiemelve a tanárok határozott fölháborodását is - végre ezúttal sem
51

In: Nyugat, 1911. 20. sz. Bresztovszky cikkét még ugyanebben a lapszámban Gellért
Oszkár sem hagyta szó nélkül: „Méltatlan kritikusa, teszem hozzá mindjárt, akinek
kritikájára azonban a Népszava adott teret, az a lap, melynél minden cikket meg szokott
előzetesen beszélni a szerkesztőség; s ezért kénytelen tehát az ember tudomást venni arról a
két tárcáról is, melyben Bresztovszky úr Babits Mihályt s rajta keresztül az egész Nyugatot
népszerűtlenné akarja tenni a Népszava olvasóközönsége előtt.”- kezdi írását, majd az
elvtelen támadásra válaszul ezzel zárja cikkét:”S vannak elvégre dolgok, amelyek felett nem
lehet disputálni: ilyen lenne az is, ha Babitsot tényleg arra hajtotta volna meggyőződése,
hogy belépjen a Mária-kongregációba. De Babits Mihály nem lépett be a Máriakongregációba. Be fog-e valaha lépni? Épp úgy kérdezhetnők: nem lesz-e még a
magyarországi szociáldemokrata párt pártadót fizető tagja? S hova az isten csudájába fogja
akkor tenni Bresztovszky úr mostani Babits-kritikája feszélyező emlékét?”
52
Ignotus idézett írásának vége Bresztovszky elevenébe találhatott. Ő éppen úgy vélt
világnézete miatt kiáltotta ki alkalmatlan tanárnak Babits Mihályt, mint ahogy tették
korábban konzervatív körök két Népszava-beli szerkesztőtársával, Kunfi Zsigmonddal és
Somogyi Bélával, akik nem mellesleg szintén középiskolai tanárok voltak, vagy ahogy éppen
akkor egzisztenciálisan ellehetetleníteni próbálták a radikális tanítómozgalom vezetőjét,
Zigány Zoltánt.
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maradhatott visszhangtalan a kormányzat részéről: 1912 elején menesztették
a nagyhatalmú osztályvezetőt.
Ignotus már a február elsejei szám Disputa rovatában sietett megcáfolni azon
aggodalmakat, melyek szerint Barkóczy leváltásával voltaképp csak fejet
cseréltek a bábun, de a rendszer lényegét nem érintette a változás: ”Zichy
János grófot és, aki ebben is, mint minden nagytervűségben okos és
hű embere volt, Balogh államtitkárt minden tisztelet és elismer és
megilleti a férfias energiáért, mellyel a nevetséges Barkóczy-ügynek
végét vetették. Nem áll az, hogy Barkóczy báró csak egy ember , s
hátra van még a rends zer, mely őbenne testet öltött. Éppen az a nagy
dolog az ő eltávolíttatásában, hogy benne Zichy János, s éppen a jó
katolikus Zichy János 53 egy rendszert tört meg, melyet a felesleges
rekatolizálás rendszer ének lehetne nevezni.(…) …Barkócz y elejtetése
többet jelent egy ember bukásánál. Hogy az egy hatalmi szövedék
megtépését jelenti. Hogy nem kezdetet jelent, hanem mindjárt véget,
mindjárt végzést valamivel. A klerikális társadalmi és polit ikai
befolyás legnagyobb hatalommal az ő állását vette körül. Ha itt, a
legerősebb ellenállás pontján végezni lehetett vele, akkor az egéss zel
végeztek.”

Még ugyanebben a számban, ugyanebben a rovatban Ady Endre sem
hagyhatta szó nélkül Barkóczy leváltásának körülményeit, de ő – szemben
Ignotusszal - mindezek háttérében egy, a református pártvezér Tisza István és
pártjának katolikus kultuszminisztere, Zichy János közötti politikai és
egyházközi alkut sejtetett.
Szerinte Barkóczy leváltásának ára a kiváló oktatáspolitikusként számon
tartott és 1905 óta a kultuszminisztérium államtitkári tisztségét betöltő
Molnár Viktor54 menesztése volt: ”Barkóczy kiváló, Molnár Viktor
alkalmas, Zichy János uralmas ember , de nem csak ők vannak a
53

Ifj. Zichy János gróf a Nemzeti Munkapárt színeiben 1910. március 1-től 1913. február 26ig töltötte be a vallás- és közoktatásügyi miniszteri posztot. Báró Barkóczy Sándor
minisztériumi osztályvezetőt ő menesztette.
54
Molnár Viktor (1859-1918) mint Trefort Ágoston személyi titkára tehetett szert már
fiatalon oktatáspolitikai tapasztalataira. Később a tudományos ismeretterjesztés és a
szabadoktatás elkötelezett híveként megalapította 1899-ben az Uránia Tudományos
Egyesületet, az Uránia Tudományos Színházat, valamint az Uránia folyóiratot. Számos
művelődéspolitikai cikk szerzője. Nevéhez fűződik a munkásgimnáziumok meghonosítása,
amelyeket a városi iparos ifjúság továbbképzésére hoztak létre. Hazánkban az Uránia
Tudományos Egyesület kezdeményezésére 1908-tól 30 ilyen intézmény működött,
melyeknek fenntartásához a közoktatásügyi minisztérium államsegéllyel, a Múzeumok és
Könyvtárak Országos Tanácsa pedig könyvtárak felszerelésével járul hozzá. 1914-re számuk
38-ra emelkedett, s az országos lefedettséget mutatja, hogy közülük mindösszesen csak 9
működött a fővárosban. A hivatalos közlemények egyébként Molnár Viktor 1912-es
államtitkári visszahívását nyugállományba vonulásával indokolták. Pedig ekkor még
mindössze 53 éves volt…
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Istvánnak majdnem ut olsó, ütő, kálvinista kártyája s Zichynek adutot
kell keresnie. Örömér e megtudja, hogy Mol nár Viktor, aki neki nem
kellemes, igen döntő helyeken föláldozhatónak tartatik, pedig Molnár
Viktor a döntő helyek kedvéért sokat tett. Erre kész volt a játék: én
uralmat akarok, ti Molnár Viktor fejét kéritek s nekem, hajh,
Barkóczyt kellene föláldoznom, egyezkedjünk. Én nem sokat tartok a
magam éleslátására, de már Molnár Viktor távozásánál ugyaní gy
láttam és jósolva mondtam mindent s még a mai parlamentben is van
egy-két fej, mert olvasom, hogy ezt a frivol játékot egy-két ember
észrevette.” - zárja gondolatát Ady Endre.

A középiskolai tantestületeket végletesen megosztó és az iskolai légkört
megmérgező „klerikális társadalmi és politikai befolyás” mérséklődésével,
egyáltalán a Barkóczy-probléma elcsitultával lehetőség nyílhatott a
vallásoktatás régtől sürgetett megreformálásának újbóli felvetésére is.
Ebben a tárgykörben Tankó Béla hosszan értekezett az 1912-es 23. számban,
Vallásoktatás c. tanulmányában, s a higgadt vallástudományra épülő
didaktika többlépcsős programját vázolta benne fel.

Itt utalnunk kell Hegedüs András egy észrevételére, melyben az 1899-es
„Enciklopédikus Tanterv” kapcsán külön is jelzi, hogy a század elején
hirtelen megszaporodtak azok a pedagógiai elgondolások, melyek a
tantárgyak „magasabb összetartozásának és magasabb egységének elvét”
hirdették, és felvetették az oktatási koncentráció elvét.55
Valószínű, hogy az ekkor feltűnt Barkóczy ezeket a reformelméletek is
felhasználva hirdette meg maga is az oktatási koncentráció elvét, így nyerve
meg kezdetben saját politikájának a tanári közösség változást sürgetőinek egy
szélesebb rétegét is, hogy aztán később annál nyilvánvalóbban is világossá
tehesse: az oktatási koncentrációnak nála mindenképp a vallási hittételek
bizonyítását kellett szolgálnia.
Saját „udvari lapjában”, a Magyar Középiskolában is jellemzően a
valláserkölcsi és a hazafias nevelés hatékonyságának növelését várták el
minden tantárgytól, s ehhez igyekeztek különböző módszertani irányelvet
kidolgozni.
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In: Hegedüs András, 254. o.

44

Mindezekkel

egy

időben

az

oktatási

elméletek

gyakorlati

megvalósíthatóságával behatóbban is foglalkozó Babits Mihály maga is
kidolgozta az oktatási koncentrációra vonatkozó saját, korszakos jelentőségű
elméletét, melyet Stilisztika és retorika a gimnáziumban címen először a
távoli fogarasi iskola értesítőben jelentetett meg 1909-ben, majd a
Nyugatban56, később pedig Irodalmi nevelés címmel az Írás és olvasás
kötetében.57
Tanulmányának kezdetén58 az iskolai oktatás gerincének az irodalmat
teszi meg, és gondolatmenetét ennek a tételnek az alátámasztásának szenteli:
”E tanulmány célja megmutatni, miért lett az irodalmi nevelés , s
miért marad az emberi szellem minden nevel ésének a tengelye.”

Az iskolai tanításának programját már a harmadik bekezdésben
megfogalmazza: „Gondolkodni és beszélni: nem lehetne rövidebben és
mégis teljesebben megjelölni egész középiskolai tanításunk célját.
Nem tanítunk mesterséget és nem képesítünk semmi mesterségre. Nem
tanítunk ismereteket, vagy a feledésnek. Nem tanítunk tudományt: a
tudomány nem 10–18 éves gyermekeknek való; aki tudományt akar
tanulni, annak már nagyon jól kell gondolkodni tudnia. Irodalmat és
művészetet nem tanít unk: azt nem lehet t anulni. Gondolkodni és
beszélni tanítunk.” 59

Babits nem kevesebbet állít, mint hogy az irodalmi oktatás lehet a helyes
gondolkodás egyedüli iskolai biztosítéka, s véleményét görög filológiai
érvekkel60 és a filozófus Müller Miksa szavaival is alátámasztja: „Ha felelsz
tanárod váratlan kérdésére, gondolkodni tanulsz; ha összefoglalod,
amit tanultál, beszélni .
Gondolkodni

és

beszélni:

voltaképp

egy.

Gondolkodás

nem

képzelhető beszéd nélkül, és megfordítva. Az állat sem beszél, sem
gondolkodik. Logosz: ez a görög szó észt jelent és szavat, s ész és
szó nem különböző dolgok. „A gondolat hangtalan beszéd, a szó a
megtestesült gondolat ” – mondja egy híres nyelvtudós.” 61

Babits pedagógiai elveinek korszerűsége ma is ámulatba ejti olvasóját. A
Monarchia egy távoli szegletébe kihelyezve már 1910-ben megfogalmazza
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In: Nyugat, 1910. 3.
Lásd erről a tanulmánykötet Belia György által írt jegyzetét. In: Esszék, tanulmányok. I.
kötet, 784.o.Babits Mihály: Esszék, tanulmányok. I. kötet, 784.o.
58
In: Babits: Esszék…, 87. o.
59
In: Babits: Esszék..., 87. o.
60
Babits kies fogarasi tanárkodásának egyik legfontosabb hozadéka, hogy a rászakadt
magány biztosította szabadidejében elsajátította az ógörög nyelvet is.
61
In: Esszék,…, 88. o.
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azt, amit Gadamer 1960-as forradalmi jelentőségű Igazság és módszerében,
amikor „a teljes ember i lét nyelvhez kötöttségéről szól”. 62

Tanulmányában Babits is – akárcsak a már említett korabeli
reformpedagógiai

törekvések

–

kapcsolatot

keresett

a

különböző

tudományágak, tantárgyak között, s az irodalmi nevelés ebben kulcsszerepet
kapott.
Vélekedése szerint a történelem, a fizika, a matematika, a politika
tudományának felismerései csak a helyes gondolat, azaz a pontosan felépített
hangtalan beszéd által születhetnek csak meg, s így nagyban függnek
retorikai képességeinktől is: „Az indukció és a dedukció együtt alkotj ák
okoskodásunkat . Aki helyesen használja őket: logikus ember. Te
egész

gimnáziumi

pályádon,

az

első

osztályos

nyelvtantól

a

nyolcadikos logikáig, tanulod őket helyesen használni. Ez mind
retorikai

feladat:

gondolkodni

tanulás;

s

olvasmányainak elemz ése tesz tudatossá róla.”

retorikád

értekező

63

Babits Mihály tanulmányában az irodalmi nevelés központi jelentőségét tehát
nem a hazafias eszmék vagy a valláserkölcsi fejtegetések közvetítésétől
kapja, hanem tudományos érvekkel alátámasztott egységteremtő erejétől.
A korábban túlnyomórészt mellőzött stilisztika és a retorika is a
megszokottól eltérő, átfogóbb értelmezést kaptak, s egyszersmind egy olyan
oktatási módszer kulcstényezőivé tette őket, melyben a két tantárgy úgy fogta
át a többit, hogy azok tudományos önállóságát nem sértette: „Ezt a jó
stílust,

amely

csak

jó

gondolkodás

alapján

épülhet,

kell

elsajátítanod, ezt gyakorlod, ezért olvasol, írsz, beszélsz nyolc éven
át és azután is még nyolc éven át. Oktatásodnak ez a fő célja, minden
tanulmányodban ez a cél közös, minden: alkalom, minden: esz köz
neki. Ez a tanulmány az egész középiskolán át és minden tárgy
körében foly, s ez a tanulmány retorikai és stilisztikai tanulmány:
más szóval egy magas abb beszéd- és értelemgyakorlat.” 64

Babits Mihály is hozzászólt tehát korának centrális jelentőségű oktatási,
nevelési kérdéseihez, sőt, pedagógiai, pszichológiai tájékozottsága és
gyakorló tanári tapasztalata (!) segítségével az iskola oktatási praxisában is
használható pedagógiai módszer alapjait vázolta fel.
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In: Balassa Péter: Majdnem és talán. Bp., 1995, T-Twins Kiadó – Lukács Archívum, 55. o.
In: Babits: Esszék..., 96. o.
64
In: Babits: Esszék …, 98-99. o.
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A Nyugatban folyamatosan jelentek meg pedagógiai vonatkozású
tanulmánykötetekről szóló kritikák is.
Balázs Béla a Nyugat 1913-as első számának Disputa rovatában ismerteti Dr.
Balázs István A magyar középiskolai oktatás c. könyvét. Ne feledjük el, hogy
ekkor még Balázs Béla is gyakorló középiskolai tanárként volt a Nyugat
munkatársa, tehát ő is belülről ismerhette középiskolai oktatásunkat, így
gyakorlati szempontok alapján bírálhatta a kötetet. S miközben arról
elmélkedik, hogy az „iskolát szakadatlanul r eformálják, és az iskola
minden institutiók közül tagadhatatlanul legkönnyebben gyúrható át
sokféle újítók képére” , addig értetlenül áll a tagadhatatlan tény előtt:

mindezek ellenére „sem sikerült a magyar középiskolák tantervébe
fennállásuk óta egyetl en új tantárgyat sem beleszorítani.”

Majd bár igazat ad Dr. Balázs István azon véleményének, mely szerint a
„modern

középiskolából

nem

szabadna

kikerülnie

növendéknek

anélkül, hogy néprajzi és statisztikai, szociológiai, közgazdaságtani
és közjogi ismereteket ne szerzett volna” , de helyteleníti Balázs István

azon vélekedését, mely szerint ezek a tudnivalók semmi esetre sem lehetnek
a már meglévő tantárgyak keretein belüli újabb ismeretanyagok, merthogy
ezzel a szaktudományok formai kereteit feszegetnénk széjjel, s ez nem lenne
más, mint „az

ún.

anthropo-centrikus

középkori

világfelfogás

felújítása”, „s ezek el len - Balázs István szerint - nekünk határozott an
tiltakoznunk kell.” Balázs Béla gyakorló tanárként azonban egyáltalán nem

tartja kárhozatosnak ezt az „antropocentrikus” oktatási felfogást, mely a
tudományokat az emberi tapasztalás oldaláról igyekszik megközelíteni:
„véletlenül embereknek születvén (Isten ments, hogy ezt fontos nak
tartsam),

mégis

has znosnak

vélem,

hogy

az

emberek

dolgáról

tanuljunk elsősorban. Végtére is nem nézhetem magam a mocs ári
gólyahír vagy a tenger i medúza szemével.”

Végül is Balázs István a gyakorlatiasabb ismeretek megszerzésének
lehetőségét csakis új tantárgyak bevezetésében látta, merthogy ezek mögött is
mind önálló tudományok állnak, s ezért nem válhatnak egy másik, iskolában
már korábban tanított tudományág részeivé. Balázs Béla bár ezzel a mereven
elutasító véleménnyel - mely elveti az új tudományágak ismeretanyagának
integrálását a már meglévő tantárgyakba – ugyan nem ért egyet, de a Balázs
István által felsorolt ismeretanyagok elsajátítását ő is szükségesnek tartotta,
miként a világirodalom önálló tantárgyként való megjelenését is 8.
évfolyamon, ami az összehasonlító irodalomelemzéshez – 1910-ben járunk! 47

segíthetné hozzá a diákokat. Balázs István könyvének javaslataiból leginkább
mégis az egészségtannak, mint önálló tantárgynak minden évfolyamra való
kötelező bevezetését támogatta Balázs Béla: ”Ami pedig az egészségtant
illeti, teszem, hogy az iskola adta adminisztratív lehetőségeket,
ahogyan

használják

a

hi mlő

leküzdés ére,

éppen

úgy,

még

energikusabban fel kellene használni az alkohol és tüdővész ellen
való harcban. Ez ol yan igazság, melyet ordítani kellene, öles
plakátokon a házfalakra ragasztani, és a közoktatásügyi irodákba
bombákba préselve behajítani.”

De nemcsak pedagógiaelméleti művekről, hanem frissen megjelent
tankönyvekről, diákoknak szóló tanulmánykötetekről is gyakran jelentek meg
értekezések.
Ezek az elemzések az akkori oktatási rendszer jellegzetes vonásaira is
rávilágítanak. Az 1890-es tanévtől például a görög nyelvet, mint kötelező
tantárgyat kiemelték a közoktatásból, helyébe bevezették a „görögpótló
tárgyat”, amely a görög szerzők magyar nyelven való olvasását, római
régiségtant és a magyar irodalom bővített tárgyalását jelentette. Ennek a
döntésnek lett aztán többek között az egyik következménye, hogy a korábban
görögöt tanító középiskolai tanárok - a hirtelen változáshoz alkalmazkodva- a
klasszikus műveket igyekeztek minél nagyobb számban magyar nyelvre
átültetni, az egyéni lírai érzékenységüktől függően több-kevesebb sikerrel.

Volt azonban egy másik, ennél meddőbb eredményeket szülő
következménye is a görög tantárgy megszüntetésének. A gimnáziumi
irodalmi törzsanyag, amely az évtizedek folyamán amúgy is folyamatos vita
tárgyát képezte, irgalmatlanul kezdett megduzzadni az alkotókedvük teljében
lévő, de marginális jelentőségű irodalomtörténeti tudnivalókkal előrukkoló
tanárok műveivel. A történelmi korszakokon átnyúló probléma súlyosságát és
általános voltát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Nyugat ezzel a
jelenséggel három és fél évtizedes fennállása alatt többször is foglalkozott.
A tankönyvírás65 és a havi pedagógiai értesítők körüli cikkelhelyezési
szorgoskodás sokaknál már-már kényszeres cselekvéssé vált. Ezt lassan már
maguk a tanárok kezdték gyanakvóan méregetni, ahogy arra célzást tesz egy
65

A saját tankönyvével vigéckedő tanárok egykori gyakoriságát mutatja, hogy visszatérő
szereplők (Kamaszok Petelei tanár ura, Tanár úr kérem vagy az Alsóvárosi búcsú tanárai
stb.) a korszak iskolaregényeinek.
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helyütt Juhász Gyula is, aki vette a fáradságot, és átnézte 1908-ban a szegedi
iskolák értesítőit azért, hogy végre pontos képet alkothasson az ottani tanárok
irodalmi és tudományos tevékenységéről: ”Ez a rovat eléggé üres és
semmitmondó. Jelentősebb irodalmi vagy t udományos munkásságot
egy tanár sem fejtett ki az idén Szegeden. Egyetlen önálló könyv sem
jelent meg szegedi tanár tollából az idén. M ert a szokásos és inkább
üzletet,

mint

tudományt

jelentő

tankönyveket

nincs

szívünk

ideszámítani. És nem t ekinthetjük számba vehető irodalmi vagy tudós
működésnek

a

szokványos

programértekezéseket sem.”

és

köteles

értesítőbeli

66

Az éves iskolai értesítők (melyek kiadását egyetlen iskola sem
mulasztotta el) egyfajta intézményi önreklámként is felfoghatóak voltak, s
azon túl, hogy főként a helyben élő diákok szüleihez szóltak, szimbolikus
kódokat hordozó ügyekről is tájékoztathattak, mint például hogy milyen
ünnepeket tartott meg az adott évben az iskola, hogyan működtek az
önképzőkörök és a szülői munkaközösségek, de az ott tanító tanárok
tudományos

működésére is

kitérhettek.67

Ebben

az

esetben

annál

imponálóbbnak hathatott a szaktanár munkája, minél hosszabb publikációs
jegyzék állt a neve mellett.68 Juhász Gyula tehát fáradságot nem kímélve
ezeket böngészte át tüzetesen, mielőtt cikkét megírta volna.

Az

egyik,

általam

kiragadott,

iskolai

használatra

(is)

szánt

irodalomtörténeti értekezés a Nyugatban ismertetett tanulmánykötetek közül
Pintér Jenő69 Kármán Józsefe, melyről Gordius László írt kritikát70, hangot
66

Idézi Hegedűs András. In: Magyar írók..., 283. o. A cikk a Szeged és Vidékében jelent
meg, 1908. július 22-én, Értesítők - A tanárok munkássága címmel.
67
In: Nagy Péter Tibor: Hajszálcsövek…, 74. o.
68
Erről a sajátos tanári igyekezetről Szabó Dezső is írt a korábban már idézett A magyar
tanárság pszichéjéhez című cikkében: ”A tanárnak ez a munkássága a statisztika rubrikái
szerint igen nagy. A valóságban: illuzórikus, majdnem semmi. A szabad líceumok, népies
előadások programjaiban ilyenek szerepelnek: A. tanár: Vörösmarty tájképei. B. tanár: A
magyar nyelv rokonai. C. tanár: A kuruc költészet esztétikai méltatása. D. tanár: A macska a
középkor költészetében etc. etc. Mit jelent ez? Azt, hogy 50 vagy 100 vagy több polgár
kellemetlen ülésben szundikált át egy órát, hogy X. tanár a működése rovatába beírhatja
kultúrmunkáját…” in: Nyugat, 1911. 17. sz.
69
Pintér Jenő a két világháború közötti magyar oktatás egyik legmeghatározóbb alakjaként
sokat tett a Nyugat íróinak, költőinek irodalmi kánonba emeléséért, és 1919 után, amikor
megtették tankerületi főigazgatónak, sem tagadta meg a nyugatosok iránt érzett
nagyrabecsülését. Németh László, aki egy időben diákja lehetett, írta róla: „Egy ízben arról
beszélt, hogy vannak másféle verssorok is, mint amiket a tankönyvek tanítanak. „Góg és
Magóg fia vagyok én” – hozta föl például. Ez volt az első Ady-verssor, amelyet nem
vicclapban vagy viccképpen idéztek előttem. (..) Egy másik órán a Babits Mihály elkobzott
Fortissimó-ja ment kia katerdrára. Egyik osztálytársam jutott hozzá, nem tudom, hogyan.
Pintér nagy felindulással olvasta végig, s amikor valaki megkérdezte, hogy mit csinálnak
ezzel a rendőrségen, azt mondta: röhögnek rajta. (…) Egy csodált felnőttnek ez a felindulása
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adva benne annak az egyre határozottabbá váló követelménynek, melyet a
Nyugat tábora támasztott a tudományos művekkel szemben. Kármánról,
„mint a Nyugat íróinak speciális őséről, az első magyar irodalmi
folyóirat létrehozójáról” szóló tanulmánykötet ismertetője kitért Pintér

Jenő tankönyvírói érdemeire is: ”A tanuló ifj úságnak nagy szolgál atot
tett, régi tanári hagyományokat negligálva, merészelt szót fogadni a
miniszteri

utasításoknak

és

megszabadí totta

a

fiúkat,

okos

tankönyvet írván, a s ok fölösleges tudnivalótól vagy inkább tudni
nem valótól.” Gordius ezután amiatti fájdalmának ad hangot, hogy ezúttal

épp Pintér Jenő az, aki elhagyta az általa korábban művelt összefoglaló,
rendszerező és összehasonlító irodalomtörténeti módszerét, hogy aztán ő is
inkább a részletekbe vesszen el: ”De azért ez, amit Kármánról most írt,
nem az az értekezés, mely az új magyar irodalom történetének mély
tudományává segítene avatni az új magyar irodalom életének külső
leírását, hanem egysz erűen fejezete egy egzakt, semmi szokásosat ki
nem hagyó, de azért vagy épp azért régi módszerű, anyaggyűjtő
irodalomtörténetnek. Véletlen és véletlen j elentőségű tényekről és
értékelésekről vitatkozik, »esztétizál és polemizál«, ahelyett, hogy
megkísérelné társadalmi jelenség gyanánt definiálni Kármánt és
műveit.”

A tankönyvekre, iskolai használatra szánt tanulmánykötetekre – mint azt
később még látni fogjuk – az a sokáig egyeduralkodó nacionalista, pozitivista
irodalomtörténeti, kritikai szemlélet volt a jellemző, melyet a millennium
időbeli közelsége ekkor még erősített is, a Trianon utáni revizionista
közhangulat pedig tovább is életben tarthatott.71

Áttekintve a Nyugat első évfolyamait, megerősödni látszik Nagy Péter
Tibor azon felismerése,72 mely szerint - bár az oktatáspolitikai döntéshozók
újabb és újabb törvényei, utasításai, rendtartásai, tervezetei szokatlan
gyakorisággal jelentek meg ebben az időben - a professzionális oktatás

mindennél nagyobb propaganda volt a kigúnyolt irodalom mellett.” Németh László: Meghalt
egy tanárom – Emlékek Pintér Jenőről. In: Németh László: Napló. Szeged, 2006, Tiszatáj
Könyvek, 42. o.
70
In: Nyugat, 1912. 16. sz.
71
Babits Mihálynak a vállaltan diákoknak szóló Stilisztika és retorika a gimnáziumban c.
1910/3-as tanulmánya, valamint a Nyugat 1910. évi 15. számában megjelent Petőfi és Arany
c. írása ezért is tekinthető példaértékűnek a vizsgált korszakból.
72
In: Nagy Péter Tibor: Hajszálcsövek…, 15. o.
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kérdéseinek véleményezésében a legkevésbé sem volt bátortalan és
visszafogott a szakmailag leginkább érintett közösség: a hazai tanárság73.
Különböző intézményeik, szervezeteik, lapjaik segítségével – már a rendelet
tervezeti fázisától egészen a kibocsátásáig, sőt a hatásának elemzéséig folyamatosan hozzászóltak az aktuális oktatási koncepciókhoz, s ezt, az
érdekérvényesítések terén mutatkozó legtermészetesebb szakmai vonást
egyre általánosabb megnyilvánulásként voltak kénytelenek tudomásul venni
az oktatáspolitika akkori irányítói is.

Tanáríróink az I. világháború idején

Az első világháború kirobbanását követően azonban alapvetően
módosult a helyzet: a Nyugat pedagógiai témájú cikkei hirtelen feltűnően
megritkultak. Mi lehetett ennek az oka? Mi történt azokkal a szerkesztőségi
tagokkal, akik a témát korábban folyamatosan napirenden tartották? Amellett,
hogy háborús időkben értelemszerűen megváltozott a politikailag kiemelten
fontos kérdések köre, az oktatási kérdésben járatos, arra igen érzékeny
nyugatos tanárszerzők közül többnek is nagy kanyart vett időközben az
életútja.
Balázs Béla önkéntes frontszolgálata miatt volt távol. A világháború
kirobbanásakor ösztöndíjjal épp Franciaországban tartózkodó Kuncz Aladárt
lefogják a franciák, és kisvártatva Noirmoutiers-ba, a fekete kolostorba
internálták.74 Laczkó Gézát épp eléggé elfoglalta ekkor az Országos
Radikális Párt megalakításának feladata, s etikátlannak tartotta volna és félt is
tőle, hogy a Nyugatot önkéntelenül is saját politikai korteskedésének
szócsövévé degradálná le. A lélekben megtört Juhász Gyula pedig örült, hogy
73

„Különösen a középiskolai tanárok szakmai kompetenciája (szakirányú egyetemi
végzettség, tudományos társasági tagság) volt megkérdőjelezhetetlen – e kompetencia a
dualista korszak második felében már többféle (felekezeti és felekezetmentes)
tanáregyesületeken keresztül is érvényesült.” In: Nagy Péter Tibor: Hajszálcsövek..., 15. o.
74
Kuncz Aladár önéletrajzi regényében, a Fekete kolostorban, a hadifogságban lévő egykori
tanárukhoz való ragaszkodás megrendítő tanúságai a diákjai által minden karácsonykor neki
elküldött ajándékcsomagok, amelyek még a legnagyobb háborús nélkülözések közepette,
1917 telén is eljuthattak a Vöröskereszt segítségével a címzettekhez.
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a makói áthelyezésével végre valamelyest liberálisabb szellemiségű
légkörben taníthat.

Babits Mihálynál és Szabó Dezsőnél viszont érdemes külön is elidőzni és
megvizsgálni, hogy hogyan alakult tanári pályájuk ebben az időben.

Összeköttetései révén az időközben Újpestre, majd a Tisztviselőtelepre
áthelyezett Babits Mihály itt, a tisztviselőtelepi főgimnáziumban alig győzi
helyettesíteni a frontszolgálatukat teljesítő kollégákat, noha épp az 1914/15ös tanévre kapott alkotói szabadságot igazgatójától, az akkoriban egyébként
közismert ifjúsági író, majd később tankerületi főigazgató Gaál Mózestől, aki
így emlékezik meg Babitsról igazgatói jelentésében: ”Ki kell emelnem
Babits Mihály r. tanár ügybuzgalmát is, aki a számára engedélyez ett
egy évi szabadságról önként lemondott, s beállott a megfogyatkozott
sorok közé, hogy velünk dolgozzék.”

75

Babitsot a megnövekedett munka mellett a Széchenyi Önképzőkörben
betöltött elnöki feladatai is lefoglalták, s tekintettel a háborús viszonyokra,
valamint Gaál Mózes igazgató kényes helyzetére is, tudatosan kerülte a sorok
között is olvasó és látens jelentést kiáltó konzervatív sajtó miatt az olyan,
támadásokra is lehetőséget adó tanulmányok publikálását, mint amilyen az
1910-es is volt.
Ennek ellenére a jobboldali sajtótámadások – élükön a Dunántúli álnéven
írogató Rákosi Jenővel - a Játszottam a kezével című, Nyugatban megjelent
szerelmes verse miatt 1915-től folyamatosan megtalálták76, s mint olyan
tanárt, aki „magyar állami gimnáziumban, az állam jóvoltából (… ) a
rettenetes, hekatombák alatt nyögő időben ilyen cinikus kijelentésre
hajlandó” , tanításra alkalmatlannak kiáltották ki. A vers inkriminált részlete

a következő volt:
„Csak egysz er lenne még enyém
s kedvemre cs ókkal önteném
szivesen halnék azután
nagyobb ör ömmel ontanám
kis ujjáért a csobogó vért,
mint száz királyért, lobogóért!”
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Idézi Hegedűs. In: Magyar írók…, 238. o.
A Babitscsal szembeni jobboldali hecckampányról Hegedűs András számol be részletesen
tanulmánykötetében. In: Hegedűs: Magyar írók…, 238-240. o.
76
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Babitsot az országos méretűvé dagadó támadásoktól végre is Ady Lajosnak
kellett megvédenie az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönyében:
”(… ) ne fedezzen fel (értsd: Dunántúli, azaz Rákosi Jenő. A. B.) minden
héten egy hazaáruló tanárt, hiszen ami ért egy tanár valamely
kérdésben más véleményen van, mint ő, azér t talán még nem árulta el
a hazát !”

Rákosi Jenő eztán még indulatosabban támad, s a Budapesti Hírlap 1915.
november 4-i számában az életüket is feláldozó, bátor hazafiakkal állítja
szembe azt „a középiskolai tanár urat, (…) aki azt mondja: mit
lobogó, mit király, mi t nekem mindez: szeretőm kisujja több nekem
mind ennél a haszontalanságnál.”

Majd Rákosi támadást intéz a Középiskolai Közlöny ellen is: „Itt az ifjúság
megrontásáról van sz ó. Egy rothadásról, amelyet a Középiskolai
Tanáregyesület Közlönye pártol, fedez és védelmez, és amell yel
foglalkozni kell, amíg nem késő.”

Babits a vele mindvégig lojális Gaál Mózes hatására hajlandó volt még egy,
minden budapesti lap által leközölt nyilatkozattételre is, hangsúlyozottan nem
a személyét ért támadás, hanem már az őt támogató tanártársainak is
kétségbevont hazafisága miatt, de az események alakítása ekkor már
áttevődött magasabb szintre.

Hogy a háborús viszonyok teremtette politikai diskurzus a közösség
szemében

mennyire

„hazafiatlan”

képes

erkölcsi

hullává

zülleszteni

valakit

a

jelző hamis vádjával, és annak gyakori sajtóbeli

hangoztatásával mennyire el tud lehetetleníteni valakit egzisztenciálisan, arra
Babits Mihály a bizonyíték, akinek - legalábbis nyílt - támogatásától ekkor
már az Ady Lajos szerkesztette Országos Középiskolai Tanáregyesület
Közlönye és maga a Tanáregyesület is elállt.
Babitsot 1916. február 1-ei hatállyal elmozdították állásából és a
Budapestvidéki Tankerületi Főigazgatóságra helyezték át, irodistának. A
hivatalnoki munkát nehezen viselte, s hosszas utánjárás után szabadságolták.
Novembertől a VI. kerületi főgimnáziumban tanított, a Fortissimo verse
miatti újabb támadások már itt érték. A verset közlő Nyugat számát ugyan
elkobozták, de Babits tanári állását – feltételezhetően talán Gaál Mózes
közbenjárására is - ekkor békén hagyták. 1918 februárjában viszont
megrendült egészsége miatt három hónapos szabadságot kért és kapott a
53

minisztériumtól, de az új tanévben már nem folytatta a tanítást. Betegségére
hivatkozva korai nyugdíjazását kérte. 35 éves volt(!) még csak: ”Én most
teljesen az irodalomnak adom magam, és otthagyom a tanárságot.
Szerettem a tanárságot, nagyon sok pedagógiai akarat van bennem,
de fárasztó munka volt. Kétféle munkát nem lehet végezni, ezután
már teljesen az irodalomnak élhetek.” – nyilatkozta ekkor az Élet

riporterének.
S bár a Tanácsköztársaság alatt egy rövid időre „egyetemi rendes
tanítóvá”

nevezték

ki,

de

Babits

a

tanári

pálya

gyakorlásával

tulajdonképpen 1918 szeptemberétől véglegesen szakított, hogy aztán a
szépirodalomban annál nagyobb figyelmet szentelhessen neki.

A másik, sajátos utat bejárt tanáríró a mindig, mindenkor, mindenkinek
következetesen ellentmondó, fegyelmijeiről elhíresült Szabó Dezső, akit
Udvarhelyről először Sümegre, majd a távoli Ungvárra helyezik át.
Középiskolai tanárként itt éri a világháború kirobbanása. Továbbra is
foglalkoztatja a tanárkérdés, de a tanár létproblémáját ekkor már az esszéista
helyett szépirodalmi megközelítésben tárgyalja.
Még a kezdeti, háborút magasztaló hangulatban írta Danika c. novelláját,
melynek műfaji megjelöléseként az eposzt választja, s egy frontra tévedt
széplelkű filozopter tanár, Danika tragédiáját beszéli benne el. Danika tanár
úr sorsa a korszak paradigmatikus határköveként is felfogható; vesztét pont
az a Immanuel Kant-i kategorikus imperatívusz okozza, melyet korábban az
európai kultúra egyik alappillérének tartva iskolás példázatként emlegettek:
”A megsebesülése így történt: valami felder ítő szolgálatra ment egy
csapattal Lemberg környékén. Előre kósz ált kozák erőre bukkant ak,
menekülniök kellett. Danika futtában egy árok szélén fekvő sebesült
orosz katonára talált. Az orosz fájdalmas szép fejét feltartotta,
szeme mélyéből kérés nyúlt elő. Úgy hasonlított Danika lelkének
valamelyik rejtett rokonához. Az őszi nap úgy simult a csatatér felé,
mint egy egyetemes abszolúció.
Danika megállott. A kozákok üvöltése fülét verte, de ő segítségre
hajolt. Mert ott a gyilkos mezőn minden eddig múlt évvel, minden
eddig írt könyvvel érezte, hogy ember.
Egy perc múlva ő is ot t hevert.”
77
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In: Nyugat, 1914. 18-19. sz.
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Egy tanár megbukott az 1914-es év Európájában. Halálát az az erkölcsi
mintakövetés okozza, melyet a katedráról évekig maga is hirdetett: „(…)
cselekedj úgy, hogy tevésed elve az egyetemes törvényhozás princípiuma
lehessen!” Vagy inkább Európa bukott meg mindenestül, ha ez a magatartás
halálhoz vezethetett!
A háborút a kezdetektől fogva elitélő Szabó Dezső azzal is tanított, hogy a
korábban elvárt és számon kért értékek átértékelésének abszurditására hívta
fel a figyelmet.

Szabó Dezsőt Ungváron éri tanárkodásának 10. évfordulója is, s ekkor
egy rövid időre a pályamódosítás is felötlik benne, hisz már régóta
foglalkoztatja visszatérően a református lelkészi hivatás.
Ekkori megkeseredettsége közepette írja meg Tanárok című kisprózáját,
mely a tanári pályán eltöltött személyes tapasztalatainak mintegy a foglalata,
és szintén a Nyugat közli le először.78
Majd az 1917-es évben helyzete tovább romlik: egyik sértett kollégája
franciabarát eszmék tanórai hirdetése miatt hazaárulással vádolja, s korábban
már láthattuk Babits Mihály esetében is, hogy a hazaárulásnak még a gyanúja
is mennyire tönkretehette ekkor egy tanár pályáját. Ráadásul a bajt csak
tovább tetézte, hogy miután Ungvár már a frontvonalban volt, így kiemelt
stratégiai jelentőséggel bírt, s mint a várost alaposan ismerő lakost akár
kémkedéssel is meggyanúsíthatták volna. Ha a vádaknak hitelt adnak, akkor
az a legsúlyosabb következményeket vonta volna maga után… A VKM
azonban „csak” áthelyezi Lőcsére az új tanévtől az ottani főreálba.
A forradalom kitörése után minden összeköttetését megmozgatja, hogy
Lőcséről a fővárosba helyeztethesse át magát. Lesznai Anna és akkori férje,
Jászi Oszkár hathatós közbenjárására aztán a VI. kerületi főreálban kap állást,
itt lesz diákja többek között a fiatal Arthur Koestler is. Ez lesz egyben tanári
pályájának utolsó állomáshelye is, hisz az iskolai tanítással az év folyamán
fokozatosan felhagy79, de a Tanácsköztársaság alatt az Érdekes Újságnak
még engedélyt ad, hogy újra leközöljék Tanárok kisregényét.
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In: Nyugat, 1916. 15. sz.
Szabó Dezső áthelyezéseinek roppant gyakoriságára kitér Bohuniczky Szefi is
visszaemlékezéseiben: „(…) pár pohár vinkó után lágy lett, elrontott életéről beszélt, arról,
hogy ő volt az ország legtöbbet áthelyezett tanára, mert az igazságait sehol sem értették meg,
elferdítve bűnökké rótták.” In: Bohuniczky Szefi: Otthonok és vendégek. Bp., 1989,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 257. o.
79
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Tanáríróink az őszirózsás forradalom alatt, és a
Tanácsköztársaság idején

A Nyugathoz lazábban-szorosabban tartozó tanárírók 1918/19-es
szerepvállalásáról, és annak a későbbi életükre gyakorolt hatásáról már
sokan, sok helyütt írtak, én a jelen tanulmányban - a teljesség igénye nélkül csak néhány jellegzetes vonást emelnék ki.

Babits Mihály két frissen indult ifjúsági folyóiratban, az 1919
februárjában megjelent Új Világban, és a március 15-én indult Magyar
Diákban is publikál.

Nyilvános előadásokat80 tart pedagógusoknak, majd márciustól egyetemi
rendes tanítóvá nevezik ki, de a Tanácsköztársaság után egyetemi
katedrájától hamarosan meg kellett válnia. Többé nem tanított iskolában.
Szabó Dezső 1918 karácsonyán érkezik meg Budapestre, ahol hirtelen
maga is az események forgatagában találja magát. A Vörös Lobogó egyik
februári számában már nyíltan azt kéri a cikk írója a minisztertől, hogy Szabó
Dezső kapja meg a bölcsészkar francia tanszékének vezetését.
Március 15-én egy nagyobb munka elvégzésére szabadságot kér iskolájától. A
szabadságához hozzájárulnak, de ezután már soha nem tér vissza a katedrára.
Májusban az Érdekes Újság pedig újra leközli 1916-os Tanárok kisregényét.
Juhász Gyula 1919 tavaszától a szegedi színház direktóriumának
tagjaként az új műsorterven dolgozott, de a város francia megszállása
nyomán felerősödött ellenforradalmi erők eltávolították onnan, majd a
tanárok ottani nagygyűlésén fizikailag is bántalmazták. Élete hátralevő
részében már nem tanított, sőt, a kommün alatti tevékenysége miatt még a
nyugdíját is megvonták.
Kuncz Aladár a francia fogságból hazatérve újra tanít Budapesten, majd
a kommün alatt neki kiutalt siófoki üdülése81 miatt később fegyelmivel
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Előadásának kéziratban fennmaradt vázlatát Hegedüs András közli tanulmánykötetében.
In: Hegedüs, 242-243. o
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áthelyezik más iskolába. Trianon után (1923-ban) hazatelepül Kolozsvárra,
ahol haláláig egyik aktív szervezője az ottani magyar irodalmi életnek. Tanári
élményein alapuló regénye, a Felleg a város felett 1931-ben, néhány héttel
halála után, már csak posztumusz jelenhetett meg, nem sokkal a Fekete
kolostor című regénye után.
Laczkó Gézát, aki az Országos Nőképző Egyesület által alapított Veres
Pálné Felsőbb Leányiskolában volt tanár 1907 óta, a Tanácsköztársaság alatt
tanúsított „forradalmi magatartása” miatt elbocsátják, a közoktatásban
később már nem foglalkoztatták.
Balázs Béla, mivel a Forradalmi Írók Direktóriumának tagja volt, a
Tanácsköztársaság bukása után először Bécsbe menekült, majd Berlinben
dolgozott sokáig: az akkor a világ élvonalába tartozó német filmgyártás
alkalmazta forgatókönyvíróként. A harmincas években Moszkvába telepedett
le, s csak 1945 után tér haza Magyarországra.
Szabó Dezső Az elsodort falu megjelenése után rövid ideig páratlan
népszerűségnek örvendett, melyet radikális és gyors megoldásokat kínáló, a
faji kérdést is meglovagoló lehengerlő előadásaival, utazó matinéival egy
darabig még növelt is. Majd a jobboldali populizmus visszaszorultával lassan
megfeledkeztek róla, s a harmincas években már azt sem hallották meg tőle,
amit pedig érdemes lett volna, nevezetesen: a magyar nemzetpolitika egyre
nagyobb függőségét a hitleri Németországtól.

A

Nyugatban

egyébként

iskolai

témájú

szépirodalmi

próza

a

Tanácsköztársaság regnálásának rövid 133 napja alatt is megjelent. Az 1919es év összevont 13-14-es számában olvasható például a korábban a frontról
küldött beszámolóival ismertté vált Kertész István Férfikar82 c. műve, mely
egy középiskola érettségi előtt álló diákjai és a tanáraik közti viszontagságos
kapcsolatot beszéli el. A háború után fél évvel hat csak igazán kiüresedettnek,
történelmileg leszerepeltnek az a tanárok és a tankönyvek által szüntelenül
hajtogatott sok frázis, mellyel a regénybeli diákok kifigurázzák az
iskolájukat.

81

A Tanácsköztársaság alatt a Balaton partján üdüléssel egybekötött szociális átképzéseket
szerveztek tanároknak, tanítóknak. Az azon résztvevőket – így a hadifogságból épp csak
visszatért és haláláig betegeskedő Komlós Aladárt is – később ezért meghurcolták. Lásd erről
részletesebben Bohuniczky Szofi visszaemlékezéseit. In: Otthonok és vendégek, 219-221. o.
82
In: Nyugat 1919. 13-14. sz.
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Láthatjuk, hogy a Nyugat első évtizedének legmeghatározóbb tanárírói
számára a 1919-es év egy szigorú választóvonal korábbi életük és későbbi
munkásságuk között: tanári tevékenységükkel – a körülmények hatására is –
mindannyian felhagytak. S a Nyugatban ugyan továbbra is jelentek meg
pedagógiai témájú cikkek, de tőlük már csak elvétve vagy egyáltalán nem.

Az egyik ilyen ritka alkalom a pedagógiával kapcsolatos újbóli
megnyilatkozásra az 1922-es Király György-emlékszám volt.
A neves irodalmár, nyelvész és tanár emlékének a Nyugat különszámmal
adózott. Babits Mihály barátja nekrológjában foglalkozik újra hosszú idő után
először a tanárság kérdésével. Visszaemlékezéseiben kitért a közelmúlt
eseményeire, így az 1918-19-es időszakra is: „E kortársak között i gen
tehetségesek akadtak, de tehetségük termész ete más volt; az ész csak
másodsorban állt lelkük oltárán, s hamar meghátrált hatal masabb
istenség előtt. Egyesekben a fantázia vagy a szenvedély volt erősebb,
s munkáss águk a szépirodalom terére sodródott, mint Laczkó Géz áé,
vagy a politikai agitáció hínáraiba, mi nt Szabó Dezsőé. Akik
megmar adtak, az ok a t anárok voltak, a született pályabéliek, akiknek
a tudomány kenyér és hivatal volt. Tehetségek nem hiányoztak ezek
közt sem; kitűnő tanítványok, s olykor kitűnő mesterek; de öröklött
mentalitásuk egészen más. (… )A magyar tanárság nem őrizte meg az
évek

viharaiban

dolgokat

sem

láttunk:

óvatosságát,

tudósok

akadtak,

sem
akik

türelmességét.
politikai

Kül önös

jelszavakat,

«szociális», majd «nemzeti» igéket a tudományos szempontnak el ébe
helyeztek, s ezek nevében ítélkeztek más tudósok jó hírneve és
kenyérkeresete fölött. A tiszteletreméltó kivételek is inkább csak
hallgattak, mintsem hogy ellenszegültek vol na az idők sodr ának. A
folyton változó fellebbvalók világnézete ellenállhatatlan bűverővel
bénította meg nyelveiket, s az általános terrorban a lelkiismeretlenek
kerültek fölül, akik alkalmasnak látták az időt, megszabadulni
tehetséges vetélytársaiktól.” 83

Babits Mihály a tehetséges pályatárs elvesztése feletti fájdalom mellett
másfél évtized keserves tanári tapasztalatának is hangot adhatott, s már nem
kellett a VKM áthelyezésétől sem rettegnie. Később, a Magyarország 1923.
december 8-i számában még azt is nyilatkozta: „(… ) derék tanítványokat
neveltem, akikre büs zke vagyok. Mégis, itt a fővárosban hamar
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In: Nyugat, 1922. 10. sz.
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éreztem, hogy az iskol ától válnom kell, mert egy nagyobb iskola vár,
melynek pads oraiban egy egész nemzet ül.”

84

S valóban, Babits Mihály azóta is visszatér az iskolába, de már mint oktatott
tananyag.

Oktatási kérdések a Nyugatban a Horthy-korszakban

A numerus clausus és hatása
Az I. világháború végén kirobbant őszirózsás forradalom és a rövid ideig
regnáló Tanácsköztársaság hónapjai alatt felszínre került más mellett oktatási
rendszerünk ellentmondásossága is. S igaz ugyan, hogy a következő
évtizedeket meghatározó Horthy-rendszer a Klebesberg által meghirdetett
kultúrfölény-programmal kiemelt jelentőségű kérdésként kezelte az oktatást,
de minden dicséretes részeredménye mellett oktatáspolitikájával sokszor épp
a megújulás lehetőségét blokkolta.

Ilyen súlyos hibának minősülő döntés volt az 1920-as numerus
clausus törvényi bevezetése is. Hogy a felekezeti korlátozást miért éppen a
felsőoktatás felől kívánták bevezetni, annak Nagy Péter Tibor járt utána
átfogó

tanulmányában.85

A

szélsőjobboldali

csoportok

(jobboldali

diákmozgalmak, egyetemi orvoskar stb.) erőteljes propagandája nyomán a
lakosság széles rétegében is megfogalmazódott az igény a Szent István-i
állam elveszejtőinek a megbüntetésére. Már csak azt kellett valamiképp
kieszközölni, hogy a hazai zsidóságot úgy általában össze lehessen kapcsolni
a középréteg tudatában a polgári radikalizmus, a liberalizmus, a szocializmus
és a kommunizmus támogatóival, akkori szóhasználattal a nemzet
elrablóival. A politikai és gazdasági életben tapasztalt zsidó térhódítással
szemben életbe léptetett szankciók csak így kaphattak egyfajta legitimitást.
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In: Hegedűs András: Magyar írók…, 241. o.
In: Nagy Péter Tibor: Hajszálcsövek…, 120-131. o.
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De hogy a korlátozásoknak mely módját fogadják el, arról még sokáig
nem volt határozott elképzelés. A magántulajdont korlátozó intézkedések - a
133 napos kommunizmus tapasztalatával a hátuk mögött - teljesen
vállalhatatlanok voltak, ugyanakkor az elcsatolt területekről az országba
özönlő

munkanélküli

államigazgatási

szakembereket,

gazdasági

tisztviselőket, tanárokat(!) sem lehetett automatikusan, a nemzetgazdaságot
veszélyeztető módon állásokba helyezni. Így adódott egy lehetséges és
könnyen kivitelezhető megoldásként azon elképzelés, mely szerint „fiaikban
kell megsegíteni a magyar középosztályt az értelmiségi pozíciókért
vívott harcban, azaz az oktatási szféra szelekciós mechanizmus án
keresztül.”
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Minden közszféra közül a köz- és a felsőoktatási apparátus (!)
mutatkozott leginkább késznek már a tízes években is a központilag előírt
lépések megtételére, ezt bizonyította minden opponáló hang ellenére a Mária
Kongregáció döbbenetesen gyors iskolai elterjedése és befolyása is.
Az egyházak – kivált az antiszemitizmust ekkor a leghatározottabban
elutasító református egyház – tiltakozását pedig azzal tudták semlegesíteni,
majd a törvényhez a hallgatólagos támogatásukat is megnyerni, hogy a
„templomjár ási kötelezettséget az iskolakötelezettség részévé tette a
VKM,

megszilárdítandó

a

háború,

illetve

a

megrendült egyházi befolyást a fiatalok körében.”

forradalmak

alatt

87

A szelekciót – amint arra Nagy Péter Tibor rámutatott a tanulmányában három megfontolás miatt vezették be csak az egyetemi, és nem a
középiskolai felvételinél: a frontról visszatérő jobboldali egyetemisták
politikai mozgalmait így könnyebb volt integrálni, ráadásul az egyetemi
zártszámok emlegetése összekapcsolva az értelmiségi túltermelés jelszavával
– így kerülve ki az antiszemitizmus vádját – már az egyetemi professzori kar
számára is elfogadható volt.
Továbbá a hazai zsidóságtól – akiket nem akart magától teljesen
elhidegíteni az akkori kormány sem, hisz a kikeresztelkedett zsidó nagytőke
támogatására külön is számított - kevésbé követelt anyagi áldozatot, ha
létszámfölötti gyermeküknek „csak” a felsőfokú tanulmányait kellett
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In: Nagy Péter Tibor: Hajszálcsövek…, 123. o.
In: Nagy Péter Tibor: Hajszálcsövek…, 123. o.
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külföldön biztosítaniuk, mintha ugyanezt már a középfokú szinten meg
kellett volna tenniük.88
A hazai zsidóság 1867-től 1920-ig, a többségi társadalommal
összehasonlítva, a számbeli arányához képest tanulmányi eredményeiket és
létszámukat tekintve is hagyományosan felülteljesített az iskolákban. Ennek
sajátos társadalmi és szociológiai okai voltak.
Az Osztrák- Magyar Monarchia keretei között gond nélkül működhetett az
álláshelyek

elosztásának

azon

módszere

is,

mely

a

keresztény

középosztálynak a közszolgálati szférában való elhelyezkedést, a zsidó
középosztálynak pedig a magánszférában való boldogulást biztosította.89 De
Trianon után alapvetően megváltozott a társadalmi funkciók, pozíciók
elosztásának, megszerzésének rendszere. Trianon nyilvánvalóvá tette, hogy
sokkal kevesebb az állás, mint az arra jelentkező, majd ez a felismerés a
felerősödött

antiszemitizmussal

kiegészülve

vezetett

el

a

törvény

megalkotásához.
A magyar zsidóságot övező akkori bizalmatlanságot és ellenérzést az is
fokozta, hogy a korábban főként a zsidó középosztály által betöltött
álláshelyek a státuson túl hatalommal is jártak: a társadalom ideológiaipolitikai képét, kulturális ízlését formálhatta a sajtón keresztül, továbbá a
kereskedelemben, szolgáltatóiparban vállalt funkcióival az egyre fontosabb
harmadik szférában is növelhette befolyását.
A

polgári

társadalom

magán-megállapodásaira

gyakorolt

kiterjedt

feladatkörükkel növekedett jelentőségüket ügyvédként, orvosként pedig a
társadalombiztosítás terén volt egyre döntőbb szerepük.
Így a trianoni döntés miatt kialakult óriási versenyhelyzetben, mely az
állások terén mutatkozott, a zsidóellenes hecckampány sugallta ötlettel
gyorsan megoldhatónak látszott az állásnélküliség. Mindezek az okok
vezettek el aztán a numerus clausus megalkotásához.
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A numerus clausus elvileg 6 %-ban határozta meg az izraelita hallgatók számarányát a
felsőoktatásban, s hatására a zsidóság 1915-ös egyetemi és főiskolai aránya 30,9%-ról 1921re 12,6%-ra, 1926-ra pedig már 9,4%-ra csökkent. In: Nagy Péter Tibor: Hajszálcsövek…,
127. o.
89
Lásd erről Nagy Péter Tibor fentebb hivatkozott tanulmányát, valamint Babits Mihálynak
a magyar nemesi középosztályra vonatkozó egyik idevágó idézetét:” (…) Tisza Kálmán
érája volt ez, mikor a Hivatal, mint egy vas délibáb, kelt föl a magyar szemek előtt. (…) S
nyitva előtte az út, mely az ős megyétől a mindent fölfaló államig vezetett, míg lesz a neve,
mint őseié volt, ott is táblabíró. A Tisza Kálmán-féle éra volt ez.” In: Babits Mihály:
Halálfiai. Budapest, 1984, Szépirodalmi Könyvkiadó, 7-9. o.
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Azzal az akkori kormány is tisztában volt, hogy egy nemzetközileg
vállalhatatlan, a magyar jogállamiság hagyományaival összeegyeztethetetlen
törvénytervezetet bocsátottak a ház elé, hisz 1848 óta nem volt olyan hatályos
törvény, mely a felekezet és a nemzetiség között vont volna bármilyen
összefüggést, ez a törvény pedig pontosan ezt tette.
S noha a numerus clausus elvben az 1910-es népszámlálás nemzetiségi
arányaiból alkotta meg a keretszámait, de az izraelitákat korábban egyetlen
népszámlálás sem tekintette nemzetiségnek!
A törvénynek minden józanul gondolkodó akkori politikus számára is
nyilvánvaló politikai vállalhatatlanságát mi sem jelzi jobban, minthogy
megszavazásakor az egész kormány gyakorlatilag távol maradt, a jelen lévő
három miniszter közül pedig csak egy szavazta meg (Sokorópátkai Szabó
István), az akkori kultuszminiszter, Haller József, és államtitkára, Dr. Imre
Sándor pedig ellene szavazott.
Sőt, Imre Sándor, a református egyház legendás oktatáspolitikusaként, ekkor
pedig épp a VKM államtitkáraként a radikalizálódó közhangulat közepette
még meg is jegyezte szomorúan: „(… ) hűtel ennek mondják majd a
nemzethez azt, aki haladást kíván. Erkölcsi szempontból pedig azt,
aki nem kösz ön elég nagyot a papoknak.” 90

A tiltakozás persze sem nemzetközi téren, sem a belpolitikai küzdőtéren
nem maradt el. Miközben a Népszövetség folyamatosan követeli a törvény
felfüggesztését, aközben a haladó magyar értelmiség is a törvény eltörlése
mellett emelt szót. A közvélemény formálására – kivált az egyetemi
diákságéra

–

döntő

befolyást

gyakorló

liberálisabb

hangvételű

sajtóorgánumok, amilyen a Nyugat is volt, többször is cikkeztek a törvényről
annak életbe lépése után.91
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In: Nagy Péter Tibor: Hajszálcsövek…, 126. o.
Kevéssel a törvény hatálybalépése után például Fenyő Miksa a Nyugat 1921/1-es
számának Az elmúlt hetekből c. írásában elemzi a törvény hatásait. A 15-ös számban a cikk
folytatásaként már azokat az antiszemita lengyel, francia, német, angol vádakat sorolja,
melyek a nevetséges és ijesztő zsidó összeesküvést hirdették, s miközben
önellentmondásukkal cáfolta meg ezeket, többször is a „Világ antiszemitái, egyesüljetek!”
keserű felkiáltásával élt.
Zsadányi Henrik a Nyugat 1923/23. számában Kovács Lajosnak A zsidóság térfoglalása
Magyarországon című könyvéről írt rendkívül részletes és a szerző állításait tételesen cáfoló
tanulmányt, melyet így zárt: „Tíz vagy húsz év múlva igenis lesz még Magyarországon
antiszemitizmus. Még pedig elég nagy darab. De akkora már nem lesz, hogy olyan könyvről,
mint amilyen Kovács Lajosé, oly hosszú cikket írjanak, mint ez itt.” Mi pedig, a Zsadányi
által még jövőként kezelt történelmi múltunk ismeretében csak megrendülten jelezhetjük,
hogy Zsadányi a tíz éves jóslatával éppen úgy (Hitler 1933-as hatalomra jutása), mint a húsz
éves prognózissal (magyar zsidóság 44-es tömeges deportálása) tévedett.
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Székely Artúr az 1924-es évfolyam 3. számában Ady-emlékek című írásában
fel is elevenít egy idevágó 1913-as esetet: ”Valami kellemetlen egyetemi
mozgalomról volt akkor szó. A mai numerus clausus előfutáraképp a
klerikális diákok ki akarták verni a zsidó egyetemi hallgatókat az egyetemről.
A csete-patéba azután tettlegesen beavatkozott a Makkabea zsidó
diákegyesület is. Ady nagyon elítélően nyilatkozott arról, hogy a tanulás
szabadságának nagy kérdése ennek a felekezeti jellegű egyesületnek
beavatkozásával teljesen vallási kérdéssé degradálódott. Nagyon helytelen
politikának tartotta, hogy nem a szabadelvű és haladó egyetemi hallgatók
általában, hanem ez a felekezeti egyesület kelt éppen a tanulás
szabadságának védelmére.”92
A

vidéki

egyetemek

egyébként

a

zártszámokat

mindvégig

rugalmasabban kezelték, mint a pestiek, ahol valóban állandó volt a
túljelentkezés, amiért a törvényi rendelkezést is szigorúan tartották be. Ezért
több, a 20-as, 30-as években végzett zsidó értelmiséginél láthatjuk - mint
például a Szegeden végzett Radnóti Miklósnál –, hogy bár budapesti lakosok
voltak, mégis vidéki egyetemeken folytatták tanulmányaikat.
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Ehhez kapcsolódóan érdemes megjegyezni, hogy az egyetemi diákság politikai
aktivitásáról, újságolvasási szokásairól ismertet egy 1924-es statisztikát Nagy Péter Tibor.
Eszerint a 9754 budapesti egyetemi diákból 6129 semmiféle egyesületnek nem volt tagja,
tehát jobboldalinak sem! A politikai tájékozódásukat meghatározó újságolvasási szokásaikat
firtató kérdésekre pedig a válaszolók ¼-e azt állította, hogy egyáltalán nem olvas újságot,
negyedük pedig azt nyilatkozta, hogy liberális folyóiratot is vagy csak azt olvas. A 20-as
évek kapcsán sokszor hangoztatott szélsőjobboldali radikalizálódásra hivatkozni így
legalábbis túlzó és helytelenül általánosító. Ráadásul az egyetemi diákok többségének a
törvénnyel szemben tanúsított ekkori fokozott ellenszenve már abból is lemérhető volt, hogy
maguk is sorozatosan felléptek a jobboldali szélsőségesekkel szemben: tiltakoztak a
különítményesek egyetemi zsidóverései, a bajtársi szövetségekbe való belépések kényszere
ellen stb., s Klebelsberg Kunó, az akkori oktatási miniszter is határozottan eljárt a pécsi
zavargások szervezői, valamint a soproni főiskola 42 szélsőjobboldali hallgatójával szemben.
In: Nagy Péter Tibor: Hajszálcsövek…, 127. o.
Az 1931-es pécsi antiszemita zavargásokra Farkas Gábor a pécsi Szent Mór Kollégium
történetéről szóló tanulmányában szintén kitér. Ebből megtudhatjuk, hogy maga a
miniszterelnök, Bethlen István érdeklődése nyomán rendelt el az egyetem rektora és a
kollégium igazgatója tüzetes vizsgálatot annak felderítésére, hogy valóban Bethlen Gábor
gróf, egyetemi hallgató volt-e a zavargások vezéregyénisége. Megállapították, hogy „a
grófot az egyetemről felkérték, álljon a mozgalom élére, de a gróf kijelentette, hogy a
felkérést visszautasította, s nem volt hajlandó a jugoszláv konzulátus elé vezetni a csoportot,
amely ott tüntetett, és az épület ablakait beverte. A vizsgálat konklúziója: városi suhancok
intrikája keverte bele a grófot az eseményekbe (…)” (124. o.) Farkas Gábor tanulmányában a
numerus clausus által megszabott 6% helyett – korabeli feljegyzések alapján – 15%-ra teszi a
pécsi egyetem izraelita hallgatóinak ekkori arányát. Megtudhatjuk tőle azt is, hogy az
egyetem hallgatói közül 679-en voltak 1931-ben valamelyik bajtársi szövetség tagjai,
miközben 737-en, tehát a többség, semmiféle módon nem vett részt az egyesületek
munkájában. Lásd erről részletesen Farkas Gábor A pécsi Szent Mór Kollégium (Maurinum)
története 1928-1948 c. tanulmányát. In: Neveléstörténet, VI. évf. 3-4. sz., 111-130. o.
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Klebelsberg 1926-tól aztán a zártszámokat úgy módosította, hogy nem a
ténylegesen felvettek létszámához, hanem a keretszámhoz kellett mérni, s ez
a rendelkezés egészen a 30-as évek végéig életben maradhatott.
Viszont ijesztő hatású lett volna, ha életbe lép az az 1922-es indítvány,
mely a zártszámokat még a középiskolára is kiterjesztette volna. Egy 1920as, majd egy 1924-es indítvány alapján pedig izraelita tanerők nemzeti
tantárgyakat, sőt semmilyen tantárgyat nem taníthattak volna. Szerencsére
egyik indítvány sem került megszavazásra.

A numerus clausus történetére azért is kellett jelentősebben kitérnem,
mert az általa teremtett közhangulat hatásában lemérhető a húszas, harmincas
években keletkezett iskolaregényekben is, hisz zsidó diákalakjaik valamilyen
módon, de mindegyikben különös jelentőséget nyernek. A zsidó diákok
szerepeltetése Tímár Virgil fiától az Aranysárkány Glück Laciján és Móricz
Forr a borának izraelita diákjain át a Szerdai fogadónap Lévai Andoráig
vagy Földi Mihály A Halasi-Hirsch fiújáig egy zavaros közgondolkodású
korszakban
tekinthetők.

adott

határozott

írói

állásfoglalásnak

és

válasznak

is
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Az általam megvizsgált iskolaregények zsidó diákjairól általánosságban elmondható, hogy
kulturális-társadalmi eredők mentén, így az iskolai hatások, fiatalkori élmények nyomán is,
előbb vagy utóbb, de mindegyikük a regényben ábrázolt konvencionális világnézettel
szembehelyezkedik, és – ellentétben a katolikus, protestáns vagy világnézetileg közömbös
diákokkal – változást sürgető, szabadelvű avagy szocialisztikus eszmékkel barátkozik.
Beszéljünk akár Babits Vágner Pistájáról, akár Németh László Lévai Andoráról, Móricz
Gondos Márkjáról vagy Kosztolányi kezdetben tanárnak (!) készülő diákhőséről, Glück
Laciról, akiről a regény végén Huszár Bandi és Tibor beszélgetéséből meg is tudjuk, hogy
„Nagy karriert csinált. Szocialistákkal barátkozik. Valami radikális polgári mozgalmat
szervez.” (In: Kosztolányi: Aranysárkány II., 21. o.) Elég csak az utóbbi idézet atemporális,
közkeletű igazságok kimondására használt gnómikus jelen idejét észrevenni – pláne a
Tanácsköztársaság időbeli közelségében -, hogy az izraelita diákokhoz köthető általános
regénybeli jellegzetesség mögött tanáríróinknak a kortárs történelmi olvasatokra adott
válaszát is feltételezhessük, valamint azt a – kivált Móricznál domináns - felfogásukat, hogy
az iskola világa kódolva már magában hordja az eljövendő történelmi történést is.
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Középiskolai reformok, oktatási kérdések és problémák a
két világháború közötti Nyugatban

Az első világháborút követő évtizedben az oktatási rendszert érintő
legfontosabb újdonság az 1924-es középiskolai törvény volt, mely amellett,
hogy elvben az alsó-középiskolák közötti könnyebb átjárhatóságot volt
hivatva biztosítani, felszínre hozta a középiskolai oktatási rendszerünkben
rejlő évtizedes problémákat is.
A századfordulótól kezdve több oktatási tervezetet is megalkottak, mely
a polgári iskola, a reáliskola és a gimnázium alsó évfolyamai közötti átjárást
könnyítette volna, ezzel egységesítve egyidejűleg az elsajátítandó tudásanyag
követelményrendszerét is.
Ez egyrészt az alacsonyabb társadalmi rétegek által elérhető polgári
iskolák diákjai számára biztosíthatta volna a jó tanulmányi eredmény mellett
a magasabb kvalifikálást biztosító oktatási intézményekbe való bejutást.
Másrészt a század elejére a városok tömeges oktatási intézményévé váltak a
polgárik, így a korábbinál nagyobb jelentőségük folytán ezeknek is nagyobb
figyelmet kellett szentelni.94
Hosszas viták után 1917-ben végre megszületett az alsó tagozatában
egységes, latin nyelvoktatás nélküli középiskolára tett törvényjavaslat, de a
világháború felgyorsuló eseményei lesodorták a szavazásra bocsátott
törvénytervezetek halmáról ezt a kezdeményezést, hogy aztán 1924-ben,
teljesen más koncepció szerint, újra megtárgyalják a kérdést.
Döntéshozóink többségének a törvénnyel kapcsolatos álláspontjáról
elmondható, hogy azt a szakmai megfontolások helyett inkább a 19’ és
Trianon

következtében

beállt

társadalompolitikai

megfontolások

befolyásolták.
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Az alsóbb évfolyamokon megszerezhető egységes műveltség ekkori ellenfelei leginkább a
gimnáziumok presztízsvesztésétől tartottak, amely intézményekre – hagyományosan - mint a
klasszikus műveltség biztosítékára tekintettek. Viszont az átjárhatósággal a latinoktatás alsó
szinten megszűnt volna, hisz épp a latin tantárgyi megléte volt az egyik legfőbb akadálya a
polgáriból való feljebb lépésnek. Így a tehetséges, de szegényebb rétegek gyermekei vagy
megrekedtek azon a társadalmi státuszon, amit még a polgári elvégzése is lehetővé tett, vagy
költséges és szigorú latin magánvizsgának kellett alávetni magukat, hogy más iskolatípusba
átléphessenek.
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Adott volt egy olyan törvény elfogadásának lehetősége, amelyre már a
századforduló idején is égetően szükség lett volna, s 17-ben már a szavazásra
bocsátható törvénytervezete is megszületett. Elég lett volna azt csak elővenni
és az irányelvei szerint eljárni,

de ehelyett a társadalom szellemi téren

tapasztalható rendi tagozódása mellett kardoskodtak:”A VKM környékén
meghatározó oktatáspolitikus, Kornis Gyula hírhedt megfogalmazásában
viszont a népiskola, a polgári ill. a középiskola egy-egy társadalmi osztály –
egy kvázi rendiesen tagolt társadalom logikája alapján kizárólagos –
iskolatípusa.95
Amitől Kornis Gyuláék a leginkább tartottak, az a középiskola alsóbb
évfolyamainak a polgárival való összeolvadásának a lehetősége volt.

Az 1924-es törvény az 1883-tól hatályos oktatási rendszert strukturálta
át: az addig meglévő középszintű oktatást biztosító reáliskola és gimnázium
mellé egy új iskolatípust: a reálgimnáziumot vezette be. A különböző
iskolatípusokhoz eltérő tanterveket rendeltek, így nemhogy könnyítettek
volna az átjárhatóságon, hanem tovább nehezítették azt. Persze az igazi tétje a
korábbi tervezeteknek is nem az alreáliskolák és az algimnáziumok
egyenjogúsítása, hanem a polgárik azok mellé felemelése lett volna, de ami
1917-ben elérhető közelségben volt, az 1924-re már fényévnyi távolságba
került. Egy „kvázi rendiesen tagolt társadalom logikája alapján” működő
kulturpolitikai közegben az egyenjogúsítást hangoztató oktatáspolitika hívei
eddigre ellenzékbe szorultak.

A kormányzat annyi engedményt azért tett a differenciált középiskola
típusai közötti átjárás érdekében, hogy a szimbolikus jelentőségű un. nemzeti
tárgyak ismeretanyagát egységessé tette. Ezek hagyományosan a magyar
irodalom és a történelem volt, és – Trianon után érthető okokból s Teleki Pál
személyes befolyása nyomán - hozzájuk csatlakozott a több társtudományi
részismerettel kibővített földrajz is.
Ezek a tantárgyak gyökeres változástatásokon estek át addig, amíg
nemzeti tárgyakká válhattak. Hiszen ha csak az irodalom oktatását vizsgáljuk
meg, akkor feltűnhet, hogy amíg az 1879-es tanterv főként a kortárs irodalom
köré építette fel az irodalomoktatás tantervét – Arany János, Mikszáth
Kálmán és Jókai Mór korában járunk – addig az 1899-es tantervben már –
95

In: Nagy Péter Tibor: Hajszálcsövek…, 135. o.

66

noha a századforduló irodalmi élete minden korábbinál elevenebb volt, s a
Nyugat 1. nemzedéke is ekkor már bontogatni kezdi szárnyait - nem kapnak
helyet a kortárs alkotók.
Sipos Lajos hívja fel a figyelmet arra az ellentétes előjelű folyamatra,
amely nálunk, összevetve Európa más jelentős országainak oktatásával, ekkor
végbement. Miközben a magyar középiskolák a versek, regények értékét a
nemzeti érzés megnyilatkozásának erejéhez viszonyították, addig néhány
évtized alatt az iskolai falakon kívül a korábbi arisztotelészi és newtoni
hagyományok romjain egy új világkép született.
A klasszikus ismeretek által megalapozott olvasói befogadás a fizikai és
kémiai felfedezések, továbbá a freudi lélektan, valamint a szociológia
tudományának megjelenése és a felgyorsult technikai fejlődés korszakában
már elégtelennek bizonyult, s világszerte egyre fontosabbá vált a
„szövegmagyarázó

módszer”, amely a „szövegből

indult

ki,

meghatározta a szöveg domináns témakör ét, a szerkezeti felépítést,
értelmezte a nyelvi-stilisztikai jegyeket.
Ez a teret hódító eljárás éppen ellentétes volt a magyarorsz ági
általános

gyakorlattal,

az

irodalomban

a

nemzeti

lélek

keresésével.” 96

Az irodalom tanításának legszembeötlőbb hiányossága épp az 1924-es
tantervben mutatkozik meg, és jellemzően ezt is főként a vesztes világháború
következményének tekinthetjük. Mind a világirodalmi, mind pedig a magyar
irodalmi törzsanyagot ennek a terhes élménynek a fényében válogatták össze.
A világháború harctéri frontjai hamar átalakultak belpolitikai értelmiségi
frontokká, amelynek viszonyítási - igazodási pontjává az egyik oldalnak a
Petőfi Társaság, a Magyar Írok Nemzeti Szövetsége, Herczeg Ferenc, míg
másoknak Ady Endre vagy éppen a Nyugat vált. A konszenzusos irodalmi
tananyagnak – mint kiemelten fontos nemzeti tárgynak (!) – megalkotása így
eleve lehetetlenné vált!
Az 1924-es törvény a nyelvi kérdés kezelése miatt csak félmegoldássá
válhatott: még a latin nyelv oktatásának alsó gimnáziumi erőltetése is
megmaradt, a görög felső évfolyamokon való oktatása pedig tovább fokozta a
gimnázium - ettől kezdve humángimnázium - exkluzivitását, s még inkább
96

Lásd erről Sipos Lajos Iskolaszerkezet, irodalomfogalom, irodalomtanítás
Magyarországon c. tanulmányát. In: Fűzfa Balázs szerk.: Irodalomtanítás a harmadik
évezredben. Bp., 2006, Krónika Nova Kiadó, 19. o.
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megnehezítette az oda való bejutást az alsóbb társadalmi rétegek
gyermekeinek,

közvetve

pedig

az

elemi

iskolai

tanulmányaikat

hagyományosan főként a reáliskolákban folytató izraelita diákoknak.

A reáliskolák – az ipari és technikai fölény hatásának a háború
végkimenetelére gyakorolt általános felismerése miatt is – a Bethlenkormányzat

és

Klebelsberg

Kunó

hathatós

támogatása

mellett

a

természettudományos oktatásra fektettek nagyobb hangsúlyt, de hogy adott
esetben diákjaiknak a gimnáziumra szabott humán érettségi megszerzését is
lehetővé tegyék, azért mind intenzívebben oktatták a latin nyelvet is.97
A

reálgimnáziumok

műveltségeszmény

annyiban

megszerzését

hirdető

különböztek

a

klasszikus

humángimnáziumtól,

ill.

a

természettudományos tantárgyak oktatását középpontba állító reáliskolától,
hogy az élő idegen nyelveket emelt óraszámban tanították. Könnyen
beláthatjuk, hogy az új iskolatípus életre hívásának egyik legfőbb oka a
Trianon előtti birodalmi gondolkodás helyébe lépett leszűkült magyar
mozgástér volt. A nemzetközi elszigeteltségből való kitörés és a
nemzetpropaganda egyik legfőbb eszközeként tekintett az új iskolatípusra a
kormányzat, de hogy az új intézmények falai között a kozmopolitizmus
szellemisége ne teremhessen meg, ellenfékként a latin kötelező oktatását is
megtartották.

Az egyházakkal is alapvetően új viszony kialakítására törekedett az
1924-es törvény, hisz papíron a legnagyobb engedményt tette a kormányzat:
deklarálta az állami oktatáspolitika világnézeti elkötelezettségét.98
Országos szinten elmondható, hogy a számadatokat tekintve az 1924-es
reform abszolút győztesei a reáliskolák és a reálgimnáziumok voltak. Épp
97

A reáliskola 1883-as középiskolai elismertetésével elvben a gimnáziuméval egyenrangú
érettségit adott, de csak néhány egyetemre (műszaki, természettudományos karok és
akadémiák) képesített, ezért már szinte a kezdetektől bevezették felsőbb évfolyamaikon
rendkívüli tárgyként a latint.
Igaz ugyanakkor, hogy a középiskolai oktatás végminősítése, azaz az érettségi – leszámítva,
hogy a gimnáziumban latinból, reáliskolában pedig németből kellett nyelvi érettségit tenni - a
követelmények tekintetében gyakorlatilag megegyezett mind a szóbelin, mind pedig az
írásbelin. 1924-től pedig rendes tárggyá vált a reáliskolákban a kémia is.
98
Ez persze nem jelentette a központi kormányzatnak az egyházakkal szembeni
meggyengülését, inkább csak az oktatáspolitikai alkupozícióját javította ez által, hisz az
általuk megerősíteni kívánt reáloktatáshoz - például egyházi fenntartású reálgimnáziumok
alapításával, kevert tantervű (reál-humán) gimnáziumokkal – könnyebben meg tudta nyerni
az egyházak támogatását is. Sőt a törvény az iskolatípus meghatározását a miniszter
hatáskörébe vonta, tehát attól függetlenül, hogy maga az iskola egyházi fenntartású volt, a
miniszter szabhatta meg, hogy az reálgimnázium vagy humángimnázium legyen.
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Klebelsberg beterjesztésére az országgyűlés nagy többséggel megszavazta azt
az indítványt is, amely szerint „gimnázium lehetőleg csak olyan
községben
másfajta

(vár osban)
középiskola

maradhat

meg,

(reálgimnázium

vagy
vagy

állítható
reáliskola)

fel,

ahol

is

van.

Különös méltánylást érdemlő esetben e szabály alól a m. kir. Vallásés közoktatásügyi miniszter tehet kivételt.” 99

Az egyetemek különbözőképpen reagáltak az új állapotra: a műszaki
például ellenállt a humángimnazisták felvételének, a reálgimnáziumi diákok
felvételét elfogadták, hisz számukat tekintve ekkor már ők voltak a
legtöbben, de miattuk a reáliskolai diákoknak – hiába tanultak már a
középiskolában is emelt óraszámban – újra kellett tanulniuk a kémiát és az
ábrázoló geometriát is, és sem az óralátogatások, sem a vizsgák alól nem
kaphattak mentességet.
A tudományegyetemek viszont a reálgimnáziumból érkezett jelentkezőket
utasították el nagy számban.

1926-ban megalakítják a leánygimnáziumokat és a leánylíceumokat is. A
leánygimnáziumok latint és modern nyelveket oktattak az általánosan
kötelező tárgyak mellett, míg a leánylíceumokban a latin csak rendkívüli
tárgy volt, helyette inkább a modern nyelvek, az irodalom és a művészeti
tárgyak oktatását tartották fontosnak.

Már Hóman Bálint minisztersége alatt, 1934-ben született meg az új
középiskolai törvény, amely végre megszüntette az öt felé osztott középszintű
képzést (reáliskola, reálgimnázium, humángimnázium, leánygimnázium,
leánylíceum), és helyette megteremtette gimnázium néven az egységes
középiskolát. Ugyanakkor az 1934-es törvénytől beszélhetünk az oktatás
felett gyakorolt állami expanzió fokozott megerősödéséről is. A középszintű
oktatást lezáró érettségi mellé beiktattak egy ún. szelekciós szakaszt. Az
érettségi vizsga önmagában nem, csak ez a külön záradék biztosította a
továbbtanulást, aki pedig a külön záradékot kitölteni hivatott volt, az nem
volt más, mint a minisztérium által delegált érettségi biztos.
Mindössze egyetlen utólagos rubrika bizonyítványbeli bevezetése elég
volt ahhoz, hogy a politikus-ideologikus tanügyigazgatás újabb jelentős
99

Idézi Nagy Péter Tibor. In: Hajszálcsövek..., 148.o.
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győzelmet könyvelhessen el. A szelekciós szakasz bevezetése hivatalos
indoklásban a diákok érdekében történt, akiket így védenek meg „a
szaktárgyi

szempontokat

eltúlzó

szaktanároktól,

a

konzervatív-

liberális iskolai vezetéstől és a partikuláris érdekeket szem el őtt
tartó fenntartóktól.”

100

A törvényt megelőző széleskörű, de mérsékelt érdeklődést kiváltó társadalmi
vita pedig bebizonyította, hogy az uralkodó diskurzussal szembeni, tízes
évekre jellemző nyílt szembenállástól már nem kellett tartani: az egykor
jelentős szakmai tekintélynek örvendő, politikailag-világnézetileg szabadabb
elveket valló s a pedagógustársadalom részéről is mérvadónak tartott
tanáregyesületek, reformpedagógiai szervezetek vezetőinek többsége 1919-es
szerepvállalása miatt megfosztatott állásától, a szakmai szervezeteket pedig
feloszlatták. A korábban egységesnek tekintett tanártársadalomban a politikai
polarizáltság mellett egyre inkább eluralkodott a megfélemlítettek és
kenyerüket féltők némasága is, a tanári munka jellegében pedig egyre inkább
a végrehajtói szerepkörhöz kezdett hasonlítani.

Jelentős, általános érvényű változtatás volt még a középszintű oktatásban
- de ez már a második világháború fenyegető közelségében és feltehetőleg a
sérelmi politikánk átmeneti nemzetközi sikerének is betudható volt -, hogy az
1938-as oktatási törvény a korábbinál is nagyobb hangsúlyt fektetett a
nemzeti tárgyak oktatására, így azok óraszámát növeli a latin, a görög és a
természettudományos tárgyak rovására.
A hatáskörök maximális kiterjesztésére a központosított felügyelet
számára végül az 1941-es 12. tc. adott minden korábbinál nagyobb
lehetőséget, amely nemcsak egy teljesen új rendszer alapjait fektette le,
hanem egyben lehetővé tette a közoktatás tekintélyelvű és erősen
átideologizált, totális ellenőrzését is.

Az oktatási rendszerben végrehajtott változások közül a legnagyobb
figyelmet – érthető módon - a 20-as, 30-as években továbbra is a középszintű
oktatásban végrehajtott változtatások kapták a Nyugatban.101
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Idézi Nagy Péter Tibor. In: Hajszálcsövek…, 21. o.
A közoktatás kapcsán a szakiskolai oktatás elégtelenségére is kitértek a Nyugatban, ahogy
például Móricz Zsigmond az 1930/22-es számban, Mai napok – Miskolc c. cikkében: „Azt
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Ennek egyik oka részint az lehet, hogy a középszintű oktatásban tanuló
diákok több mint felének szülei az értelmiségiek közül kerültek ki - noha a
korabeli össznépességnek ők csak a töredékét jelentették102-, s a Nyugat a
legtöbb eladott példányszámmal megjelenő időszakában is megmaradt egy
alapvetően értelmiségi réteglapnak.
Másrészről a Nyugat munkatársai között továbbra is nagy számban
találunk civilben középiskolai tanárokat, akik személyes érintettségük folytán
folyamatosan figyelemmel kísérik és kommentálják az oktatási rendszerben
végrehajtott változásokat. Ami akkori tanáríróink tanári karrierjét illeti, arról
elmondhatjuk, hogy míg a háború alatt a háborúval szemben tanúsított
állásfoglalásuk, addig a 1920-as, 30-as években sokszor épp a Nyugathoz
való viszonyuk határozta azt meg.
A lap pedagógiai témájú cikkeinek újbóli magas számához harmadrészt
az is hozzájárult, hogy az irodalom, mint nemzeti tárgy, kiemelt fontosságot
kapott az iskolákban, s a történelem103 és a földrajz mellett a VKM is a
világháborút követő uralkodó politikai ideológiák legfőbb támaszának ezt a
tantárgyat

tekintette.

Ezért

az

irodalmat

olyan

politikai-ideológiai

kulcstárgyként kezelték, mely a jövő nemzedékek gondolkodását a
legalapvetőbben befolyásolhatja. De hogy mindezt szó nélkül hagyják, az a
Nyugat szellemiségével összeegyeztethetetlen lett volna.

Korábban már idéztük Sipos Lajos azon megállapítását, amely szerint az
irodalmi olvasókönyvek, szemben a kortárs nyugat-európai irodalmi
oktatással, a szövegközpontú magyarázat helyett a nemzeti lélek
legmarkánsabb kifejeződési terepének tekintették az irodalmat. Ez a
megközelítés visszavonhatatlanul védtelenné és kiszolgáltatottá tette a
tantárgyat a politikának.
S bár a Horthy-rendszerben olyan nemzetközileg is elismert tudósok és
szakemberek formálhatták az oktatási rendszert, mint Klebelsberg, Hóman
vagy éppen Teleki Pál miniszterelnök, de a sokoldalú nézőpont szerinti
megközelítés, ami például az irodalmi művek tárgyalásánál elengedhetetlen,

kérdeztem, hány gazdasági iskola van ezen a területen. Kiderült, hogy egyetlenegy sincs. Van
két téli tanfolyam, egy Miskolcon, egy Egerben. Ez az egész.
És hány ipariskola? Magasabb intézet? Technológia? Felső ipari oktatás? Semmi.
Ez nem maradhat így soká.”
102
Lásd erről részletesen Nagy Péter Tibor kutatásait. In: Hajszálcsövek..., 182-212. o.
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Lásd ehhez még Albert Gábor Politikai impulzusok a Horthy-rendszer középiskolai
történelem tankönyveiben c. írását. In: Könyv és Nevelés, IV. évf. 2002/1, 47-59. o.
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háttérbe szorult. Ahogy azt egy tanulmányában Nagy Péter Tibor meg is
jegyzi: ”Ugyanakkor a Horthy-korsz akban kiadott tankönyvek egy
részét átlapozva (illetve újra lapozva) az a benyomás erősödött meg
bennem, hogy a Horthy-kori „tankönyvvi lág” egy egyértelműen
tradicionális társadalom értékvilágához alkalmazkodik, s legfeljebb
statisztikai eszközöket bevető szövegelemzéssel lehetne kimutatni a
tankönyvek értékpluralizmusát.”
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Ezért fontos kiemelni, hogy mindezek ellenére a Nyugatban mégis a
szellemtudományokra jellemző alapos módszertani és kutatói hozzáállás
igénye fogalmazódik meg újra és újra a 20-as, 30-as évek évfolyamaiban is a
tankönyvekkel, szakirodalmi művekkel kapcsolatosan.
Túróczi-Trostler József például a hirtelen elhunyt Király György105 torzóban
maradt

irodalomtörténetéről,

vagy

később

Babits

Európai

irodalomtörténetéről szóló méltatásában106 másoknál épp ezt hiányolja, s ezt
a

Babits

Mihály-i,

Király

György-i

módszert

kéri

számon

más

irodalomtörténeti munkákon is.
Mégis, az a fajta módszertani megközelítés és igényesség, amit a folyóirat
Riedl Frigyes, Király György vagy Babits Mihály munkássága kapcsán
megemlít, a tankönyvek szerzőinek legtöbbjét még évtizedekig elkerüli.

Érdemes ennek kapcsán megemlítenünk Kárpáti Aurél nagy port kavart
1932-es Arany – a tanárok kezén107 cikkét.
Kárpáti elsődlegesen a tanárok felelősségét feszegeti a diákok körében tetten
érhető egyre elhomályosuló, egyre személytelenebb Arany János- alkotói
képért, és a művei iránt tapasztalható érdektelenségért.
Ez a cikk az 1867-et követő fél évszázad irodalmi oktatásainak valóságos
vádiratává vált: „Csoda-e hát, ha az az Arany, aki ilyen most oha
sorsra jutott a tanárok kezén, ma nem igen tudja megragadni és
felgyújtani sem a hivatalos ünneplők, s em az ifjúság, sem a
nagyközönség képzeletét, érdeklődését és lel kesedését?!
Valóban: komoly baj van Arany kultusza kör ül. És itt van és ez a baj.
Nem Benne a hiba, hanem 108 azokban, akik Őt ide juttatták. Akik
beleszürkítették a maguk szürkeségébe, akik beleszegényítették a
104

In: Nagy Péter Tibor: Hajszálcsövek…, 153. o.
A Nyugat 1922. évi 10. számát a szerkesztőség tagjai Király György emlékének
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Lásd erről bővebben Sipos Lajos tanulmányát. In: Irodalomtanítás…, 16-19. o.
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maguk szegénységébe s most – szinte úgy tetszik – másodsz or is
eltemetik. Akik szelleme helyett ma is csak nevét tudják idézni –
takaróul.” - írja Kárpáti.

Arany Jánosnak és a Toldinak a korszak irodalomoktatásában betöltött
kulcsszerepéről akkor kapunk pontos képet, ha megvizsgáljuk az 1879-ben
kidolgozott „gymnasiumi tanítási terv” évfolyamokra bontott tanmenetét.
Ebből kitűnik, hogy a gimnázium negyedik osztályában heti három órában a
Toldit olvastatták a diákokkal. „Tárgy- és jellemrajzok, jellemrajzok,
könnyebb

életrajzok”

szerepeltek

az

előírásban.

A

gimnáziumi

irodalomtanítást apróbb változtatásokkal évtizedeken keresztül az ekkor
lefektetett tanterv alapján gyakorolták.109
A Kárpáti Aurél által megszólított tanárok nevében110 Dr. Székely
József, nagykállói állami reálgimnáziumi tanár olvasói levélben válaszolt:
„Minden foglalkozási körben találhatunk hivatásuknak meg nem
felelő embereket, úgy bizonyára vannak rossz irodalomtanárok i s,
akikben nincs meg a hivatásuk betöltéséhez szükséges fogékonys ág és
felkészültség, mint ahogy vannak rossz írók, rossz kritikusok is. Hiba
volna azonban a ross z írókért az irodal mat vagy az írókat, a ros sz
kritikáért a kritikát vagy a kritikusokat egyetemesen pellengérre
állítani.”- írja levelének bevezetőjében. Írása Kárpáti két legfontosabb

vádját igyekszik megcáfolni. Az elsőben Székely József megvédi a Toldi
iskolai tananyagba való beemelését, hisz szerinte „A serdülő 14–15 éves
ifjak lelkéhez könnyebben hozzáférhető tartalma és előadásmódja,
egyszerű költői szépsége, kristálytiszta, képekben bő nyelvez ete
egyaránt arra predes ztinálják, hogy a terjedelmesebb költői művek
elmélyedő

olvasásának

kiindulópontja

és

az

öntudatosabb

stílustanulás bázisa legyen.”

A második vádpontra, melyben Kárpáti a megtévesztő értelmezéseket
terjesztő tanárról beszélt, aki Arany Jánosból „az aranyközépszer ért
lelkesedő jámbor filis zter-költőt csinált, aki végül «a konzervatívok
védszentje lett” , pedig épp a világnézeti semlegesség és a politikai

távolságtartás alapjáról igyekszik viszontválaszolni Székely, s ebben bizony
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Enyhébb változást – iskoláktól és a helyébe felvett tárgytól függően- tán csak a már
korábban is említett görögpótló tantárgy (1890) megjelenése okozhatott. A negyedikes
irodalom tananyagának gerincét tehát Arany János Toldija adta. A felsőbb osztályokban
ismertetett művek szereplőinek, jeleneteinek elemzésekor pedig a diákok még mindig a
romantika korára jellemző irodalomfelfogás jegyében, a mű erkölcsi világának strukturális
feltárására összpontosíthattak, persze a korábbi nacionalista-pozitivista irodalomkritika
idején szocializálódott tanáraik vezetése mellett.
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haladóbb felfogást képvisel, mint a vitát kirobbantó cikkben maga Kárpáti
Aurél: ”Bár mily nevelő érték maga a jó tanár, bármennyire bele kell
vinnie a maga lelkét, a maga egyéniségét a tanításba, pedagógi ai
mértéktartással mégis nem önmagát, nem a maga személyiségét , a
maga pártállásából, világszemléletéből fakadó elgondolásait kell
előtérbe tolnia, hanem magát a költőt.”

Ezt a Nyugat-beli nyílt levelet rögtön Balassa József írása követi, aki
mielőtt a Magyar Nyelvőr szerkesztőjévé vált volna, középiskolai tanár volt
több évtizedig, így ő is gyakorlatból ismerte az irodalomtanítás akkori
menetét. Balassa József a nyelvész alaposságával nyúl a kérdéshez, és először
is hálával adózik Kármán Mór emlékének, aki egyáltalán beemelte a
gimnáziumi

irodalomoktatásba

Arany

Toldiját:”(…)

igazságot

kell

szolgáltatnom annak a nagy pedagógusnak, aki Aranyt bevitte az iskolába,
Kármán Mórnak. Mert abban téved Kárpáti, hogy Lehr «magyarázatos
kiadását» vitték be az iskolába. Lehr Toldi-kommentárja meg sem jelent még,
amikor Kármán Mór megalkotta a magyar középiskola új tantervét.
(Hányszor elrontották már ezt a nagyszerű pedagógiai alkotást!) Az ő
elgondolása az volt, hogy a magyar irodalmat és történelmet kell a magyar
középiskolai tanítás tengelyévé tenni. (…) mi, akik oly szerencsések voltunk,
hogy az akkori gyakorló gimnáziumban (vulgo: mintagimnázium) Kármán
Mór mellett ismertük meg a tanári pályát és ő vezetett be a költői alkotások
iskolai magyarázásába, emlékszünk rá, hogy milyen élvezetes órák voltak,
amikor a Keveháza, Toldi, Buda Halála elemzése mellett ismerték meg a kis
diákok egyrészt a régi magyar életet, másrészt a költői alkotás szépségeit. Az
agyonmagyarázás csak később kezdődött.”- vezeti fel gondolatait a híres
nyelvész.
Majd kitér Lehr Albert 1881-es Toldi-kommentárjára, mely nem gyerekek
számára és nem tankönyvnek, hanem általános szövegmagyarázatnak készült,
amely szerinte „értékes nyelvészeti munka”, azonban a tanárok évtizedek óta
szinte a Toldi helyett olvastatják: „(…) bűn, ha a magyarázatokat bevágatják
a tanulóval (pedig sok helyen ma is megteszik), mintha önmagukban is volna
értékük az iskolai tanítás szempontjából. (…)a magyarázatoknak ezt a részét
sem szabad az unalomig kiaknázni. Lehr iskolai kiadásainak az a nagy
hibája, hogy a tanuló elé tár minden elképzelhető kérdést, és meg is adja
rájuk a feleletet. Tehát nem bíz semmit a gyermek fantáziájára. Tárgyalás
közben valósággal kizsigerelik a költemények szereplőit; nem csoda, ha a
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tanuló az így agyonelemzett költeményt érettebb ésszel nem óhajtja újra
elolvasni.”
Balassa szerint tehát az Arany János lírája iránti közöny nem a Toldi kiemelt
iskolai szerepeltetésében, hanem a tanórai feldolgozásának gyakori
nehézkességében, ügyetlenségében keresendő.
Az Arany János recepciója körüli Nyugat-beli vita arra is kiváló alkalom
volt, hogy a közoktatás – így az irodalomoktatás - iránt tanúsított lanyhuló
érdeklődés ismét újult erőre kapjon, ha másként nem, akkor akár Arany János
szellemi örökségének átörökítése kapcsán.

Még 1931-ben jelent meg egy másik, vizsgálódásunk szempontjából
hasonlóan fontos cikk a Magyar Írók Sátora rovatban Kezdődik az iskola,
kezdődnek a gondok111 címmel. A szerzője112 az érettségiztető tanárok
megbocsáthatatlan bűnének tartja, hogy az érettségi vizsgát folyamatosan
démonizálják, sőt a diákok későbbi életére végzetesen kiható eseményként
emlegetik, ezzel mintegy fölösleges szorongást keltenek a nyolcadik tanév
folyamán. Már a cikk felütése is drámai, hisz egy érettségiző diák
közelmúltbeli öngyilkossága adott külön is okot a megírásához: ”Kezdjük
azzal, amivel a rendkívül szomorú júliusban elváltunk az iskolától:
az érettségi miatt t örtént öngyilkosságok emlékezetével.

Ennek

ismétlődni nem szabad.”

A

cikk

szerint

képtelen

helyzet,

hogy

valaki

nyolc

évig

keresztülverekedte magát az iskolán, s a tanárai pont érettségi vizsgáján
akarják megregulázni. „Nyolcadik osztályba már nem ereszthetnek fel
hülyéket. Ha pedig egy fiatalember nem hül ye, akkor képes is arr a,
hogy megismerje azt az alapjában csekély anyagot, amit a tanterv
előír. A tanárnak azonban nem törvényszéki vizsgálóbiztosnak kell
lennie, aki a megrémítés eszközeivel veszi ki a diákból a feleletet,
hanem nevelőnek, aki megszeretteti, felvilágosítja s belevezeti a
diákot a tananyag ismeretébe.
A fejlődésnek ez az útja már meg is kezdődött. Az elemi iskolai
oktatásban.” - olvashatjuk, s ezután a középiskolai tanárok figyelmébe

ajánlja azokat a tantárgyat megkedveltető pedagógiai eljárásokat, melyek az
elemi iskolai oktatásban már beváltak. Hisz amíg némely gimnáziumi
igazgató arra büszke, hogy „a bukások aránya az ő iskolájában nem
111
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több húsz százaléknál” , amíg a tanárok legfőbb eszköze az érettségivel

való ijesztgetés, addig az érettségi nem lehet gyönyörű bizonyságtétel tanár és
diák együttes munkájáról.
Majd az írás végén a névtelen szerző a kanonizált tananyaggá válás kétes
dicsőségére tér ki, egy humoros Ady-esetet említve meg: ”Mindnyájan
tudjuk, hogy az irodal omtörténet-tanítás arr a való, hogy az irodal om
klasszikusait megutáltassák a diáksággal. Éppen a kiválogatottan
legszebb és legjobb ir odalmi értékeket unatják meg és a legjobbt ól
fordítják el a fiatal lelkek érdeklődését.
Mikor Adynak egyszer azt az örömhírt hozták, hogy egy iskolai
kézikönyvbe felvették valamelyik versét, rémülten kiáltott fel:

-

Akkor végem.”
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A jegyzetre érkezett két olyan olvasói levél is, melyeket rögtön a
következő számban114 ismertettek, és meg is válaszoltak. Dr. Pauka Tibor áll.
reálgimn. tanár úr Szolnokról a gimnáziumi tanárok nevében az elemi oktatás
és a gimnáziumi oktatás eltérő jellegét emelte ki, hisz „Az elemi iskolai
képzés

egyszerűbb

f eladat,

mint

a

köz épiskolai.

«Ismerjük

a

Pedagógiai Szeminári um módszerét.”
De az ő munkájuk jóval egyszerűbb, mert csak az ismeretek elemeit
közlik,

s

ennek

didaktikája

kiforrottabb,

mint

a

középiskola

bonyolultabb és divergensebb tárgyaié.”

Majd a korosztályok eltérő szintű taníthatóságáról, kezelhetőségéről beszél:
„Az elemi iskola tanulóinak a lelki élete is homogénebb és jobban
hozzáférhető, mint a középiskolák ifjúságáé, amely a középiskolai
évek alatt megy keres ztül a lelkiélet igen válságos, igen bonyolult
folyamatain.”

Kitér a tanárok osztályozás miatti lelki tusáira, a művészeti ágak iránt egyre
érdektelenebb diákságra, az érettségit pedig egy olyan, a tanároktól független,
az ő megkérdezésük nélkül felállított és működtetett intézményként tünteti
fel, melynek nem tökéletes működéséért éppen ezért nem is lehet a
középiskolai tanárságot hibáztatni.
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A kötelező olvasmánnyá válás átka azóta - magyar irodalmi körökben legalábbis – igazi
vándormotívummá vált, lásd erről Ottlik Géza Prózájának egy részletét: „ (…) hogy finoman
fejezzem ki magam, hézagos műveltségű vagyok. Dugonics, Fáy, Eötvös, Kemény mint
„kötelező olvasmányok”, akikről be kellett magolni a tankönyvíró szövegeit, olyan
ellenállást váltottak ki belőlem – s azt hiszem, a fiúkból általában -, hogy a legbibliaibb
átok, amit egy írótársamra olvashatok, még ma is az: „Legyen belőled tananyag!” In: Ottlik
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A lap válaszában megköszöni Dr. Pauka Tibor korrekt és tárgyilagos
levelét, de ellenvetéseit cikkírójával pontokba szedve meg is válaszolja.
Elsőként elismeri, hogy a vitaindító cikkben nehezményezett érettségi
vizsgát valóban nem a tanárok találták fel, de az már a tanártársadalom
felelőssége, hogy a nyilvánvaló hibák orvoslását nem szorgalmazták a
legutóbbi (1928) Tanügyi Kongresszuson. Hisz ha a tanárok összessége ítélné
el az érettségi torz voltát, akkor ezelőtt már az oktatási kormányzatnak is meg
kellene hajolnia.
Másodszor értékeli a tanároknak az osztályozás kényszere miatt beálló
lelkiismereti problémáit, de kiemeli, hogy abba „még egyetlen tanár s em
halt bele, ha rosszul osztályozott, ellenben az utolsó három évben
egész sorozat diák lett emiatt öngyilkos.”

Harmadszor Pauka tanár úr azon megjegyzését, mely szerint: „Heroikus
önfeláldozás

mellett

végezzük

munkánkat,

meg

nem

értve

és

kigúnyolva mindenkitől, a középosztály leggyűlöltebb rétege mi,
középiskolai tanárok vagyunk.” – teljes megértéssel fogadja, s maga is a

tanárok munkáját korlátozó intézmények megszüntetése mellett áll ki.
Hogy pontosan milyen intézményekre gondol a cikk szerzője (fölösleges
adminisztratív teendők, havi/éves jelentések, egyleti tagsági kötelezettségek,
szűkös anyagiak ellenére is erőltetett és kötelezően elvárt adakozás a kultúra
javára), arra sajnos nem tér ki.
A negyedik pontban maga is elismeri az elemi iskola és a középiskola
jellege közötti eltérő különbséget, de az elemi iskola „munkaiskola”módszerét és a szabad kutatás, szabad vizsgálat módszerét javasolja a
középiskolai oktatásba is beépíteni.
Végezetül nem ért egyet azzal, hogy a mai diákok lelki idealizmus
dolgában rosszabbul állnának, mint a korábbi nemzedékek, hisz „a spor t és
a technikai ismeretek után rajongó ifjúságban” is van idealizmus. A

diákság körében tapasztalható problémát egyetemessé tágítva inkább arról
értekezik, hogy „a mai gyermek megalázott és megsértett lelkű, s nem
az iskola teszi azzá, hanem szüleinek élete s az egész emberiség mai
szörnyű zavarok közt vergődő sorsa, s így a maga jövőtlensége.”

Ezért is kellene véleménye szerint az iskolának inkább biztos menedékké,
mint az elrettentés egy újabb helyszínévé válnia.
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A másik olvasói levél A. L. monogramú szerzője, bekapcsolódva a
polémiába, gyakorló érettségi elnökként a lap cikkírójának két sarkalatos
véleményéhez, az érettségi megszüntetéséhez, és az elemi iskolák
középiskolákba átemelendő oktatási módszereihez szól hozzá.
A. L. úr, aki maga több mint 100 érettségin elnökölt már, az érettségi
anyagot egyáltalán nem tartja oly csekélynek, hogy lefelelni belőle nyolc év
iskolába járás után csak a „hülyének” (a kitétel a cikkírótól származik – A.
B.) jelentene gondot.
Másrészt megemlíti például a francia középiskolai oktatást, ahol valóban
nincs a középiskolát lezáró érettségi vizsga, de ennek a rendszernek is vannak
hátulütői. Hiszen helyette felvételi vizsgát kell tenni a felsőoktatási
intézményekben „egyetemi

és

főiskolai

t anárokból

–

szóval

a

vizsgázók előtt teljesen ismeretlen emberekből álló – bizottság
előtt.”

Majd megköszönve a cikkírónak azon jó tanácsát, amellyel pedagógiai
szemináriumokba küldözgetné a gyakorló középiskolai tanárokat, fölhívja a
figyelmét arra, hogy a reformpedagógia módszereket ők is ismerik, azonban a
hazai gyakorlat kötött tanmenete és a 60-70 fős létszámú osztályai mellett115
ezek a „játékos” tanítási módszerek megvalósíthatatlanok.
Végül fájdalmasan jegyzi meg, hogy őket, középiskolai tanárokat
utoljára Wlassics minisztersége idején (1898) kérdezték meg az iskolák
dolgai felől, s azóta minden döntést és rendeletet lényegében őket meg sem
hallgatva alkottak meg.
László István- szintén a Magyar Írok Sátora rovatban116- az egyik 1932es számban Korpás Ferenc reálgimnáziumi igazgató rádióelőadása után azon
morfondírozik, hogy a tanárok jelentős része „helyes és jó tanulás” alatt miért
érti még mindig a jó jegyek szerzését. Miért az ismeretközlés, vagyis a
„tárgy” a fontos még mindig, miért nem a „tanuló szellemi fejlődése
folyamatának az ösztönzése”?
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Pedig már az 1924-es törvény kiegészítéseként Maday Gyula középiskolai tanáregyesületi
elnök, kormánypárti képviselő javaslatára megszavazták azt az indítványt, amely értelmében
az iskolafenntartóknak tíz év türelmi idő állt volna rendelkezésükre arra, hogy az átlagban 60
fős osztálylétszámot 40-re szorítsák le. Ez a törvényi kiegészítés nemcsak a tanítás minőségi
javulásával számolt, de a középiskolát végzettek számának ekkor tapasztalt radikális
növekedését is fékezhette volna.
116
In: Nyugat, 1932. 1. sz.
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Erényi Gusztáv 1936-os Középiskoláink117 című tanulmányában a
középiskolát már egyenesen a középosztály kérdésével összekapcsolva
tárgyalja: „A középiskola problémája egyúttal a soha szervesen egybe
nem

forrt,

problémája,

ma

elemi

amely

létében

éppen

a

megingott

magyar

középiskolában

középoszt ály

látja

legátfogóbb,

legéletrevalóbb szervét.”

A középiskolát, mint a legnépszerűbb, s ezért a legnagyobb figyelemmel
kísért oktatási intézményt övező figyelem messze felülmúlta akár a polgári
iskolák, akár a középszintű szakiskolák iránt mutatott érdeklődést Ezért a
közoktatást vizsgálva hajlamosak voltak szinte csak ennek a problémájával
foglalkozni, ahelyett, hogy a középszintű oktatás működési nehézségeit
rendszerszintű megközelítésben tárgyalnák. Ennek a hibás felfogásnak az
okait és következményeit taglalja Erényi.
Erényi is felhívja a figyelmet, hogy bár az „általános műveltség”
megszerzése letéteményesének tartják a középiskolát, ámde nem határozták
meg mégse pontosan az általános műveltség terjedelmét és funkcióját: „Egyegy

magasabb

középiskolai

tanosztályban

átlag

tíz

tantárgyat

tanítanak, és a felelős pedagógus már ezt a számot is némi leg
sokallja. De ha mindazt, ami kultiváltabb eszmecserében szóba
kerülhet, be akarnók csepegtetni a középiskolás diák agyába, húsz
tantárgy is kevés lenne.” Ráadásul a sokszor egyoldalúan képzett tanárok,

a saját szakspecifikus ismeretanyagukon túl képtelenek a tananyagot más
ismerethez, a tantárgyak nagy családjába beilleszteni.
Szerinte a „jó tanár gyakorlati átlagtípusának megteremtése” is
akadályokba ütközik, hisz sok közülük szűk látókörű, kispolgárias
szellemiségű. A felső harmadba pedig a később pályát elhagyó író, költő,
tudós tartozik, akik a gyakorlati megélhetés miatt csupán jobb híján és
átmenetileg választják ezt a pályát.118 Pedig a tanárképzés „Legfelsőbb

117

In: Nyugat, 1936. 8. sz.
Az a nézet, mely szerint a minőségi tanárság alapfeltétele a tanári pálya biztosította
létbiztonság, nagy hangsúlyt kapott ekkorra Móricz Zsigmondnak iskolai témájú
publicisztikáiban és szépirodalmi műveiben is. A Nyugat 1931/6. számában megjelent A
magyar lélek válsága és a nemzeti irodalom kötelessége c. cikkében a berlini Collegium
Hungaricum diákjairól szólva ennek határozottan hangot is ad: „Legyen szabad még azt is
megjegyezni, hogy nem látszik elegendőnek iskolákat s egyetemeket építeni: a tanári
anyagnak szellemi és gazdasági felszabadítására van szükség. (…)Valóban a tanárok
szellemi nívójának emelése, ami a gazdasági jobb dotációval karöltve jár, első dolog. Beöthy
Zsolttal beszéltem egyszer erről a kérdésről. Panaszkodtam neki, hogy miért olyan alacsony
a magyar tanári kar nívója, hiszen ötven éven keresztül a tanári státus adta az országnak az
írókat, s pedig a legkülönbeket, – milyen felséges tanári kar volt Nagykőrösön az Arany
János idejében, egész kis Akadémia, – azt mondta rá: «Nagyon alacsony azoknak a
118
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célja a jó tanár gyakorlati átlagtípusának megteremtése, aki nem
huny szemet a kor, a környezet, a pubertás akut nehézségei előtt, aki
tud az egyénből továbbhaladni a szociális felé, aki, amikor tanít,
egyúttal befelé lát és kifelé vezet, a lélek hínárjaiból a munkás
alkalmazkodás és spontán beteljesülés felé.”

Erényi beszél a Trefort- Kármán-féle oktatási rendszerről, mely szerinte
alkalmasnak bizonyulna ma is, „noha túl sok kulisszából rakódik ös sz e” .
Kitér a Klebelsberg-féle középszintű reformra, amely német-osztrák mintára
meghonosította a gimnáziumok, reáliskolák és reálgimnáziumok rendszerét,
szót ejt az időben utolsó, Hóman-féle tervezetről, amely a tanítás alsó fokán
már egységes középiskolát vázol fel. Szerinte a különböző tervezetek mögött
megbúvó alapvető probléma a következő: „Ezek a próbálkozások
szervesen

összefüggnek

a

modern

és

az

óklasszikus

nyel vek

tanításának problémájával. Hol kezdjük, hogyan adagoljuk őket,
kinek mennyit juttassunk belőlük? A káosz meglehetősen nagy, akár
az egység, akár a különböző iskolatípusok alapján állunk.”

A klasszikus nyelvek oktatásának kérdése, a latin részleges általánosan
kötelező jellege, a görög helyébe a kényszeredetten bevezetett görögpótló
tantárgy problémás szerepe, az első világháború nyomán megváltozott
geopolitikai szerepünk okán is, újra és újra átgondolásra késztette
mindazokat, akik az oktatásunk kérdését szívükön viselték.
„Ennek a testileg-lelkileg átidomult ifjúságnak sehogy sem sikerül új
belső tartalmat, konf orm szellemi irányítást adnunk. Az egységes
célkitűzés,

a

katasztrofálisan

rendszerbe

foglalása

ma

a

megnövekedett
felelős

anyag

pedagógus

áttekinthető

számára

szinte

megoldhatatlan feladat.” – zárja Erényi Gusztáv jegyzetének első részét.

A cikk második felében a tankönyvek és a tantárgyak szerteágazó,
bonyolult jellegével foglalkozik.
A sok tantárgy helyébe inkább az „átfogó, szellemi körök” megalkotását
javasolja, melyeken a „természettudományos, a hisztorikus és az
esztétikai” jelleget érti.
diákoknak a színvonala, akik tanári pályára jelentkeznek, mert olyan silány a fizetés, hogy a
tehetségesebbek nem jönnek ide.»”
De az 1928-as Úri muri vígszínházi bemutatója kapcsán írt cikkében is felbukkan a tanár
személyiségét, tartását kikezdő, tekintélyét megtépázó megélhetési probléma: „(…) mikor
egy gimnáziumi tanár, aki Londonban szerezte meg az egyetemi végzettségét, – van ilyen –
ma történelemtanár egy ilyen alföldi gimnáziumban, s háromszázötven pengő fizetésből
ötgyermekes családot tart fenn, s a szomszédja, a kisgazda, a legkisebb birtokon is ennél
sokkal nagyobb jövedelemre tud szert tenni, akkor hogy legyen ez a tanár vezetője annak a
kisgazda elemnek?” Móricz Zsigmond: Úri muri. In: Nyugat, 1928. 5. sz.
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Egy-egy szellemi körhöz tartozó tananyagot Erényi pedig az egészbe
beillesztve, a társtudományokkal együtt megvilágítva, azokkal elmélyítve
oktatná.
Ez az epochális rendszerű oktatás többek között a németországi Waldorfiskolákban már javában működött ekkor, s bár Erényi nem tesz említést
róluk, de feltételezhetően ismerte a Rudolf Steiner által kidolgozott oktatási
módszert. Annál is inkább valószínű e feltételezés, mert Waldorf Iskola és
Internátus Klebelsberg Kunó engedélyével már hazánkban is működött1926
és 1933 között, a Kissvábhegyen.119

Adva volt tehát egy évtizedek óta fennálló, de többször átdolgozott
középiskolai oktatási rendszerünk, három eltérő középszintű oktatási
intézménnyel, az érettségi mindenek fölé helyezett jelentőségével, egy
korábbiakhoz képest egyre kevésbé öntudatos, továbbra is megélhetési,
fegyelmezési stb. gondokkal küszködő tanártársadalommal, és egy minden
eddiginél

központosítottabb felügyelet hatáskörrel

rendelkező

állami

oktatáspolitikával.

A hazai lélektani kutatások is hamar vizsgálni kezdték a gyermekek,
diákok körében tapasztalható pszichológiai zavarokat, több írónk, költőnk
pedig különösen is fogékonynak mutatkozott a probléma iránt.
Dr. Fülöp Istvánnak a Nyugat 1931-es év 4. számában jelent meg Tehetségproblémák cikke, amely a Magyar Gyermektanulmányi és Gyakorlati
Lélektani

Társaság

pszichológiai

szemináriumán

tartott

gyűjteményes kötetéről a következőket írta: „(…)

nagy

előadások
öröm

és

megnyugvás ez a könyv, mert olyan embereket reprezentál, akik
képesek

a

művészetek

évezredes

programját

a

gyakorlati

élet

nyelvére fordítani, és így cselekvő karjai lehetnek egy a gyakorlattal
oly kevés kapcsolatot tartó, és mindig mindenben az értékesebbért
volt szellemi erőnek. A tehetség-problémák könyve nem téved az
utópia területére és a célkitűzései bölcs mérsékletet jeleznek.” A kis

kötetben Imre Sándor, egykori VKM-államtitkár, Nagy László pedagógus,
Szondi Lipót mellett például Kosztolányi Dezső (!) egy idevágó tanulmánya
is helyet kapott.
119

Hitler hatalomra kerülése után azonban a külföldön dolgozó német állampolgárokat
fokozatosan hazahívták, így a Waldorf–módszer alapján nálunk tanító tanárokat is.
Távozásuk után nem sokkal az iskola is megszűnt.
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A különböző reformpedagógiai irányzatokat ismertető és népszerűsítő
cikkek a kezdetektől helyet kaptak a Nyugatban, ahogy azt korábban már
láthattuk a dolgozatban Ignotus vagy Laczkó Géza Nádai Pál könyvéről
készült írása, vagy éppen Kuncz Aladár Weszely Ödön művéről írt recenziója
esetében is.
A lap 1927/9-es számának Irodalmi Figyelő rovatában – amint arra Pap
Katalin Tünde120 fel is hívja a figyelmet tanulmányában – Sinkó Ervin épp a
reformpedagógiai irányzatok egyik ikonikus alakja, Pestalozzi emlékének
szentelt ünnepségek kapcsán fogalmazta meg a nevelést érintő aktuális
kételyeit, melyeket összekapcsolt az ideálját vesztett társadalom képével
is:”Egy társadalom, mely mint a mai polgári társadalom, elvesztette
és

a

történelem

nevelésnek
társadalmi

folyamán

problémáj át
funkció

nem

megtagadta
oldhatja

lehetetlenné

vált

ideáljait,

meg.(… )
és

a

mint

az

emberré

nevelés

mi nt

individuális,

társadalmon kívüli, gyakran aszociális jelenség lehetséges csak, mert
ahhoz, hogy szociáli s lehessen, nem a pedagógiának, hanem a
szociális kereteknek kellene megváltozni.”

A Nyugat évfolyamait böngészve érdekes pedagógiai vonatkozású
filmkritikákra is bukkanhatunk. Hevesy Iván például Robert Land német
rendező VIII-ik osztály121 című filmjét azért ajánlja, mert a „filmtéma
mélyén,

művészien

elrejtve

pedagógi ai

tendencia

lappang.

Tendencia, a brutális, egyéniség- és önérzetölő nevelési rendszer
ellen. Végre egy pedagógiai oktatófilm, mely nem a tanulóknak,
hanem a tanároknak szól. Őket kellene testületileg vezetni ennek a
filmnek előadásaira.”

Az ajánló utolsó mondata külön is figyelemreméltó, hisz a tanár alakja, a
tanár-diák konfliktus megjelenítésének igénye az éppen hogy csak
megszületett, de máris óriási hatású új művészeti ágba, a filmművészetbe is
kezd beszivárogni, és rövidesen olyan filmekben köszön vissza, mint a
Heinrich Mann regénye nyomán készült 1930-as A kék angyalban, vagy Jean
Vigo töredékében is lebilincselő, és jellemzően akkor be is tiltott művében,
az 1932-es Magatartásból elégtelenben.

120

Pap Katalin Tünde: A reformpedagógia recepciója a Nyugatban. Nevelési kérdésekről,
művészetpedagógiáról vallott nézetek a Nyugatban. In: Iskolakultúra, 2009/3-4. sz., 46. o.
121
In: Nyugat, 1927. 22. sz., Film- Figyelő rovat.
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A Nyugat-beli pedagógiai cikkeket áttekintő fejezet végére Czuczor
László az Egy kezdő tanár feljegyzéseiből122c. jegyzetének részletét
választottam. Czuczor írásából képet kaphatunk a pályakezdés nehézségeiről,
az első tanórák tapasztalatairól, továbbá a fiatal kollégának a tantestületbe
való beilleszkedéséről. A választott rövid részlet pedig akár a korszakbeli
tanárlét öntükröző summázata is lehetne: „Naponta meggyújtom magam
alatt a hazug köteles ségtudás máglyáját és naponta elégek raj ta.
Kiszáradok, kiaszom, kiégek.
S mégis jobb ez, mint ügyvédnek, vagy hivatalnoknak lenni—
nyugtatgatom magam gyakorlatiasan. Ám ki tudja? (… ) Érdemes -e
hát törni magam, font osnak tartani ezt a hiábavalóságot?”

A Nyugat és az oktatás kapcsolatának áttekintése

A szakképzésben végrehajtott reformok és az anyagi megbecsülés
növekedésének köszönhetően a századfordulóra a tanárság a tisztes
megélhetést biztosító és megbecsült életpályák közé emelkedett.
Így a tehetséges, sokoldalú művészi érzékkel megáldott, de a biztos
megélhetést is szem előtt tartó fiatalok számára is mind vonzóbbá vált a nem
gépies tevékenységet, hanem szellemi alkotómunkát feltételező tanári pálya.
Az

Osztrák-Magyar

Monarchia

keretei

között,

egy

korábban

elképzelhetetlenül pezsgő kulturális közegben, egy fiatal, művészi affinitással
megáldott tanár úgy vélhette, biztonsággal átkalandozhat a művészet világába
is, hisz a civil életpályája már viszonylagos anyagi biztonságot nyújtott.
A fiatal tanárírók nem számoltak, tapasztalatok híján nem is
számolhattak azonban a VKM erősen centralizáló oktatási törekvésével,
amelyen keresztül az ügyeletes oktatáspolitika bárhol, bármikor, bárkivel
szemben érvényesíthette akaratát, ha a katedráról hirdetett nézeteit nevelési
szempontból ártalmasnak ítélte meg, például a kinevezési/áthelyezési
jogkörével.
122

In: Nyugat, 1938. 11. sz.
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A központi akarattal szembeni egységes összefogás is – mint amilyen az
1910-es is volt - csak részsikerekhez vezethetett, és csak nagyon ritkán
sikerült egy-egy tanártársat, mint például Szabó Dezsőt, az igaztalan
támadásoktól megvédeni az egységes tanári fellépésnek.
Nem számoltak tanáríróink azzal sem, hogy a kinevezett tankerületi
főigazgatók és az iskolaigazgatók egy esetleges fegyelmi eljárásnál a
legritkább esetben voltak hajlandók döntéseikben függetleníteni magukat a
minisztériumi akarattól, hisz éppen a lojalitás volt az ő kinevezésüknek is
egyik legfőbb kritériuma.
A tanárok valójában végtelenül ki voltak szolgáltatva a mindenkori
igazgatóiknak, tankerületi főigazgatóknak, minisztériumi osztályvezetőknek
(lásd Barkóczy báró), oktatási minisztereknek, akik kinevezésekről,
áthelyezésekről döntöttek, és kezdeményezhették is ezeket.

Ez a függő helyzet csak fokozódott a szólásszabadságot amúgy is
megkurtító I. világháború idején, amikor a tanároktól már teljes politikaivilágnézeti igazodást követeltek, s minden, a központilag előírt diskurzustól
eltérő személyes magatartás vagy irodalmi megnyilatkozás komoly
meghurcoltatással járhatott, ahogy azt láttuk Babitsnál vagy Juhász Gyulánál
is.
Az őszirózsás forradalom a hagyományosan polgáribb, radikálisabb
elveket

valló

tanárírókat,

tanárszervezeti

vezetőket

aktív

közéleti

tevékenységre ösztönözte, s közülük többen ezt részben a Tanácsköztársaság
alatt is folytatták, amiért aztán a fehérterrort követően számonkérés elé kellett
nézzenek.
Ennek következményeként a Nyugat 1. nemzedékének legjelesebb tanárírói
többé nem is taníthattak (!), de az iskola és a tanár-lét továbbra is
foglalkoztatta őket, s egyre gyakrabban jelenik meg a szépirodalmi
műveikben.

Így történhetett, hogy a személyes érintettség miatti korábbi gyakori
publicisztikáikkal a hazai nyilvánosság érdeklődési körébe hirtelen beemelt
tanárság létproblémája nálunk visszatérő szépirodalmi témává válhatott.
A regények, novellák a tanári hivatásban rejlő nehézségek felfedeztetésével,
feltárásával és önnön paradox léthelyzetének ábrázolásával egy korábban
84

nálunk

meglehetősen

mellőzött

szimbolikus

térrel

és

szereplővel

gazdagították a hazai irodalmat: az iskolával és a tanár alakjával.
A Nyugat a 10-es, 20-as, 30-as években nemcsak folyamatosan
figyelemmel kísérte a mindenkori iskolapolitikát, de kiemelten foglalkozott a
megjelenő iskolaregényekkel is, több közülük először épp a Nyugat hasábjain
jelent meg folytatásokban, s rendszeresen közöltek róluk recenziókat is.

A következő fejezetekben ezeknek a regényeknek, novelláknak a segítségével
az iskola sajátos, a civil világtól eltérő közegében tevékenykedő tanáralakok
különböző irodalmi ábrázolásait mutatom be.
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A tanár szerepkörei
Miért éppen tanáralakokat vizsgáljunk?

A Nyugat korszakához tucatnyi, tanártípusok egész sorát felvonultató
iskolaregény

köthető.

Mégis,

a

regénybeli

tanáralakok

tüzetesebb

vizsgálatával, esetleg tipologizálásával máig nem foglalkozott behatóbban a
hazai irodalomtudomány.
Pedig tudható, hogy több tanári képesítésű íróra lelhetünk a Nyugat
mindhárom nemzedékében, igaz közülük csak kevesen töltötték be
huzamosabb ideig életszerepükként ezt a hivatást. A tanítás alatt szerzett
tapasztalataik viszont kivétel nélkül mindegyikőjüknél gazdag élmény- és
ihletforrásai lehettek szépirodalmi munkásságuknak is.

Az olyan irodalmi alkotásokban, melyek témája az iskolai élet,
kézenfekvő, hogy az intézmény mindennapjainak bemutatásán túl az iskolát
metaforikus térnek, a tanárt pedig, mint szimbolikus figurát, a totálisan
modellezhető világ eszközének is tekintsük. De a tanárokat, archetipikus
alakjuk regénybeli funkcionális elemzésén túl érdemes lenne összehasonlítani
és tipologizálni is, nem hagyva figyelmen kívül azt a kontextusteremtő
történelmi helyzetet sem, amikor a művek keletkeztek.
Ahogy arra Horváth Csaba utalt123egyik tanulmányában, a kamaszt a
XX. század tette meg az irodalmi művek lehetséges hőstípusává, míg a tanárt
a XIX. század, s a századforduló irodalmát legalább annyira jellemezhetjük a
választott témák, mint a különböző ábrázolásmódok alapján. Az iskola pedig
különösen gyakori és kitüntetett jelentőségű regényhelyszín volt ekkor a
magyar irodalomban.
A Nyugat korának magyar irodalma abban a tekintetben még külön is
figyelmet érdemel, hogy a szerzők a metaforikus térként is értékelhető
regénybeli iskola megalkotásakor nem pusztán gyermekkori emlékek
összeragasztgatott

tükörcserepeire

hagyatkoztak,

hiszen

az

oktatási

intézményeket író-tanárokként a legapróbb részletekig pontosan ismerhették.
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Ráadásul a regénybeli cselekmény kivétel nélkül a saját koruk vagy a
hozzájuk képest közelmúlt Magyarországán játszódik: „Nemcsak

a

színhely, de a kor is azonos: a századforduló világának vidéki
városaiban járunk, a r égi Magyarországon.”
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Szembetűnő lehet ugyanakkor az is, hogy bár közel száz év választ el
minket az adott irodalomtörténeti és történelmi korszaktól, magának a tanári
pályának problematikája, kihívásai – talán nem is olyan meglepő módon,
amint később látni is fogjuk - azóta sem változtak sokat.
Ezért a gyakorlatban szerzett tanári tapasztalatoknak szépirodalmi művek
általi

illusztrálásával

meghatványozódhat

a

mindenkori

olvasók

fogalomalkotási készsége a tanárságról, mint léthelyzetről, és a tanár
életszerepének ellentmondásos jellegéről is.
Ráadásul a korszak iskolaregényeinek hatástörténetét és az irodalmi
kánonban elfoglalt jelentős helyüket ismerve megkockáztathatjuk azon
kijelentésünket, hogy ezek a regények a magyar kultúrkörben máig
fokozottabban határozzák meg a közvéleményben kialakult sztereotip
tanárképet is.

Az ismert és kevésbé ismert iskolaregények sokadik olvasása nyomán
kíváncsi lettem arra, hogy vajon tanáríróinknak iskolai témájú regényei a
történelmi

háttértől

és

a

korabeli

oktatáspolitikától

mennyire

függetleníthetők, s a személyes élményeik helyet kaptak-e bennük? Ha azok
bevonódtak, akkor milyen mértékig uralják a regény fikcionált világát, vagy
az ott fellelhető konfliktushelyzetek csak a művek zárt/elzárt terében
jelentkeznek? Ennek a kérdéskörnek a feltárása talán már önmagában sem
hiábavaló irodalomtörténeti adalékokkal szolgálhat.

Másrészről úgy véltem, hogy a korszak regényeiben felbukkanó
nagyszámú tanáralak miatt külön is érdemes lenne megvizsgálni annak a
lehetőségét,

hogy

az

iskolaregény,

diákregény,

nevelődési

regény

terminológiáján túllépve próbát tehetünk-e egyfajta tanárregény-olvasattal is.
E szerint a variáns szerint kiindulásul a tanárregényt olyan regénytípusként
foghatnánk fel, amelynek főhőse tanárember.
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Így a tanárról és a tanárregényről is elmondható lenne az a megállapítás,
amit Harkai Vass Éva alkalmazott a művész és a művészregény fogalmával
kapcsolatban, elég csak a művész-művészet fogalompár helyébe a tanártanárság szavakat behelyettesítenünk: A tanárregény olyan regény,
melynek

írója

a

tanársors

tükrében

ábrázolja

a

társadalmi

valóságot, ill. amely valóságos vagy fiktív tanár-hős közvetítésével a
tanárság sarkalatos kérdéseit veti fel.

125

Már-már pedagógiai közhelyszámba megy az a megállapítás, mely
szerint a tanári pályának épp az az egyik legnagyobb veszélye, hogy olyan
folytonos

szereplésbe

kényszeríti

bele

művelőjét,

mely ágas-bogas

szerepjátékként átnőhet a magánéletébe is.
A tanár munkája végeztével személyiségének tanáros felét nem hagyhatja
köpenyével együtt a tanári fogasán, hisz az iskolakapun kívül sem vesztheti
el azt a szerepe megkívánta rangot, melyet a tanórák alatt keservesen kivívott.
A tanárság nem csupán munka, hanem a személyiséghez hozzárendelt
életszerep is, s ezért olykor nagy tehertétel.
Németh G. Béla írja126 a szerepekről egy helyütt, hogy azok „lehetnek
egy teljes életre szóló szerepek, »életszerepek« is. Legtöbbnyire
azonban nem azok. Hanem keretek és es zközök, hogy bennük és
általuk az ember szembenézzen egy-egy

alapvető helyzettel és

állapottal, s így bennük és általuk személyiségét a létezéssel való
minél teljesebb szembenézésre, a létezés minél mélyebb birtoklására,
s nem utolsós orban mi nél méltóbb elviselésére alkalmassá for málj a.”

A tanári pálya gyakori kísérője mégis épp az identitászavar, mely magánlevelezéseik,

naplóik,

visszaemlékezéseik

szerint

-

aktív

pedagógusként legjelesebb tanáríróink, tanárköltőink lelkierejét is próbára
tette.
Sőt a tanári személyiségre nehezedő próbatétel kétségbeejtő voltára még
olyan, közismerten szemérmes Nyugat-beli szerző is kitért - Kosztolányi
Aranysárkánya kapcsán -, mint Túróczi-Trostler József, aki a következőket
írja: „(… ) A tanár a dogma és meggyőződés, a megkötöttség és
szabadság az el mélet és valóság, a póz és igazság, az önáltatás és
őszinteség éles határmezsgyéjén jár állandóan, útja örökös válas zút.
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Mindig döntés előtt áll. A helye ott van valahol a színész meg a pap
között. Ha megfeledkezik a határokr ól, ha nem tud dönteni vagy a
színész pózában mechanizálja, fojtja halálra, vagy a papéban
demoralizálja a félreérthetetlen igazságot, a folttalan eszmét, de
mindkét esetben vesz élyezteti, feláldozza a maga különállóságát,
lehetetlenné, sőt ami s úlyosabb, komikussá válik.”
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Még a tanárcsaládba született Kosztolányi Dezső is figyelmeztet a
pedagógusszerep és a pedagógus személyiség összenövésének veszélyére
Novák Antalról szólva az Aranysárkányban: „Ott

állt

folyton

a

nyilvánosság keresztt üzében. Nincs az a színész, az az ünnepelt
hőstenor, kit oly élesen bírálnának a szí nházi kritikusok, ezek a
fáradt, kiábrándult emberek. Az ő kritikusainak, a diákoknak a szeme
kegyetlen volt, agya f riss, ösztöne szűziesen ősi. Nem csak az óra
alatt játszott nekik, hanem azután is, hogy elment haza, ők pedig
gondolatban szövöget ték azt, amit láttak, hallottak tőle. Ennek az
előadásnak sohase s zakadt vége. A legr osszabb diákok is kissé
barátjuknak tartották, a legjobbak is kis sé ellenségüknek. Ez ért
figyelték.”
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Évtizedekkel később, már a hetvenes években, Hankiss Elemér a
pedagógusok között végzett és akkor nagy port kavart szociológiai kutatásai
nyomán129 hasonló következtetésre jutott. Ő a tanári pálya személyiséget
deformáló, veszélyeztető jellegzetességeinél elsők között említi meg a
nevelők kirakatlétét: ”(…) A társadalmi nor mák vezérképviselőjeként
nem engedhet meg magának lazaságokat, egyénieskedéseket (… ) A
mérnöknek, munkásnak, orvosnak ugyani s csak a tudását és a
munkaerejét, a tanár nak viszont ezeken t úl a magatartását és a
személyiségét

is

megveszi

vagy

legalább

igénybe

veszi

a

társadalom.” 130

S

vajon

melyek

a

pedagóguspályával

kapcsolatban

felmerülő

leggyakoribb kérdések a szépirodalomban? Hogy hogyan kell viselkednie
egy tanárnak az iskolában, és hogyan a magánéletben? Hogy mekkora
érintkezési felületet engedhet meg iskolai és civil szférája között? Hogy
127
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hogyan kerülje el, hogy diákjai szemében nevetség tárgya legyen? Hogy
miként óvhatja meg magát attól, hogy munkája napi szellemi robottá váljon?
Hogyan

maradhat

hű,

pedagóguseszményekhez,
amennyiben

nem

hű

maradhat-e

melyek

kételkedünk

egyáltalán

pályakezdését

egykori

azokhoz

beragyogták,

meglétükben?

S

a
már

egyáltalán:

alkotómunka, szellemi szabadfoglalkozás a tanítás?
A kérdések sorát még hosszan folytathatnánk, de ha a századforduló
Magyarországán tennénk fel őket, akkor olyan szerencsés helyzetben
lennénk, hogy ezekre legjelentősebb íróink kompetensként felelhetnének.
Mint ahogy feleltek is: regényeiken, novelláikon keresztül, vagy a naplóik,
magánlevelezéseik, cikkeik segítségével.

Itt érdemes külön utalnunk Simon Gyula Hegedűs András munkássága
kapcsán tett megállapítására131, mely szerint a hazai neveléstörténet régóta
számon tartotta azon íróinkat, költőinket, akik nemcsak filozófiai,
társadalompolitikai eszmék felé voltak nyitottak, hanem a kortárs pedagógiai
kihívásokat, és általában a pedagógiai kihívásokat is vizsgálták, új nevelésioktatási felfogásokkal foglalkoztak, sőt terjesztették azokat.
S bár vitathatatlan, hogy számon tartották őket, mégis az iskolai
vonatkozású szépirodalmi munkák átfogó forráselemzésére évtizedeket
kellett várni, míg Hegedűs András alapos kutatásai végre a pedagógia
szakmai érdeklődését az irodalomtörténet és a szépirodalom területére is
kiterjesztették. De Hegedűs András az egyes tanárírókkal kapcsolatos
aprólékos kutatásai közben a szépirodalmi művekben inkább a bennük
megjelenő gondolatiság valamely pedagógiai eszmével vonható lazábbszorosabb párhuzamára koncentrált, a regényekben, novellákban felbukkanó
tanáralakok képviselte ethosszal még csak kisebb mértékben foglalkozott.
Később a neveléstudomány képviselői részéről Hunyady Györgyné
kilencvenes

évek

első

felében

végzett

részletesebb

vizsgálatokat132

tanárregényekkel, úgy is, mint a tanítási gyakorlatot szépirodalmi igénnyel
illusztráló művekkel.
Hunyady

Györgyné

munkájára

általánosan

jellemző

volt

az

interdiszciplináris megközelítés, és az a szándék, hogy a pedagógia „túlzottan
131
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absztrakt” jellegét oldja értékes gyakorlattal szerzett tapasztalatokkal, vagyis
a tanítás folyamatát bemutató szépirodalmi művek elemzésével.
Nézete szerint ha a pedagógiát és a szépirodalmat összekapcsolnánk,
akkor a száraz, teoretikus fejtegetések helyett élményszintű irodalmi
esettanulmányokat vizsgálhatnánk, hisz a szerzők sokszor maguk is tanárok,
akiknek személyes tapasztalatai, szubjektív élményei egyedi láttató
készséggel párosulva a tanári léthelyzet közvetlenebb megtapasztalásához
segítenek hozzá:” (…) – tapasztalatom szerint – sokszor éppen azért hatásos
szépirodalmi műveken keresztül tanítani pedagógiát, mert módot nyújtanak
személyesen még meg nem élhető tapasztalat szerzésére, ill. bennük a
pedagógiai tartalom – mint már utaltam rá – rejtett, összetett szituációból
bontható ki, de az alkotás művészi megformáltsága révén meggyőzőbb,
hitelesebb.”- írja Hunyady Györgyné a Tímár Virgil fiával133 foglalkozó
tanulmánya bevezetőjében.
A magyarországi neveléstudomány ez irányú vizsgálatai azóta kissé
alább hagytak134, Hunyady Györgyné úttörő Babits-elemzésének sem lett az ő
munkájához mérhető és ahhoz hasonlóan átható jelentőségű folytatása, ami
azért is meglepő, mert a pedagógiának vizsgálódásul kínálkozó magyar
művek száma csak a századfordulót alapul véve is több tucatra tehető.
Ékes bizonyíték lehet erre a Palatinus Kiadó azon népszerű tematikus
válogatása is, mely a Magyar novella sorozat egyik tagjaként 2003-ban
megjelent Ákombák tanár úr135 címmel, bemutatva magyar írók tanárokról,
diákokról, iskolákról írt novelláiból néhányat, a teljesség igénye nélkül. A
kötetet átlapozva fogalmazódott meg bennem a gondolat: Mi lenne, ha a
válogatás

tematikus

szempontját

megtartva

a

novellák

mellett

a

regényirodalmat is megvizsgálnánk?
Dolgozatom következő részében nem az iskolaregények egy sokadik
értelmezésére, hanem a bennük felbukkanó tanáralakok vizsgálatára
vállalkozom, megkeresve a közöttük lévő szemantikai ekvivalenciákat, közös
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cselekvésjegyeket, valamint azokat a közös külső és belső tulajdonságokat,
melyek

e

jelentős

irodalomtörténeti

korszakunk

egyik

irodalmi

kulcsfigurájának: a tanárnak tipologizálásához, valamint a század eleji
iskoladiskurzus hatalmi aspektusainak megismeréséhez nyújtanak segítséget.
Feltevésem szerint így nemcsak a mindenkori oktatási rendszerben
megnyilvánuló hatalomgyakorlás hagyományos elemei, hanem akár a tanári
léthelyzet általános korlátai is nyilvánvalóbbá válhatnak.

Útban egy lehetséges irodalmi tanár-karakterológia
kialakítása felé

Az iskola-narratívákkal foglalkozhatunk térpoétikai136 megközelítésből,
elemezhetjük pedagógiai hasznosíthatóságukat137 vagy megvizsgálhatjuk a
regényekben található konfliktusok eltérő jellegét138, de a tanár alakja minden
esetben megkerülhetetlen tényezővé válik. S noha az iskolaregények kivétel
nélkül a személyiségformálódás egy speciális periódusára, nevezetesen az
iskolás évekre fókuszálnak, mi most összpontosítsunk a formálódás helyett a
hivatalosan felkent formálóra, a tanárra.
Sheila Ray laboratóriumi regényhelyszínként jellemzi az iskolát, ami
„olyan
gyerekek

közöss ég,
közötti

amelyben

kutathatók

kapcsolatok,

az

a

fiatalabb

egyenrangú

és

idős ebb

csoportok

valamint a gyerekek és a felnőttek közötti viszonyok.”

139

tagjai,

Ennek, az

irodalom felkínálta laboratóriumi regényhelyszínnek a tanáralakjai oly sok
párhuzamosságot

mutattak,

hogy

a

személyüket

övező

alapvető

problémákból kiindulva s azokat nagyobb csoportokba rendezve, egyesítve
újra és újra megpróbálkoztam valamiféle csoportosítással, melyhez a
regénybeli tanáralakok tanár-tanár, tanár-hatalom, tanár-diák kapcsolatai,
köztük a tanár-diák szerelem különböző formái szolgáltak kezdetben alapul.
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Majd a regénybeli iskoláknak, mint zárt rendszereknek a működési
mechanizmusában megnyilvánuló diskurzust illetve az iskolából, mint zárt
rendszerből való menekülést, kikerülést biztosító vagy éppen kikényszerítő
rítusokat – mint amilyenek a regényekben fellelhető különböző fegyelmiket
is - vizsgáltam.
Igyekeztem

továbbá

áttekinteni

az

olyan

korszakbeli,

„különutas”

tanárábrázolásokban felbukkanó cselekvési lehetőségeket is, melyek eltérnek
az általános tanárpraktikáktól.

A felhasznált szépirodalmi művek a következők:

Móricz Zsigmond: Az Isten háta mögött, Légy jó mindhalálig, Kamaszok,
Forr a bor
Szabó Dezső: Tanárok, Legenda Lőcsén, Ecce Homo
Vajthó László: Tanárok
Farkas Pál: Egy tanár jegyzetei
Juhász Gyula: Orbán lelke
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
Kaffka Margit: Hangyaboly, Mária évei
Kosztolányi Dezső: Aranysárkány
Bródy Sándor: A tanítónő
Babits Mihály: Tímár Virgil fia, valamint a Kártyavár és a Halálfiai
vonatkozó részei
Kuncz Aladár: Felleg a város felett
Márai Sándor: Bébi vagy az első szerelem
Benedek Marcell: Hamlet tanár úr
Komlós Aladár: Néró és a VII/A
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Karácsony Sándor: 8 éves háború, A csucsai front
Szép Ernő: Hetedikbe jártam
Németh László: Utolsó kísérlet (trilógia), A drága jó nyolcadik
Móra Ferenc: Hannibál feltámasztása
Továbbá a tanári foglalkozást érintő egyéb novellák, naplórészletek
különböző szerzőktől
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A tanári hivatás és irodalmi megjelenése

A tanárregények egyik általános jellemzője, hogy a főhősök jól
körülhatárolható társadalmi csoport mintapéldányaiként kezelhetők, akiknek
léthelyzete foglalkozásukból adódóan meglehetős hasonlóságot mutat. Ez a
jellegzetesség már önmagában is figyelemreméltó, hisz - ahogy arra Sükösd
Mihály felhívja a figyelmet – „A XX. századi regény hőse – központi
személyisége – csak elvétve lesz valamely pontosan meghatározható
társadalmi osztály egyszemélyes mintapéldányává.”140 Noha mi egy
társadalmi csoportot - s nem un. osztályt, vagy réteget – vizsgálunk, mégis
elmondhatjuk:

az

iskolaregényekben

felbukkanó

tanáralakok

egyéni

sajátságaik mellett is a közvélekedéssel egybevágó, döntően sztereotip
pedagógus-megnyilatkozásokat mutatnak fel. Vajon igaz lehet, hogy ilyen
nagyfokú hasonlóság fakadhat pusztán az azonos munka jellegéből is?

A tanár „helye ott van valahol a színész meg a pap között.”- idéztük már
korábban is Túróczi-Trostlert, s nem győzzük hangsúlyozni, hogy szerintünk
a párhuzama nagyon is találó141, s vizsgálódásunk egyik kiindulási pontjaként
szolgálhat.
A színész és a pap is egy szélesebb nyilvánosság, egyfajta permanens
közönség előtt gyakorolja hivatását, akárcsak a tanár. Igaz az is, hogyha a
színész szakmai értelemben hibázik, „bakizik”, akkor az egész előadás sikerét
teheti kockára, s ha a pap erkölcsileg megbotlik, a személyes hitelességét. De
a színésszel – mint általában minden művésszel - megbocsátóbb, elnézőbb a
közönsége erkölcsi kérdésekben, míg a pap esetében a „szakmai”, teológiai
tévedéseket kezelhetik nagyvonalúbban a dogmatikai szőrszálhasogatás iránt
amúgy is érdektelenebb hívők.
De ha egy tanár követ el szakmai tévedést vagy botlik meg morálisan, a
„közönség” megbecsülését, tiszteletét már csak nagyon nehezen nyerheti

140

Sükösd Mihály: Változatok a regényre. Bp., 1971, Gondolat Kiadó, 178. o.
Vajthó László 1974-es regényének hőse lényegében gondolatról gondolatra meg is ismétli
Túróczi-Trostler József 1925-ös megállapítását: „- Egy tapodtat se megyek – makacskodott a
tanár. Érezte, hogy színészkedik egy kicsit, de megnyugtatta, hogy közmegállapítás szerint a
papi meg a tanári pálya nincs meg színészkedés nélkül.” In: Vajthó László: Tanárok, 285. o.
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vissza. Szakmai és emberi esendőségét a három archetipikus irodalmi alak
közül (színész/művész – tanár - pap) talán nála bocsátja meg legkevésbé
állandó közönsége, a mindenkori diákok csoportja.

Az irodalomelméleti vonatkozások előtt ezért érdemes röviden a
témaspecifikus

tudományág,

a

pedagógiatudomány

néhány

idevágó

megállapítására is kitérnünk, mielőtt az iskolaregény narratíváinak és
tanártipológiánknak a részletezésébe belefognánk.

Trencsényi László professzor is a tanári munkában már eredendően benne
rejlő ellentmondásokat, mint potenciális feszültségforrásokat elemzi egyik
tanulmányában.
A tanár három legtipikusabb szerepét a nevelő–mester–közhivatalnok
szerephármasban látja, noha ez az együttes szerepkör, az alkotóelemeinek
egymástól nagyon is távol eső funkciói miatt - önmagában is feszültségforrás
lehet: „Már a nevelő és a mester szerepe közt is lehet konfliktus –
például egy-egy tanulói teljesítmény megítélésénél. De végképp
összekuszálja a szálakat, ha hozzávesszük a közhivatali szerepét.
Hiszen az iskolában mégsem csak a lélek és a szellem pallérozása, az
«ember kovácsolása» zajlik.

Az iskola fontos része a modern

államokban a társadalom intézményrendszerének, egy-egy – olykor
ihletett – nevelői vagy tanári megnyilatkozása máshogy tétetik
mérlegre pusztán attól, hogy az illető egy «közintézmény» sapkáját
viseli.” 142

Az

önazonosság

meghatározásának

problematikája

a

vizsgált

tanárregények tanáralakjainak is legfőbb feszültségforrása, annak kiváltó okai
azonban

eltérőek

lehetnek.

A

különböző

okok

kiváltotta

krízisek

bemutatására az irodalmi tanártípusok jellemzésénél visszatérek.

Ha a regénybeli iskolák kapcsán Sheila Ray már korábban is megemlített
laboratóriumi regényhelyszín-hasonlatát143 alkalmazzuk, akkor egy olyan
zárt rendszer meglétét feltételezzük, melyben minden rendszeralkotó elem,
ameddig része ennek a rendszernek, az előzetesen elvárt minták alapján

142

In: Trencsényi László: „Szemtől szemben”. Esetek és /bal/esetek a tanár-diák viszonyban.
Bp., 2001, PolgART, 33. o.
143
In: Horváth Futó Hargita, 9. o.
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viselkedik, avagy köteles viselkedni. Ha nem így lenne, akkor ez olyan zavart
idézne elő a struktúra működésében, mely a már jól ismert és kiszámítható
berendezkedés létének jogosságát vonná kétségbe, ahogy azt az összetett
iskolametaforával operáló Ha c. klasszikus filmben is láthattuk.
Így

Sheila

Ray

megközelítési

módja

egyenesen

Michel

Foucault

pedagógiakritikájáig vezethet el minket, általa pedig eljuthatunk a regénybeli
iskolai hatalomgyakorlások hálózatának strukturális feltárásáig.

Megállapíthatjuk azt is, hogy az iskolaitörténet-adaptációkban kitüntetett
jelentőségű

minden

olyan,

az

iskolai

működés

mechanizmusában

bekövetkezett változás és változtatási törekvés, mely az iskolával, mint
hatalmi rendszerrel való szakítást eredményezheti. Ilyen, szisztematikusan
visszatérő elem a megvizsgált regényekben például a fegyelmi tárgyalás,
amikor a tanár, mint a hatalom képviselője jelenik meg. De ha a fegyelmit
épp ellene folytatják - a regényekben erre is találunk majd példát-, akkor
ugyanazt, a diákok esetében még evidens végtelen kiszolgáltatottságot
kénytelen maga is megtapasztalni tanárként.
Továbbá az érettségiket is a rendszerből való kiszakadás kitüntetett
jelentőségű rítusaiként kezelhetjük, ahol is a tanár még egyszer, utoljára
döntő szerephez juthat.
Itt fontos kiemelni, hogy az iskolának a diákok élete felett gyakorolt
közvetlen kontrollja időben behatárolt. Ezzel szemben annak a tanárnak az
életéhez, aki az intézmény zárt rendszerének működésében és fenntartásában
szerepet kapott, élethosszig formát és keretet rendel az iskola, mintakövetésre
kényszerítve, ráerőltetve egy, a személyiségére totálisan igényt tartó szerepet,
s ha az számára már végképp tarthatatlanná vagy betarthatatlanná válna,
változtatni csak a rendszerből kilépve, azaz a pályát elhagyva tudna még.
Erre azonban – a vizsgált korszak regényeit is alapul véve - egzisztenciális
kiszolgáltatottsága miatt a tanár csak legutoljára mer gondolni. Mi marad
akkor

helyette?

Egzisztencializmus-nyugtalanság-diskurzus,

amely

megerősíti azt a sztereotip vélekedést, mely szerint „az identitászavar minden
tanárregény alapmotívuma”144, s a tanári szakma állandó kísérője.

Meggyőződésem továbbá, hogy a regények vizsgálatánál a korszak
iskolapolitikájának is alapos figyelmet kell szentelnünk, noha magam is nem
144

In: Horváth Csaba id. mű, 32. o.
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egyszer találkoztam irodalmi elemzések kapcsán azzal a téves felfogással,
amely a regénybeli fikcionális szüzsén indokolatlanul erőltetve kéri számon
megalkotásának történelmi kontextusát.
Szegedy-Maszák Mihály meg is jegyzi egyik tanulmányában, hogy a
szépirodalmi művek elemzésekor inkább a fikcionalitás „egyáltalán nem
könnyen egyértelmüsíthető” fogalmára „kell több figyelmet szentelnünk”,145
de aminthogy a fikció a valóságtól való eltávolítás szándékos írói eszköze,
úgy a történelmileg, életrajzilag igazolható vonatkozások is a határozott írói
intenció nyomán kaphattak csak szerepet a regényben.
S bár az utóbbi évtizedekben kevesebb hangsúlyt kapnak a külső,
objektív körülmények a műalkotások keletkezéstörténeti vizsgálatainál, az
tagadhatatlan, hogy az élménytől a műalkotásig elvezető alkotásfolyamatban
szerepet játszanak, hisz a műalkotás – Hankiss Elemér szavaival146- „(…)
nem

egyetlen

ember

szubjektív

tudatvilágában,

hanem

mindig

meghatározott társadalmi erőtérben” jön létre.

Számos, történelmi allúzióként kezelendő motívum az évszázadnyi
távolság és a kollektív felejtés miatt érvényét veszthetné, funkciótlanná válna
a referenciális háttér figyelembevétele nélkül, ezért ezeknek, a társadalmi
erőtérből származtatható elemeknek a vizsgálatáról sem mondhatunk le.
Roland Barthes az elbeszélések funkcionális elemeiről is épp azt írta, hogy
„minden, a legapróbb részletekig rendelkezik jelentéssel (…) a művészet nem
ismeri a zajt (a szó információelméleti értelmében): ez tiszta rendszer, nincs
és soha nem is lesz elveszett egység, bármilyen hosszú, laza, vékony legyen is
a történet szintjeit összekötő szál.”147
Kutatásunkban tehát az összetett tanáralakok tipologizálásához az azokat
megteremtő történelmi-életrajzi háttér vonatkozó részleteire is ki kell, hogy
térjek. A tanárírók nemcsak egy-egy képviselői voltak a tanárságnak, hanem
műveikkel egyfajta olvasatát is megadták szakmájuknak, végső soron pedig
ezzel

saját

létüknek.

Ezáltal

nemcsak

felismerhetünk

olyan

viszonyrendszereket, melyek eredői máig kihathatnak, hanem összevethetjük
azokat a tanári viselkedésmódokat, konfliktusformákat, melyeket a hatalom
működési mechanizmusa akkor és ma kiválthat.

145

In: Harkai Vass Éva id. mű, 20. o.
In: Hankiss Elemér: Az irodalmi mű mint komplex modell. Bp., 1985, Magvető
Könyvkiadó, 179. o.
147
Roland Barthes: Bevezetés a történetek strukturális elemzésébe. In: Bókay Antal–Vilcsek
Béla szerk.: A modern irodalomtudomány kialakulása. Bp., 1998, Osiris Kiadó, 531. o.
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A tanárregények narratíváinak kérdése

Jól tudom, hogy a dolgozatomban felvázolt azon célkitűzésemmel, mely
szerint a tanárregényeket keletkezésük történelmi kontextusával együtt
szándékozom megvizsgálni, valóságos irodalomtudományi darázsfészekbe
nyúltam, s éppen ezért, mielőtt bármit is leírnék, igazolnom kell ez irányú
kutatásaim realitását.

Érthető is a történelmi-történeti kutatásokkal szembeni idegekedés, hisz
a hagyományos „pozitivista” irodalomtörténeti eljárások - a posztmodern
irodalomtudomány minden igyekezete ellenére - anakronisztikusságukkal
napjainkig is domináns helyzetben vannak, többek között az iskolai
oktatásban is148.
Az irodalommal kapcsolatba hozott bármiféle történelmi rekonstrukciók
komoly gyanút keltenek mára, ezért is figyelemreméltó, hogy Thomka Beáta
a

következőket

bevezetőjében:„A
értelmezés

írta

A

poétikája149

történelem

szövegként

jelentőségének

kezelt

kultúra,

megnövekedés e

tanulmánykötet

történelem

és

következtében

az

mi nd

nehezebb meghúzni a szellem- és társadalomtudományok sajátos és
közös kérdései közötti határvonalat. A met afora, fikció, elbeszélés,
nézőpont, beszédmód, interpretáció stb. fogalmak már jó ideje nem
csupán

az

irodalmi

ugyanakkor
kultúraelméleti

értekező

egyidej ű

az

nyitásával,

nyelv

kategóriái.

irodalmi
ami

a

Ez

kritika
társadalmi

a

folyamat

antropológiai,
kontextus ok

nyomatékosításával más együttesek tagjaként láttatja az irodal mi
elbeszélést.”

Az irodalmi művek társadalmi kontextusainak feltárása eszerint a
narratívumok kutatásában is hasznos lehet, hiszen – amint arra utal egy
helyütt Odorics Ferenc is egyik előadásában – akár történészként,
148

Ezzel a problémával kapcsolatosan fogalmazott úgy Dreff János/Tóth Dezső Az utolsó
magyartanár feljegyzéseiben, hogy „mi már csak irodalomtörténet-tanárok vagyunk, semmi
közünk az irodalomhoz.” In: Dreff János/Tóth Dezső: Az utolsó magyartanár feljegyzései.
Pozsony, 2010, Kalligram, 108. o.
149
In: Thomka Beáta szerk.: Narratívák 4. A történelem poétikája. Bp., 2000, Kijárat Kiadó, 8. o.
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nyelvészként, pszichológusként vagy éppen irodalmárként foglalkozunk is
egy szöveggel, mindannyian értelmezésre törekszünk, s interpretátorként
„mindannyian azt firtatjuk, hogy a múlt, a nyelv, a lélek és az
irodalom jelenségei mit jelentenek a számunkra.” 150

Egy ponton azonban élesen elválik a nyelvész, pszichológus, irodalmár
és a történész megközelítési módja, hisz míg az előbbiek között létezik
történeti és nem-történeti megközelítésű kutató, addig a történész kizárólag
történeti anyagokon dolgozik, melyek bár a múltra vonatkoztatott
nyomokból állnak össze, de azok mégis csak egy jelenben létrehozott
intellektuális konstrukció elemeivé válnak. „S akkor hol is marad az a
bizonyos múlt?” – tehetnénk föl joggal a kérdést.
Erre

Odorics

a

de

Man-i

materialitás

fogalmának

Chase-féle

interpretációját felhasználva a következő humoros feloldást adja: ”(… ) a
múlt, a történelem koránt sem ontológiai f aktum, sokkal inkább az
ész terméke: a múlt intellektuális konstrukció. A történésznek is a
jelenlevőből kell – itt az időben – távollevőre következtetnie,
vizsgálatának tárgya éppúgy a materialitás (…), mint a másik három
tudományág estében. Ebben az értelemben kellő totalizációs erővel –
sikerrel

járt

a

négy

diszciplína 151 közti

lételméleti

különbség

felszámolása.” 152

Persze mindez még koránt sem igazolja azon állításomat, hogy a
történelmi háttér hangsúlyozása - beleértve jelen esetünkben a századforduló
oktatáspolitikájának történetét is – több lenne, mint csupán egy általam
erőltetett terméketlen kutatási munkahipotézis premisszája, s továbbra is
bizonytalan, hogy bármiféle olyan reprezentációs formával szolgálna, mely a
tanárregények értelmezése szempontjából jelentőséggel bírhat.
Mivel végső soron a fikció kategóriájába sorolhatjuk az elbeszélést is,
ezért mára a történelmi események elbeszélése, rekonstruálása sem több
némely vélekedés szerint, mint egy újabb fikciós narratívája a múltnak. Pláne
jogos ellenvetés ez éppen akkor, ha az élvezetes előadást is szem előtt tartjuk,
s ezért - a realitás szempontjából olykor kétes esztétikai értékért - hajlandóak

150

In: Rákai Orsolya–Z. Kovács Zoltán szerk.: A narratív identitás kérdései a
társadalomtudományokban. Bp. – Szeged, 2003, Gondolat Kiadói Kör – Pompeji, 72. o.
151
A hivatkozott négy diszciplína: történelem, nyelvészet, irodalomtudomány, pszichológia. (A. B.)
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In: A narratív identitás kérdései…, 73. o.
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vagyunk a valóságot is feláldozni153, ami éppen úgy igaz lehet a politikai
töltetű retorikai szónoklatra, mint egy tanárregényre, vagy éppen egy
irodalomtudományi dolgozatra.
Ráadásul könnyen az a vád érhet, hogy személyes kötődésemből fakadó
érdeklődésem, tanár voltom folytán is a történelmi vizsgálataim átcsapnak
lassan a történelmi korszak rekonstrukciójából annak megkonstruálásába.

Ezért is érdemes lehet felidézni Paul Ricoeurnek a Történelem és
retorika154 c. tanulmányát, melyben a történeti eljárást övező gyanakvó
vélekedésekkel szemben a szerző három választ is megfogalmaz.
Az első szerint a „múlt” minősítés a cselekvés-szenvedés kettősének
már azon jellegére utal, amely már nincs alakulófélben, tehát a
határozatlanság helyett a határozott lezártság jellemző rá, amiért is egy olyan
gyakorlati tereppé vált, melynek struktúrái - éppen befejezettsége, lezártsága
miatt - cselekvéselméletileg már megragadhatók. A történeti vizsgálatok tehát
az elmúlt emberek cselekvésének, szenvedésének jellegéhez kívánnak mind
közelebb kerülni, amikor a múltról írnak.
A második, némiképp formális válasza Ricoeurnek a keltezés
jelentőségét hangsúlyozza, amely három eseményt foglal magában: a vizsgált
történelmi korszak elejét és végét, valamint a történész, ill. a történelmi
kijelentés jelenét, miáltal „az elbeszélés ugyanabban az univerzumban
helyezkedik el, mint a körülmények.”
Ricoeur harmadik válasza pedig a történetírás gyakorlatát elemzi.
Miközben a történész a történelemcsináló emberekről ír, maga is történelmet
csinál. Ezáltal a történész is egyazon gyakorlati szférának lesz a részese, mint
a történelmi alakok, hisz a történész tette ettől a pillanattól a történelmi
cselekvő tettétől függ.
A történész munkája kapcsán Ricoeur még a tartozás eszméjét is
kiemeli tanulmányában: „Mielőtt nekifognak a múlt elbeszéléséhez, a
történészek mindenekelőtt a múlt örökösei. Az örökség fogalma azt
feltételezi, hogy a múl t bizonyos módon folyt atódik a jelenben, és hat
rá.

Az örökség e pas szív dimenziója pontosabban kifejezésre jut a

«tartozás» eszméjében. Tartozunk az egykor élt embereknek, akik
hozzájárultak ahhoz , hogy azzá legyünk, akik már azt megelőzően is
153

Lásd erről László János Történelem, elbeszélés, identitás c. tanulmányát. In: A narratív
identitás kérdései, 156-173. o.
154
In: Narratívák 4. A történelem poétikája, 11-24. o.
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vagyunk, hogy kidolgoznánk a bennünket reprezentáló múlt tervét. A
múlt már megjelenése előtt befolyásol minket .”

155

A történelem referenciális funkciójáért mondott védőbeszéde végén,
ahogy Paul Ricoeur nevezi idézett tanulmányát, a szerző ezért kitér a történeti
tropológiát156 torzító ideológiakritikák veszélyére, fölhívva a figyelmet az
adatszerű bizonyítékok argumentációban betöltött manipulatív szerepére is.

Esetünkben viszont a történelem rekonstruálására tett törekvés azért is
tűnhet problematikusabbnak, mert ehhez sokszor olyan dokumentumokat
hívtunk segítségül, amelyek szépirodalmi igénnyel, tehát a gyönyörködtetés
kívánalmával születtek. S ez, bár a retorikai szándék tekintetében teljesen
elfogadható, de – amint arra Ricoeur figyelmeztet minket – nagyon könnyen
a csábítás és a megtévesztés kívánalmának tehet engedményeket, ráadásul mi
a dokumentumok összegyűjtésével egyben már egy ideológiakritika szerinti
szelektálást is elkövethetünk. Hisz igaz, hogy a forrás dokumentumértékűvé
válik a kutatás során, de ha „a források feltárását…(is) olyan
munkahipotézis
tartozik”

157

irányítja,

amely

már

a

magyar ázó

szakasz hoz

, akkor éppen a tényfeltárás és a magyarázat határvonalait

számoljuk fel. Így irodalomtörténeti kiegészítéseink is éppen úgy a fikció
körébe utaltathatnának, mint maguk a szépirodalmi művek.
Ezzel visszajutottunk a bizonyos Hayden White–féle történelmi tudás
problémájához, mely maguknak a történelmi rekonstrukcióknak is a
fikcionális természetét hangsúlyozza. White elveti az egyes részterületek, így
például az irodalomban megmutatkozó történetiség vizsgálatát, helyette a
történetiségről, mint világra ráhelyezett ideologikus sémákról beszél.158 Az
irodalomtörténet így válhat az irodalomtörténész saját élményeinek irodalmi
155

In: Narratívák 4., 23. o.
Gyáni Gábor tanulmánykötetében a Hayden White-féle „történeti tropológia”–
elméletétének lényegét – mellyel Paul Ricoeur is vitába szállt-, és azzal kapcsolatos kételyeit
így foglalja össze: „ (…) bőkezűen megengedi egy adott történelmi esemény vagy
eseménysor, meghatározott történelmi tárgy több egymástól elütő, ám egyaránt meggyőző
bemutatásának lehetőségét. E kétségkívül relativista felfogás leggyengébb, s egyúttal
leggyakrabban vitatott pontja annak egyértelmű eldöntése vagy puszta eldönthetősége
(kérdés, eldönthető-e ez egyáltalán a white-i pozícióból), hogy: konkrét történeti
eseményekkel kapcsolatban egyformán jogosultnak tekinthető-e minden olyan beállítás
(cselekményesítés), metaforikus eszközökkel megoldott értelmezés, amelyben narratív
meggyőző erő (narratív igazság) rejlik?” In: Gyáni Gábor: Relatív történelem. Bp., 2007,
Typotex Kiadó, 154. o.
157
Idézi Ricoeurt Gyáni Gábor Narrativitás és jelentésgeneráló retorikai elemek a
történetírói diskurzusban című tanulmányában. In: A narratív identitás kérdései a
társadalomtudományokban, 79. o.
158
In: Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban. Bp., 1997,
Osiris Kiadó, 447. o.
156
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műre való rávetítésévé, a személyes recepció érvényesítésévé, mások feletti
egyfajta szellemi uralom kiterjesztésévé.

Mi lenne azonban akkor, ha a tanárregényeket nem a századfordulós
tanárlét rekonstruálásának kiindulási dokumentumaiként, hanem Jauß
történetiségi felfogása nyomán olyan élmények és tapasztalatok szépirodalmi
megjelenítéseként kezelnénk, amelyek közös elemeit fellelve egy olyan
mentális struktúra megalkotására tehetnénk kísérletet, amely – lévén, hogy a
Nyugat-kori társadalom történelmi szövetébe volt beágyazva - a tanár akkori
(és a sajátos professziótörténeti sajátságai miatt) a mai létezésmódjáról és
lehetőségeiről is példázattal szolgálhat?
Így a tanárság irodalmi művek segítségével megalkotott történelmi
rekonstrukciója helyett inkább úgy fogalmaznék, hogy a tanárság, a tanárlét
Nyugat-kori

irodalmi

recepcióját,

azaz

a

tanárság

akkori

élményartikulációját igyekeztem megvizsgálni. Ebben a törekvésemben a
történelem inkább részleteket megvilágító szerepű volt, mintsem hogy kész
ideologikus sémákkal szolgált volna kutatásomhoz.

Ha pedig az irodalmi olvasatok megközelítésének kérdését a történetiség
posztmodern megítélése kapcsán vizsgálnánk, akkor emeljük ki a már Bókay
Antal által is megemlített élményartikuláció-felfogást, valamint a műalkotás
eseménytermészetére vonatkozó kitételeit is:”A műalkotás két, látszól ag
nagyon egys zerű eseményben létezik, két esemény által áll f enn:
megírják és elolvassák.” 159

Az eseménytermészetű irodalom, Bókay olvasatában, abban különbözik a
tények soraként felfogott irodalomtól, hogy nem csak bekerül egy
összefüggésbe, hanem létre is hoz összefüggéseket, történeteket alkot.
A megírással egy mű tehát bekerült az irodalmi összefüggésbe, az
elolvasással pedig újabb, de immár olvasói alkotásra, műalkotásra ösztönöz.
Ezen a ponton Bókay az olvashatóságot nevezi meg – noha a
kronologikus gondolkodásnak ez ellentmondana – primer időnek, és ebbe
ágyazódik bele az írhatóság szekunder ideje, hiszen „lehetetlen úgy elérni
a kronologikus an kor ábbi írhatóságot , hogy előtte a műalkotást ne
olvasnánk és ne élnénk át.” 160

159
160

In: Bókay id. mű, 453. o.
In: Bókay id. mű, 455. o.
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De míg az írhatóság egyszeri folyamat, születésük egy egyszeri, történelmi
pillanathoz kötött, addig az olvashatóságuk időben nem behatárolt, Bókay
szavaival ismételt befogadásukra a történetietlen történetiség a jellemző.
A tanárregényeknél miközben az írhatóságot rekonstruáljuk, a művet
megteremtő szerzői élményt a korabeli világ egyfajta olvasatának is
felfoghatjuk, így a különböző szerzői világolvasatok egyben az irhatóság
viszonyrendszeréről is információval szolgálhatnak, amely „a múlt egy
pillanatában
kényszerrel

jött

lét re,

jár.(…)

rekonstruálható

a

Az
mai

mégis

a

jelenig

írhatóságnak
olvasó

és

ér

el,

és

t ermészetesen

irodal már

megértési
sok

számára.

eleme
Minden

interpretáció ezt teszi, kutatja azt az egyedi kvalitást, amiért
egyszer, egykor a szöveg, a jelentős erejű, hermeneutikai kényszer rel
működő írás létrejöhetett.” 161

Bár Bókay az olvashatóság történetisége kapcsán tér ki a szociológiaipszichológiai, társadalomtörténeti, politikai, művelődési, ideológiai stb.
vetületekre, de ezeket, miután véletlenszerű történetiséget tulajdonít nekik, az
irodalom külső kontextusának körébe sorolja.
Ha azonban az olvasás kapcsán Gadamer hatástörténeti tudatának
fogalmát vesszük elő, akkor már az olvasás általános élményhátteréről
beszélhetünk, amely komplexumának végső soron megint csak történeti
vetülete van, s erre már korántsem az esetlegesség a jellemző. Így az olvasás
egy történelemfüggő alkalmazásként is felfogható, a történelmi kontextus
vizsgálata esetünkben pedig tovább segíthet a tanári létproblémák eredetének
utánajárni.

Dolgozatom első részében míg a tanárlét korabeli írói olvasatának
alapjául szolgáló korszaknak, azaz a tanárregények történeti-történelmi
élményhátterének igyekeztem utánajárni a Nyugat segítségével, addig a
második részben már a tanárlét-olvasatként is kezelhető regények
tanáralakjait vizsgálom meg.

161

In: Bókay id. mű, 457. o.
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A tanárábrázolások irodalmi csoportosításának
problematikája

Ismerve a tanáralakokat főszereplőknek megtevő, vagy őket a főbb
szereplők

között

felvonultató

irodalmi

művek

nagy

számát,

túl

leegyszerűsítőnek hathat mindazon nézet, mely a századforduló magyar
irodalmával kapcsolatban a tanárok regénybeli szerepeltetését csupán a
nyugati irodalom egyik gyakori motívumának hazai tükröződőseként említi.
Íróink hosszabb-rövidebb tanárkodásuk alatt éppen elegendő saját élményhez
és megélt tapasztalathoz juthattak ahhoz, hogy azok később megírt irodalmi
műveik élményháttereinek alapjául is szolgálhassanak.
De hogy a tanáralak szerepeltetése mennyire nem csak a nyugatos
mintájú irodalmi korszellem puszta követése és divatos motívumainak
átvétele volt, azt a regénybeli iskolák működési mechanizmusának aprólékos
és pontos kidolgozása is bizonyítja, akárcsak a személyes tanártapasztalatok
által gondosan megrajzolt tanáralakok felvonultatása is.

Ennek ellenére a vizsgált korszak irodalmi műveinek tanárspecifikus
vizsgálataira –mint láttuk- még a pedagógiatudomány részéről is a
kilencvenes évekig kellett várni, az irodalomtudományi vizsgálatok pedig
inkább a regényekben felbukkanó gyerekszereplőkre összpontosítottak, noha
a szerepkörök évtizedekkel korábban végbement irodalomtudományi
felértékelődése nyomán érdemes lehetett volna a tanári szerepköröknek is
valamiféle rendszerét, egyfajta irodalmi tanártipológiát megalkotni.

Szegedy-Maszák Mihály még 1980-ban írta Propp kapcsán, hogy
„Propp könyvének megjelenése óta közhelynek számít, hogy az
elbeszélő művekben nem a motívum, hanem a szerepkör a legkis ebb
egység.” 162

Tipológiai rendszerem középpontjába én is a szerepköre által jól
elkülöníthető tanáralakot helyeztük. Már a vizsgálatok kezdetén ki kell
azonban jelentenem, hogy a végtelenül leegyszerűsítő, de a típuskutatások
kiindulásaként általánosan elfogadott valóságos hős – fiktív személy
162

Szegedy-Maszák Mihály: Az elbeszélő szövegek rétegei. In: Kanyó Zoltán szerk.: Az
irodalmi elbeszélés elméleti kérdései. Szeged, 1980, Studia Poetica, 353. o.
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kettőssége esetünkben teljesen használhatatlan. A vizsgált regények szerzői
közvetlen benyomásokkal és ismeretekkel rendelkeznek163 a tanári pályáról,
ezért a fikciós kontextusba állandóan beúszó valóságfragmentumok nemcsak
hogy nem hagyhatók figyelmen kívül, hanem olykor akár döntő szerephez is
jutnak. Ezért a szereplőket feltevésem szerint nem vizsgálhatjuk csupán egy,
a valóságtól hermetikusan elzárt fikciós regénytér entitásaiként.
Ráadásul, ahogy arra már utaltam korábban is, ezek a regények
számtalan, mára már gyakran csekély jelentéssel bíró, ám a keletkezésük
idején még világosan dekódolható valóságos vonatkozási pont köré
szerveződhetnek, melyek a történelmi háttér ismeretének elhomályosultával
kihullhattak ugyan az általános jelentésképzés kialakításában szerepet játszó
ágensek sorából, de tanártipológiánk kialakításában mégis szerephez jutottak.
Ezért a tanártípusok megállapításakor a regényalakok környezetükhöz való
viszonyán, jellembeli sajátságain túl mindvégig a referenciális háttérként
szolgáló történelmi-geopolitikai keretre is figyelemmel kellett lennem.

Azért, hogy kikerüljem a tanártipologizálás általánosan elterjedt, ám a
naivitás határát súroló módszerét, a tanári „erénykatalógusok” szerinti
csoportosítást, a regénybeli tanárszemélyiségek rendszerezésénél különböző
pedagógustipológiákhoz is segítségért fordultam.
Gombocz János egy 2003-as előadásában164például kitért a tanártipológiák
történelmi áttekintésére is. Ebben Vowinkel képzési eszményből levezetett
tipológiájától Caselmann „fenomenológiai-empirikus” kutatásán

át a

pályaspecifikus megközelítésekig ismerteti a különböző csoportosítási
lehetőségeket.
De minden egyes csoportosításnál - így akár a pályaspecifikus irányultságú
pedagógiai megközelítésnél - világosan érzékelhető, hogy a kutatók
következtetéseikkel több más tudományág, mint például a pszichológia,
szociológia, szociolingvisztika stb. illetékességi körébe is „átnőnek”,
miközben az empirikus pszichológiai vizsgálatok és azok statisztikai

163

Az általam megvizsgált regények esetében ez alól a kitétel alól például Szép Ernő, Márai
Sándor, Farkas Pál vagy kisebb mértékben a tanárcsaládba született, de személyesen soha
nem tanító Kosztolányi Dezső amúgy alapos, de mégis csak közvetett ismeretei kivételek.
164
Dr. Gombocz János: A pedagógus szerepe, az osztályfőnök személyisége. In: XII. Óbudai
Közoktatási Konferencia. Bp., 2003, III. Óbuda Békásmegyer Önkormányzata Pedagógiai
Szolgáltató Intézet, 78-92. o.
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kiértékelése a változó szituációs paraméterek mellett egyesek szerint „a
gyakorlat számára keveset mond.” 165

Haller kutatásai nyomán aztán Gombocz János is felveti előadásában azt
a kérdést, hogy „«… vannak-e

egyáltalán

általános,

változatlan

karaktervonásai a tanári személyiségnek, vagy pedig azok
megállapítások,

amelyeket

a

tanár

ti pikus

a

beállítódásair ól,

viselkedésmódjáról és kognitív sajátosságair ól mondunk, csak azokra
a speciális feladatokra és személyekre vonatkoznak, amelyekről és
akikről

épen

tudományellenes
pedagógus

beszélünk.»
álláspont

Ez

a

ravasz

személyiségével

gondolat

nem

megfogalmazása,

kapcsolatos

kutatások

legfontosabb ellentmondásainak pontos kifejezése.”

valamiféle
hanem

a

jelenlegi

166

A tanári-nevelői szakma és a pedagógus szerep tudományos leírásának
különböző lehetőségei mellett többek között a Bernd Weidenmann-féle
szociológiai megközelítés jellemző kérdésfeltevései segítettek aztán egy
fokkal közelebb jutni saját tipológiám felállításához:
Weidenmann az idevonatkozó szociológiai irodalom jellemző kérdéseit össze
is foglalta:

„1.

Meghatározott személ yiségeket vonz-e a nevelői pálya? A szociológia
nyelvén szólva: az iskola mint szervezet munkatársait meghatároz ott
jegyek alapján tobor ozza-e? (… )

2.

Kimutatható-e személ yiségkülönbség (beáll ítódás-különbség) a
nevelők és más foglalkozásúak között, illetve különböző feladatú
nevelők között?

3.

Változnak-e a személ yiségjegyek és a beállítódások a képzés
ideje alatt, illetve a hivatal gyakorlása közben? A hagyományos
szociológiai modell szerint a szervezet homogenizálja munkatársait.
Ezt többféle módon ér i el: a rekrutációval, továbbá az ellenőrzés és
a büntetés sajátos rendszerével. Meghatár ozhatóvá válik tehát egy

165
166

In: Dr. Gombocz id. mű: 86. o.
In: Dr. Gombocz id. mű: 88. o.
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hivatásszerep.”

167

(Bár hogy az egyértelműen leírható-e, ezt Gombocz

szerint maga Weidenmann is vitatja)

Természetesen

saját

tanártipológiánk

sem

vegytiszta

kategóriák

felállítására törekszik, s előfordul, hogy az általam kiválasztott s
reprezentatívnak tartott regénybeli tanáralakok több csoport jegyeit is
magukon viselik, sőt, miután a társadalmi folyamatok dialektikus
természetéből következik, hogy egyidejűleg több, egymást váltogató rögzített
pozíciója is lehet minden embernek, ezért igyekszem mindig az adott
halmazhoz köthető tipikus léthelyzetet is bemutatni, és ahhoz kapcsolva
megemlíteni a vizsgált szereplőt.
Tehát korántsem egy mindenek feletti spekuláció által megalkotott abszolút
modell felállítására törekedtem, s magam is igazat adok Viktor Žmegač-nak,
mikor arra figyelmeztet, hogy „(…) fenntartással kell lennünk a tipológiákkal
szemben (amelyek egytől egyig a megismerés gazdaságosságát szolgáló
leegyszerűsítések, modellkészítések)”168, de a korszak irodalmában oly
gyakori tanáralakok közötti specifikus hasonlóságok és eltérések egyenesen
kínálták is a tanárkarakterológiai csoportosítást.
A regénybeli életrajzi-történeti hasonlóságok alapján párhuzamba állított
alakok kölcsönösen megvilágítják egymást is, s esetenként az alkotó életét is.
Az egymást megerősítő tipikus jegyeik alapján így határozottabban ki is
rajzolódhat egy-egy tanártípus, valahogy úgy, mint Plutarkhosz Párhuzamos
életrajzaiban,

kinek

összehasonlító

életrajzi

eljárását

újabban

a

történettudomány ismét előszeretettel alkalmazza.
Lehetővé válik továbbá az irodalmi tanáralak árnyaltabb, diakrón jellegű
vizsgálata is, amennyiben a jelentős történelmi változásokat felmutató 1910es, 1920-as, 1930-as éveket elfogadjuk releváns háttérnek, még ha ettől a
leíró jellegű vizsgálatok olykor nagyvonalúan el is tekintenek.
A korszak regényeiben megjelenő tanárok így nem pusztán archetipikus
alakok, hanem egyben olyan fiktív-demonstratív személyek is, akik a
századforduló oktatáspolitikai tendenciáinak hű tükrei, s az akkor hivatalban
lévő oktatáspolitikai döntéshozók szellemi árnyékát is magukon viselhetik.
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In: Dr. Gombocz id. mű, 91. o.
Viktor Žmegač: Történeti regénypoétika, a huszadik századi regény alapvető kettőssége.
In: Thomka Beáta szerk.: Az irodalom elméletei I. Pécs, 1996, Jelenkor – JPTE, 101. o.
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Ez a sajátos komplexitásuk pedig épp abból fakadhat, hogy megalkotóik,
azaz maguk a szerzők szinte mind tanárok (is) voltak.

A

tanárság

megközelítőleg

irodalmi
öt

művekben

évtizedet

Aranysárkánytól (1889 vagy 1895

ölel
169

való
fel,

leképeződésének
hisz

vizsgálata

tanulmányomban

az

) a Tanárok végi felszabadulásig terjedő

időszakkal foglakozom.

A tanárokat tehát – a regénybeli azonos feladatkörüket, a tanárságot
figyelembe véve - az elbeszélésben betöltött saját szerepkörük alapján
csoportosítottam, kitérve mindeközben a regényekben megjelenő, az iskolai
rendszerből való kikerülés két legfontosabb rítusára, az érettségire, és a
különböző, tanár illetve diákok ellen lefolytatott fegyelmikre is.

A tanár tipológiai modellje és a hatalom

Kutatásom közben többször és többen is figyelmeztettek, hogy
alapvetően elhibázott lenne, ha úgy mondanék sommás véleményt a Nyugat
korának tanártársadalmáról, ha az ekkor keletkezett iskolaregényeket venném
alapul, hisz ezek alapvetően retrospektív jellegűek, így általuk csak egy, a
Nyugat korszakában vagy a mű keletkezésének idejében már nem létező,
egykor volt iskolavilágot tudnánk rekonstruálni, és azt is erős kritikai
kételyekkel kellene fogadnunk, már csak a szerzői szubjektivitás miatt is.
De a több évtizedet felölelő vizsgálat részemről nem csak a Nyugat
hosszú működése miatt volt indokolt, hanem a hatalom azon sajátos
formájának artikulálódása miatt is, mely az iskolaregényeknek annyira a
sajátja,

hogy

tanártipológiám

megalkotásának

szempontjai

közé

is

beemeltem.

169

Novák Antal megveretésének napja – ahogy az a Dr. Ebeczky Dezső által felvett
regénybeli jegyzőkönyvből is kiderül – június 12-én, szerdáról csütörtökre virradó éjjel,
újhold idején történt. Egy öröknaptár segítségével könnyen megtudhatjuk, hogy ez az év
1889 vagy 1895 lehetett csak, s ezt lunáris naptár segítségével le is ellenőrizhetünk.
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Az iskola, mint a hatalmi diskurzus kitüntetett tere
A

szövegekben

megjelenő

különböző

iskolák

olyan

ismétlődő

metaforikus regényterekként is felfoghatók, melyeknek zárt, börtönszerű
világában csak a hatalom logikája szerint tartható fenn a rend. Horváth Futó
Hargita tanulmánykötetében a tanár-diák viszony kulcshelyszíne, az iskola
kapcsán ezért is idézhette épp ezt a részletet Kosztolányitól: „(…)
kőfalaival, fegyelmével élő valóságot keretez, hogy korlátok között
tartsa azt, ami korlát lan. Itt meg lehet figyelni a természetet s a
természet szelíd vagy kegyetlen kertészeit, a fiúkat és az apákat, a
zabolátlan ösztönéletet és az elveket.” 170

Az „élő valóságot keretező iskola” pedig önkéntelenül is rögtön
Michel Foucault Jeremy Benthamtől átvett panopticon171 fogalmát juttathatja
az eszünkbe. Eszerint a „Panopticon kitüntet ett hely, mert lehetővé
teszi, hogy kísérleteket végezzenek az embereken, és hogy tel jes
bizonyossággal elemezzék azokat az átalakulásokat, amelyeket el
lehet

érni

ellenőrző

náluk.

A

készülékét

panoptikum
is

akár

létrehozhatja.

s aját

mechanizmus ainak

Központi

tornyában

az

igazgató valamennyi alárendelt alkalmazott ját kémlelheti: ápolókat,
orvosokat, művezetőket, tanítókat, őr öket; folyamatosan megítélhet né
őket, módosíthatna vi selkedésükön, általa j obbnak ítélt módszereket
kényszeríthetne rájuk; s őt magát is könnyen ellenőrizhetnék.” 172

Bármely nevelési viszonyt vizsgáljuk is meg, mindegyik esetében a
hatalomnak különböző intézményesült formáival találkozunk. A nevelőt –
tanárt, mestert stb. – különböző legitimációs eljárás alapján olyan jogokkal is
felruházták, melyekkel előírhatja, megszabhatja az iskolai társadalom
működését, s ennek során a tekintélyét is latba vetheti, sőt latba kell vetnie
egy nála is magasabb hatalmi intézmény elvárásainak fejet hajtva.
A diákokra osztott szerep a nevelési folyamat klasszikus eseteiben csak a
szófogadásra és az engedelmességre korlátozódik, míg a tanárok ennek
betartatására köteleztettek. Az iskolához, mint helyhez, és a neveléshez, mint
helyzethez kötődő cselekvési kényszer így nemcsak a diákokra, hanem a
tanárokra is jellemző. A hatalmi viszonyokat a rájuk ruházott részleges
170

In: Horváth Futó Hargita, 9. o.
1782-ben a filozófus Jeremy Bentham az angol parlament figyelmébe ajánlotta az általa
tervezett, tökéletes felügyeletet biztosító börtönt, a Panoptikont. Michel Foucault az ő tervei
nyomán alkotta meg Panoptikumát, a fegyelmező hatalom hatalmi gépezetének intézményét.
172
In: Michel Foucault: Felügyelet és büntetés. Bp., 1990, Gondolat Kiadó, 278. o.
171
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hatalommal ők sem csak alakítják, hanem – a diákokhoz hasonlóan – egyben
el is szenvedik.

Mármost ha az a kérdés, hogy a tekintélynek vannak-e különböző
szintjei, van-e, érvényesül-e bármiféle alá-ill. fölérendeltségi viszony a
„társadalmi cselekvések” különböző szintjei között, amely az iskola
alapvetően elzárt, ám szigetszerűségében mégis a teljesség jelleget felmutató
rendszerébe is begyűrűzhet, akkor könnyen beláthatjuk, hogy érdemes a
Foucault-i

diskurzusrendszerből

kiindulva

a

hatalom

működési

mechanizmusát nemcsak az iskolaregényekben, hanem a tanárregényolvasatban is173 megvizsgálni.

Az is vitán felül áll, hogy olyan szituációban, melyben a diákságnak
személyes késztetéseit intézményesített utasítások nyomán az apák elvei által
megzabolázott ösztönökre kell lecserélnie, még ha mindez egy olyan, a
társadalom által szentesített módon és helyszínen történik is, mint amilyen az
iskola, akkor ott a tekintély és a hatalom fogalmai alapvető jelentőségűvé
válnak.
Röviden ezért érdemes ismét rátekinteni a pedagógiai szakirodalom néhány
vonatkozó

munkájára

is,

melyek,

Foucault-hoz

hasonlóan,

szintén

szüntelenül emlékeztetnek minket arra, hogy „a tekintély társadalmi
tényként is leírható. (…) mindenkor társadalmi cselekvésből ered, és
meghatározza a társadalmi kapcsolatokat.”

174

A neveléselméleti szakirodalom a tekintély mellett gyakran használja az
uralom, hatalom és erőszak fogalmait is, sokszor akár egymás rokon
értelmű fogalmaiként is alkalmazva őket.175
Kron tanulmánykötetében külön kitér Hennen és Prigge 1977-es tekintélydefiníciójára. Ebben az említett kutatók a tekintély és az uralom fogalma
között alapvető különbséget tesznek: „Az ural mat a társadalmi helyzetek,
de szervezeti formák, például iskola vagy oktatás strukturális
173

I sko la reg én y és ta n á r re g én y között ebben az esetben nem a tartalmi vonatkozások,
hanem az előzetes olvasási stratégiánk alapján tettem különbséget: nevezetesen egy olyan
kereső olvasást alkalmazunk, melynek legfőbb rendezőelve, hogy a tanárnak kontextus
teremtette helyzetére figyelünk, de nem a figuratív elemek vizsgálatával igyekszünk
elkerülni a Paul de Man-i intencionált jelentés és kanonizált olvasat rémét, hanem a
Foucault-i diskurzus iskolai megnyilvánulásait keressük a szövegekben.
174
In: Friedrich W. Kron: Pedagógia. Bp., 2003, Osiris Kiadó, 329. o.
175
In: Friedrich W. Kron, 329. o.
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ismertetőjegyének tekintik. Tekintély alatt pedig egy személy, például
a tanár avagy egy t ársadalmi kapcsolat, például

a tanár-diák

kapcsolat strukturális ismertetőjegyét értik.” 176

Noha az uralmat és a tekintélyt Hennen és Prigge is egymást feltételező
fogalmaknak tekintik, de szerintük az „uralommal szemben a tekint ély
nagyobb

társadal mi

közelséget

jelent.

A

tekintélyben

az

őt

megalapozó ural mi viszonyok jutnak kifejezésre. (… ) Egy és ugyanaz
a

személy

különböző

tulajdonságokkal

tekintélyekkel,

rendelkezhet,

amelyek

illetve
különböző

különböző
uralkodási

elvekhez kapcsolódhatnak. A » tekintéllyel rendelkező « személy
éppen ezért szigorúan véve többféle és gyakran nagyon eltérő
tekintéllyel rendelkezik.”

177

Kron következtetése szerint a tekintély, mint személyes tulajdonság azért
sem függetleníthető a mindenkori társadalmi rendszertől, mert benne is,
akárcsak a társadalmi szerepekben és státusokban, az uralmi struktúrák
fejeződnek ki: „Az ol yan társadal mi szerepekben, mint például a
családban és az iskolában, a meglévő mindenkori uralmi struktúrákat
kell vizsgálni és elemezni, hogy megállapítható legyen, mi a tekintély
formája és tartalma, célja és funkciója, illetve hogy mekkora az
egyén számára biztosít ott mozgástér.”

178

A tanári szerep olyan nyelvi struktúrába helyezi a tanárt, olyan
jelrendszer elsajátítását, használatát várja el tőle, amely egy már meglévő,
mélyebb, strukturális közeg meglétére vezethető vissza. Ennek a mélyebb
struktúrának felszíni megjelenési formái történetileg mutathatnak eltéréseket.
Ezeket az elemzett regényekben megvizsgálva az iskolában megjelenő
hatalmi hálózat diskurzusainak működését, s egy, a miénktől részben eltérő,
korábbi variációját láthatjuk, mely a társadalmi tér történeti változásával áll
kapcsolatban.

A

tanár

szerepköréhez

a

modern

társadalomban

szorosan

hozzákapcsolódik a hatalom által ráruházott fegyelmező funkció is, noha
feladatát legáltalánosabban a tudás átadásában szokás megragadni, de mind
az átadott tudás jellege, mind az átadás módja egy előzetesen már meglévő
176

In: Friedrich W. Kron, 329. o.
In: Friedrich W. Kron, 330. o.
178
In: F. W. Kron, 330. o.
177
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hatalmi viszony fenntartásának érdekében történik: „(… ) ne ámítsuk
magunkat: az igaz di skurzus rendjében is, a közreadott és minden
szertartástól mentes diskurzus rendjében i s működnek még a ti tok
kisajátításának és a s zerepek felcserélhetetlenségének formái.” 179 –

vallja erről Foucault A diskurzus rendjében.

Tekintettel

az

Osztrák–Magyar

Monarchiabeli

közös

történelmi

gyökerekre, érdekességként most tekintsük meg, mit vallott az iskolás
évekről az osztrák Stefan Zweig a 30-as évek végén: ” (… ) az állam az
iskolát

önmaga

teki ntélyének

céljából

zsákmányolta

ki.

Minket

elsősorban arra kellett nevelni, hogy a fennálló rend tökéletességét
elfogadjuk, ezért tanárunk vélekedését csalhatatlannak, az apai s zót
megcáfolhatatlannak, az államgépezet művi világát remekműnek,
legelsősorban is örökkévalónak tekintsük. E pedagógiának, mely
egyébként a cs aládban is uralkodott, másik s arkalatos tétele az vol t,
hogy az ifjúság csak ne éljen a kedvtelései nek. Mielőtt bárminemű
jogokhoz jut, szolgálja meg őket, tanulja meg, hogy kötelességei
vannak, itt is a legfontosabb az engedelmess ég kötelme.”

180

Móricz Zsigmond az 1931-es Forr a bor egyik jelenetében pedig így
fogalmaz ugyanerről:„(…) a levegőben volt a megfegyelmezettség.
Politikailag volt már megfegyelmezve a nép. Kivált az intelligencia.
Mameluk volt az egész világ. A kormánynak alázatos szolgája, s a
szülő legelső szava az volt a fiához, hogy megéreztette vele, hogy
senkinek semmi téren nincs szabad akarata.
Hivatalnokréteg adta a legtöbb diákot, s a hivatalnok valósággal
szellemi pária volt, akinek nem volt sz abad akarata.
Szavazni a kormánnyal kellett, s a hivat alfőnök és a szolgál ati
viszonyban levő főnökök biztosan szállították a szavazópolgárokat a
szolgabírónak, a főispánnak. A nemzet közsz elleme volt béklyóban. S
ez olyan destruáló hatással volt az egész világra, hogy az új
generációk már úgy nőttek, hogy akaratnélküli engedelmes szolgái
legyenek a hatalomnak. (… ) Ez a szolgai szellem ült ott a Misi
magatartásán is, míg a tanár előtt állott.” 181

179

Michel Foucault: A diskurzus rendje. In uő: A fantasztikus könyvtár. Válogatott
tanulmányok, előadások és interjúk. Bp., 1998, Pallas Stúdió–Attraktor Kft., 61. o.
180
Stefan Zweig: A tegnap világa. Egy európai emlékezései. Bp., 1981, Európa Könyvkiadó, 42. o.
181
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig–Kamaszok–Forr a bor. Bp., 2007, Gabo Kiadó,
380-381. o.
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Összehasonlításként tekintsük most meg azt is, hogy a fegyelmező
társadalom modernkori megerősödésével kapcsolatosan – Walhausenre
hivatkozva- a nevelés helyes fegyelmező módszereiről hogyan vélekedett
Foucault az 1960-as években: a „fegyelmező hatalom (… ) olyan formája
a

hatalomnak,

amel y

fő

funkciójának

nem

megnyirbálást tekinti, hanem az «idomítást».”

a

lefaragást

és

a

182

Szembetűnő, hogy a fegyelmező hatalom nevelésének a lényegét Zweig,
Móricz és Foucault egyaránt a termelésben látja, és ez alatt – az iskola
esetében – a tudás és az alkalmasság lélektelen termelését kell érteni, mely
egyenes arányban áll az idomítás mértékével.

Másutt Foucault annak fontosságára hívja fel figyelmünket, hogy
ismerjük fel a nagy választóvonalakat, melyek a diskurzusok társadalmi
kisajátítása mentén meghúzódnak: „Az oktatás hiába olyan eszköz,
amelynek révén a mi társadalmunkban jog szerint minden egyes
egyén

hozzáférhet

bármilyen

típusú

diskurzushoz,

tudjuk,

hogy

elosztásában, valami nt mindabban, amit lehetővé tesz, és amit
megakadályoz , a társadalmi különbségek, ellentétek, küzdelmek által
kialakított választóvonalakat követi. Minden oktatási rendszer a
diskurzusok kisajátításának politikai fenntartása vagy módosítása,
mindazon

tudással

és

hatalommal

együtt,

ami

a

diskurzusok

birtoklásával jár.” 183

Abban, hogy ez sikerüljön – vallja Foucault - „a panoptikum sémát mindig
felhasználhatjuk (…), ahol nem túlságosan nagy kiterjedésű tér keretei között
kell felügyelet alatt tartani egy bizonyos számú embert.”184
Tehát az olyan intézményekre és alkalmazottakra, mint például az iskola
és a tanárok, kitüntetett szerep hárul a panoptizmus jellegét magán viselő
társadalmakban – amilyennek a fenti két idézet szerzői az Osztrák-Magyar
Monarchiát is láttatják, s akkor még Kafka Kastélyáról és Peréről nem is
beszéltünk – ahol a hatalomnak olyan típusa valósul meg, melyben az
egyének fölötti és mindenkire külön is kirótt állandó felügyelet, ellenőrzés,
büntetés, jutalmazás és korrekció a jellemző.

182

In: Felügyelet és büntetés, 233. o.
In: A fantasztikus könyvtár, 62. o.
184
In: Felügyelet és büntetés, 280. o.
183
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Ezért a tekintély különböző megjelenési formáit, a hozzá kapcsolódó
cselekvési lehetőségeket és megnyilvánulásokat, valamint a tekintéllyel
rendelkezők

számára

biztosított

mozgástereket

is

összehasonlítom

dolgozatomban.
Ehhez még kiegészítésként érdemes a pedagógiatudomány hatalommal
kapcsolatos elméleteire is kitérnünk röviden, hisz a tanártipológiai
vizsgálódásunk miatt ezek is jelentőséget kapnak.
A pedagógiai szakirodalom általánosságban a tekintély négy formáját
különbözteti meg185:

A, A hivatal adta tekintély:

Ebben az esetben egy személy törvényes

hatósági jelleggel lát el bizonyos feladatkört olyan jogkörrel, mely
hivatalánál fogva intézkedések foganatosítását is lehetővé teszi a számára: „A
tanárt például hivatali kötelezettsége és esküje ruházza fel ezzel a tekintéllyel.
Hivatalának gyakorlásában az oktatási törvényre, az iskolai rendtartásra,
valamint a végrehajtási utasításokra támaszkodik, és egyben ezek
legitimálják tevékenységét is.”

B, A személyi tekintély: Döntően

lélektani

tényezőkön,

„értékesebb

pszichológiai tudáson” alapszik. Létrejöttében szerepet kap mindaz a
személyes tapasztalat, tudás és személyes varázs, ami által példaképpé,
követendő mintává válhat valaki. „Nem kétséges, hogy az ilyen személyi
tekintély és annak strukturális és tartalmi elemei nagy jelentőségűek a
nevelési és oktatási folyamatokban.”

C, Szakmai tekintély:

Ebbe a kategóriába soroljuk azokat a személyeket,

akik szakmai hozzáértésük, szakértői tekintélyük folytán vívtak ki elismerést
a társadalomtól. „Az a lehetőség, hogy valaki szakmai hozzáértése révén
legyen képes hatni, a tanár szempontjából rendkívüli jelentőségű. Szakmai
képzettsége révén olyan társadalmi hatást képes elérni magas fokon, hogy a
társadalmi helyzeteket ne elsődlegesen a kapcsolatok, hanem a tények
alapján határozzák meg és alakítsák ki.”

D, Megbízatáson alapuló tekintély:

Egy csoporton belül, annak egyik

tagja felé megnyilvánuló megelőlegezett bizalmon alapszik. A megbízottnak
185

In: Friedrich W. Kron, 333-334. o.
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teljesítményével folyamatosan igazolnia kell, hogy a megelőlegezett bizalmat
kiérdemli. Ez a tekintély részben átruházott, hisz rendszerint egy ellenőrzött
és időben korlátozott hivatalhoz kötődik, mint amilyen egy iskolai igazgatói
kinevezés is.

Amint a különböző alpontok is sugallják, a tekintély típusvizsgálata nemcsak
a tanítási és nevelési kutatásokban eredményezhet új minőséget, hanem akár
a különböző tanártípusok csoportosításához is használható szempontot
kínálnak, mivel „nem létezhet tekintély nélküli nevelés, hacsak
nem számolják fel a felnőtteket.” 186 Ez a megállapítás pedig az
iskolaregények fikcionális univerzumában is érvényes.

Michel Foucault és a pedagógiatudományi megközelítések nyomán azért
választottam ki a tanárregényekben elsődlegesen épp hatalmi aspektusok
vizsgálatát, mert ezek a regénybeli iskolai kontextusban több szempontból is
elemezhetők.
Egyrészt hatalmat gyakorol az állam a tanáron s a tanár által közvetve a
diákságon. Ha pedig a tanári életpálya évtizedes működését vesszük alapul,
akkor a hatalom egy tanáron keresztül generációk hosszú sorának
gondolkodását képes befolyásolni.
Másrészről a tanár mindenkor közvetlen hatalmat gyakorolhat (például a
jegyértékeléssel, fegyelmikkel) diákja felett. Órán tanúsított emberségével
vagy épp a szeszélyes viselkedésével okozott sebekkel, tárgyi tévedéseivel
pedig hosszabb időtávra, akár diákja egész későbbi életére kiható s azt
befolyásoló hatalommal, azaz hatással rendelkezhet.
Hatalmat képviselhet harmadrészt a tanár tudása, szellemisége is, pozitív
mintául szolgálva diákjainak, bár hozzá kell tennünk, hogy a vizsgált
irodalmi művek legtöbbje épp ennek a hatalmi tényezőnek a hiányáról vagy
tragikus, olykor tragikomikus elbukásáról tájékoztat minket. Az átadott tudás
jellegében pedig visszavezethető a foucault-i hatalmi rendszer felügyelő,
ellenőrző, korrekciós jellegére is.

Mindezen okokból tehát a regénybeli tanároknak a hatalomhoz és a
tekintélyhez fűződő iskolán belüli és kívüli viszonyrendszerére alapoztuk az
általunk megalkotott csoportosítást, melyben a fentebb már ismertetett
186

F. W. Kron, 332. o.
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Michel Foucault-i diskurzuselmélet és a Weidenmann-féle szociológiai
megközelítésű rendszerezésén túl Viktor Turner liminalitás-communitaskutatásai, valamint Joseph Adelson pedagógusmodelljei segítettek leginkább.

A különböző csoportok felállításakor a tanáralakoknak nemcsak a
munkájukhoz, a kollégákhoz és a diákokhoz fűződő kapcsolatait vizsgáltam
tehát meg, hanem a felettes szerveikkel, az oktatási rendszerrel szembeni
viselkedésüket is. Áttekintve a liminális léthelyzetük közös vonásait és a
struktúrától független communitashoz való viszonyulásukat az alábbi 4
csoportot állítottam fel:

- beosztott tanár (helyettes tanárok, szaktanárok)
- vezető-igazgató tanár
- szerelmes tanár
- abszolút pedagógus

A felhasznált pedagógiai szakirodalmak kiemelik, hogy a nevelési
folyamat implicit módon hamar átcsaphat hatalmaskodásba, lelki, fizikai
erőszak alkalmazásába, s bár a tekintéllyel való visszaélés lehetőségét
tökéletesen és teljesen megszüntetni sosem tudjuk, de nevelőként, tanárként a
saját tudatosságunk erősítésével minimalizálhatjuk.
Strzelewick és Kron szerint minden nevelési folyamat ilyenformán egy olyan
társadalmi kapcsolat is egyben, melynek egyik strukturális kritériuma a
tekintély, amely egy példamutató vezető meglétét feltételezi. Ilyenkor a
személyek közötti egyenlőtlen viszony, amint arra Strzelewicz nyomán Kron
rámutatott, többnyire mindkét fél által elfogadott. Ellenkező esetben a
hatalom az autoriter vonások különböző változatait mutatja fel.

Michel

Foucault valószínűleg ezen a ponton jelezné, hogy a nevelési folyamat, mint
megvalósuló társadalmi folyamat, már eredendően magán viseli az autoritás
jegyeit is, csak különböző mértékben, de a viszonynak a mindkét fél által
elfogadott jellegéről ő is azt vallotta, hogy „mi nden intézményes forma
tőlünk és csakis tőlünk nyerheti el legitimitását.” 187

187

Felber Tamás: Michel Foucault pedagógiakritikája, avagy az oktatás, mint a normalizáló
hatalomgyakorlás hálózata. In: Új Pedagógiai Szemle. 2007/November.
(http://www.ofi.hu/tudastar/michel-foucault)
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A vizsgált iskolaregények között még egy szembeötlő hasonlóságot
megfigyelhetünk: már-már visszatérő motívum, hogy a vezetői-követői
viszonyhoz kapcsolódó engedelmesség elfogadása olykor problematikus
nemcsak a diákok, hanem a tanárok esetében is. Ennek a sajátságnak –
feltevésem szerint – nem feltétlenül csak a regényekben is demonstratívan
megjelenített, s a tanári pályát általában is jellemző lélektani-pszichológiai
okai lehettek, hanem történelmiek is.
A fegyelmező, panoptikus jellegű társadalom hatalmi intézményeit, hatalmi
„gépezeteit” működtetők sorsa „minden kötelékkel, amit csak ki tudt ak
találni” 188 a panoptikum sorsához kötődik. A panoptikumnak, a hatalom

laboratóriumának így nemcsak működtetői a tanárok, hanem maguk is
elszenvedői: ”kénytelen megalázkodni, hogy fölényben maradhass on,
és sokkal jobban függ a tőle függőktől, mint azok őtőle.” - fogalmazta

meg Foucault-nál már évtizedekkel korábban a középiskolai tanár Szerb
Antal is a tanári léthelyzet lényegét.

Mészáros György egy 2003-as, egyébiránt lebilincselően érdekes
tanulmányában189olvastam

a

saját

kutatásának

jellegére

használt

„pedagógiai etnográfia” megnevezést, melynek nyomán az ő eredeti
kifejezését

alkalmazva és

kiegészítve én

leginkább

szépirodalmi

pedagógiai etnográfiának jelölném meg munkámat.

Mészáros György tanulmányában a korosztályos szubkultúrák beavatásirituális folyamatait vizsgálta, melynek kapcsán gyakran említi Victor
Turnernek, a szimbolikus antropológia atyjának liminalitás fogalmát (az
elkülönülés és a communitas mellett), amely a köztes állapotok, így a rituális
folyamatok közbülső állapotának a megnevezéseként szolgál.
Az iskolát Mészáros a nem liminális jellegű térhez sorolja, mivel az jól
beilleszkedik a megszokott társadalmi struktúrába190. Pedig Turner a
liminalitást olyan, a státuszrendszerrel ellentétes állapotnak tartja, amikor is a
személyiségek „szükségképpen bizonytalanok, hiszen ez a helyzet és
ezek az emberek kicsúsznak vagy átfolynak az osztályozások azon
hálóján,

amelyek

rendes

körülmények

között

meghatározzák

a

kulturális térben elfoglalt állapotokat és pozíciókat. A liminál is
188

In: Felügyelet és büntetés, 278. o.
Mészáros György: Techno-house szubkultúra és iskolai nevelés. In: Iskolakultúra, 2003/9, 3. o.
190
Lásd Mészáros György tanulmányát. In: Iskolakultúra, 2003/9, 20-21. o.
189
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személyek sem itt nincsenek, sem ott; a jog, a szokás, a konvenció és
a szertartás által kijelölt és elrendezett pozíciók köztes területén
helyezkednek

el.” 191 Éppen ezért vitatnám Mészáros György azon

megállapítását, mely szerint az iskola nem liminális tér.
Abban osztom nézetét, hogy magának az iskolának az intézménye
mindenképp a struktúra elemei közé sorolandó, de az iskola keretei
biztosította

léttér

a

liminalitás

egyik

legnyilvánvalóbb

folyamatos

megnyilvánulási terepe.
A társadalmi intézmények közül pont hogy a nevelési-oktatási intézmények
talán az egyedüliek, ahol az átmeneti állapot, és a belőle fakadó tévedés - a
maga majd minden megnyilvánulásával - a többségi konszenzus által mégis
csak megbocsátható, legalább is a diákok tekintetében.
Az iskola liminális jellege ráadásul csak tovább erősödött azáltal, ahogy a a
történelemben a pubertáskori, ifjúkori szakrális vagy folklorisztikus elemeket
hordozó beavatási szokásaink alább hagytak mindennapi életben, hisz újult
erővel nyerhettek teret ezek profanizáltabb formái – szecskaavató, gólyabál,
szalagavató, évközi vizsgák és végül az érettségi – az iskolában.
Nem értek egyet Mészáros azon megállapításával sem, mely a tanárokat
a turneri kontextusban leginkább a profétához hasonlítaná: „Ha a hatalmi
pozícióban

lévő

tanár

szerepét

kellene

valamilyen

szakrális

szerephez hasonlítani, akkor ez nem a s ámán, hanem inkább a
próféta lenne. A sámán bevezet a „transz-világba”, azzal köt össz e,
a

próféta

világos an

és

igékkel

igehirdető, közvetítő (...).”

192

(verbálisan)

közvetít.

Inkább

- írja, de az átmenetiség, a liminális

personae, a „küszöbember”-létből fakadó bizonytalanság, a spontán
pedagógiai helyzetek teremtette folyamatos vizsgakényszer nem átmeneti
jellegű, hanem – ki kell mondani! – állandó kísérője a tanári/nevelői
munkának193, talán épp azóta, hogy a korábbi, összehasonlíthatatlanul
sokoldalúbb, igaz kevésbé módszeres nevelői státusz helyét a XIX. századtól
átvette a professzionális szaktanárság. S noha ez a feltételezésem nyilván a
pedagógiatudományban megbotránkozást keltene, de a századfordulós
tanárregények vizsgálatai nyomán véleményem szerint sikerül majd kellő

191

Victor Turner: A rituális folyamat. Bp., 2002, Osiris Kiadó, 108. o.
In: Iskolakultúra, 2003/9., 21. o.
193
A Victor Turner-i liminális helyzetekre irányuló kulturális antropológiai kutatások eddig
az irodalmi művekben felbukkanó tanáralakokat, nevelőket is csak a gyermek, a diák
fejlődési folyamatában – mint átmeneti szakaszban - betöltött szereplőkként vizsgálták, de a
tanárlét liminális vonatkozásaira nem tértek ki.
192
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számú érvet felsorakoztatnom amellett, hogy ennek a lehetőséget se vessék el
teljesen.
Végezetül azt a Mészáros György által is hangoztatott új keletű
szociológiai szakirodalmi általánosítást is túlzónak tartom, mely szerint „a
hagyományos (modern) szocializációs intézmények (például iskola) szerepe,
hatása meggyengült. Ez világos összefüggésben van a (…) «posztmodern
helyzettel»”.194 Ha csak a vizsgált regényekre tekintünk, azokban sem az

iskolák hatása, sem a diákok magatartása nem volt összehasonlíthatatlanul
jobb, mint napjainkban.
Ráadásul az iskolai élet komparatív elemzésének gátjaként még a
temporális distanciát sem hozhatják fel, hisz mind az alkotók élményei,
mind pedig a regénybeli iskolák világa már a kortárs iskolarendszer jegyeit
viselik

alapvetően

magukon.

Novák

Antal

megverése,

Móricz

iskolabáljának bachanális jelenetei, vagy a már leérettségizett diákok barbár
és megalázó bankett utáni tivornyája a napokkal korábban még rettegve félt
tanárokkal, semmivel sem hatnának kevésbé kortárs jelenségnek, mint az
idevágó és az interneten mindenki számára elérhető megszégyenítő
Youtube- feltöltések.
Ezért is érdemes megvizsgálni tehát az iskolaregények ún. tanárregényolvasatát, hisz még a posztmodern hatástörténetet boncolgató szociológiai
szakirodalom számára is érdekes tanulságul szolgálhatunk.

Iskolaregény, nevelődési regény, tanárregény
vagy fejlődésregény?
Az iskolaregénnyel sok szempontból párhuzamba állítható nevelésinevelődési regény 20. századi hatástörténeti elemzéseit olvasva nagyon
megörültem,

mikor

Balassa

Péter

Gadamerről

értekezve

egyik

tanulmányában felteszi a kérdést: nem lehetne-e úgy definiálni az európai
nevelődés történetét, mint egyetlen, bár sok, egymással aligha összeférhető

194

In: Iskolakultúra, 2003/9., 22. o.
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nevelési regényt (Bildungsroman), amely olyan „pedagógiai” narratíva,
mely olvasásra „szorul”?195
Balassa Péter gondolatát tovább fűzve igenis felmerülhet annak a lehetősége
a tanárregényeknél is, hogy a tanári munka által megértett és értelmezett
léthelyzetet – a „másokat képezve önmagunkat képezzük” elv alapján, mikor
is feltárjuk a minket gátló tényezők, el-/lefojtásaink okait – egyfajta tanári
nevelődési regényként értelmezzük.
Radnóti Sándor szerint „Tulajdonképpen minden jelentős modern
regény nevelődési regény, amennyiben valamilyen módon mindegyik
egy ember adott társadalmi keretek közé való beilleszkedését vagy a
keserű

tapasztalatok

ábrázolja.”

nevelő

hatására

történt

kívülrekedését

196

A regénybeli hatalmi diskurzus torzító hatása is épp akkor vált nyilvánvalóvá
számomra, mikor a társadalmon kívül rekedt tanári státusz és a társadalmilag
elvárt tanári feladat közötti feszültséggel találkoztam.
Anti-fejlődésregényről

avagy

hanyatlásregényről

viszont

nemcsak

terminológiailag lenne értelmetlenség beszélni, hanem azért is, mert a
valósággal való számvetés mindenképpen pozitív előjelet kell, hogy kapjon,
ha másként nem, akkor úgy, mint egy olvasásra szoruló és változtatásra,
cselekvésre ösztönző pedagógiai narratíva.
Az elkerülhetetlenül felbukkanó személyes élmények persze megerősíthetik
azon feltételezéseket is, melyek a vizsgált regények közül többet az életrajzi
regény kategóriájába sorolnának, de ezzel a tanárregény nevelődési regény
párhuzama is erősödne, hisz az autobiografikus írásokban előbb vagy utóbb,
de

óhatatlanul

nevelési-nevelődési

elemek

bukkannak

fel,

melyek

pedagógiai-didaktikai funkciói letagadhatatlanok.
Következtetéseinknek ezen a pontján automatikusan kínálkozna, hogy a
tanárregényeket kényelmesebb volna a műfaji rendszerben már készen álló
hagyományos kulcsregényként értelmeznünk.
Kulcsregénynek197 Kovács Endre és Rónai Mihály András nyomán
általánosságban azokat a regényeket tekintjük, „amelynek kitalált nevű
szereplői és elváltoztatott környezete mögött ismert személyiségek,

195

Balassa Péter: Paideia, Humanitas, Bildung Gadamernél. In uő: Majdnem és talán, 59. o.
Radnóti Sándor: Nevelődési regény. In: Világirodalmi lexikon 9. (N-O), Bp. 1984,
Akadémiai Kiadó, 273. o.
197
Lásd erről a Világirodalmi lexikon kulcsregény szócikkét. Kovács Endre−Rónai Mihály
András: Kulcsregény. In: Világirodalmi lexikon. VI. kötet. 1979, Bp.,. Akadémiai Kiadó,
760. o.
196
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gyakran neves közél eti személyiségek és ténylegesen megtört ént
események

állnak,

s

e

személyek

felismerésére

bizonyos

jellegzetességek, körülmények (többnyire maguk a költött nevek)
rávezetnek, sőt amelyek e rávezetés szándékával íródnak, egyszóval a
megfejtéshez kulcsot adnak.”

A század eleji tanárregények kulcsregényként való kezelésének és
olvasatának

ráadásul

komoly hagyományai

vannak,

Babits

Mihály

Kártyavárát, Szabó Dezső Tanárokját, Móricz Légy jó mindhaláligját, Forr a
borát, de még inkább Laczkó Géza Királyhágóját ma is így198 emlegetik.
Én

a

bőséges

számbavétele

számú,
után

kulcsregényeknek

„referenciális”

mégis

nevezném

inkább

olvasatot
csak

műveiket199,

kínáló

legfeljebb

amelyekben

szövegrész
allegorikus

nyilvánvalóan

objektiválódtak a személyes élmények, a megélt tanári tapasztalatok,
melyeknek én is külön figyelmet szenteltem.

Fontosnak tartom megemlíteni azt is, hogy a vizsgált regények – egy
kivételével,200 amely ráadásul inkább csak szerzőjének életútja és a regényidő
miatt lett a vizsgált művek közé beválogatva – nem teljes tanári életutakat
mutatnak be. Ha a tanárírók iskolaregényeinek ennyire domináns
jellemzőjük,

hogy

csupán

egy

sorsdöntő

életszakasz

bemutatására

törekednek, az korántsem lehet véletlen: a kiválasztott életszegmentumok,
életszeletek által a tanárlét egy-egy paradigmatikus koncepcióját teremthették
így meg.

198

Babits Kártyavárát kulcsregényként kezeli Éder Zoltán is: „Mit látott Újpesten és mit
látott meg Újpestből Babits, arról Kártyavár című regénye beszél.” In: Éder Zoltán: Babits a
katedrán, 133. o.
Szabó Dezső Tanárok c. kisregénye kulcsregényolvasatának történetéről Szőcs Zoltán Szabó
Dezső
regényeinek
nómenklatúrája
címmel
írt
cikket:
http://www.tabulas.hu/szabodezso/irasok/regeny.html
A továbbélő Móricz tanulmánykötetében pedig Szilágyi Zsófia számolt be arról, hogy a
kisújszállásiak a Forr a bort évtizedekig kulcsregényként kezelték: „A kisújiaknak ez a
könyv kulcsregény volt, minden irodalomelméleti meggondolást félretéve olvasták a nagy
írónak azt az egyetlen regényét, amely nekik érdekes volt. Találgatták, ki kicsoda, gyűlölték
az egykori Zsigát, aki mindig idegen maradt köztük, ráadásul, ahogy ez ebből a regényből is
fényesen kiderült, megfigyelte és «kibeszélte» őket.” I n : Szilágyi Zsófia: A továbbélő
Móricz. Pozsony, 2008, Kalligram, 14. o.
199
Laczkó Géza Királyhágó c. regényét magam is a kulcsregény klasszikus kategóriájába
sorolom.
200
Vajthó László Tanárok című regénye.
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S ha ezek az életmetszet-regények201 feltűnően nagy hasonlóságot
mutatnak, akkor már egy olyan általános tanárfelfogást is feltételezhetünk,
melynek igazolását szintén részévé tettem vizsgálataimnak.
A regénybeli életepizódok pedig nem jellegükben, hanem ábrázolási
módjukban egyediek, és bár az események – lévén, hogy nem életrajzi
regényekről van szó - lényegüket tekintve fiktívek, de a reális tanárléttől a
legkevésbé sem életidegenek.
A szorosabban vett kulcsregény-olvasatot végezetül azért is elvethetjük,
mert a szigorúan „kortársi” jelleg helyett ezek az írások olyan személyiség-és
mentalitásbeli problémákat boncolnak, amelyek a hatalmi diskurzus
rendszerének szabályszerű, ezért korszaktól független működéséből adódnak,
s ezért a tanári szerepkör mindenkori kísérői lehetnek.

A struktúra

működésének történetében változhattak ugyan az uralkodó diskurzusok, de az
oktatást (is) befolyásolni kívánó hatalmi diskurzus mindig volt, van és lesz.
Így történhet meg, hogy ezek a művek a tagadhatatlan kordokumentumjellegük mellett is elkerülhetik az egydimenziós olvasatot, s a mai napig sem
esnek ki a befogadás-történet folytathatósági láncolatából.

201

A kifejezés etimológiailag Harkai Vass Éva tanulmánykötetének egyik gondolatához
kapcsolódik: ” (…) a világirodalom művészregényei között olyanok is előfordulnak, amelyek
egy-egy művészfőhősnek csupán egy-egy életszakaszát járják körül, főhősük életútjának csak
egy-egy hosszabb vagy rövidebb, ám sorsdöntő szakaszát, epizódját emelik ki, tematizálják.
(…) meghatározó jellemzője az életmetszet, egy hosszabb vagy rövidebb életszakasz
megjelenítése.” In: Harkai Vass Éva, 56. o.
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Az irodalmi tanáralakok

A

tanárok

vizsgálata

szempontjából

az

iskolaregények

egyik

leginformatívabb része, mikor a szerző szemével bepillanthatunk egy tanári
szobába, vagy a szerző kíséretében óráról órára részesei lehetünk az
osztályterem életének, s így számbavételezhetjük az „istenek karának”, a
tantestületnek a tagjait.202
Ezek a „tanárkatalógusok” hasonló poétikai funkciót töltenek be a
regényekben, mint az eposzokban a seregszemle: bemutatja a szemben álló
feleket és csoportokat, markánsan fölvázolva közben a köztük húzódó
törésvonalak okait. A gyakori listázások összevetésének tanulságai már
önmagukban egy külön vizsgálat tárgyai lehetnének.
A megemlített tanárok kiválogatása mögött nemcsak egy olyan
határozott szerzői szándékot feltételezhetünk, mely által a regénybeli
viszonyrendszerek kontextualizálódása válik a későbbiekben átláthatóbbá, de
a külön is megemlített tanárok státusza, tanított tárgya is olyan referenciális
jelentéssel bírhat, melyek a különböző tanári léthelyzet ábrázolásában
kaphatnak kulcsszerepet.

De a tanárregények iskolai-intézményi társadalmának leltára, szemben a
világosan átlátható eposzbéli enumerációkkal, összetettebb képet mutat: mint
minden, sokszintű hierarchiát felmutató társadalmi szervezet, úgy az iskola
esetében is igaz, hogy tagjainál nem csak törésvonalról, hanem törésvonalak
egész hálózatáról beszélhetünk, melyek egymást kiegészítve, erősítve vagy
éppen

egymást

keresztezve,

olykor

egymást

kioltva

dialektikus

kölcsönhatásban vannak.
Ha pedig már a törésvonalakról beszélünk, akkor röviden ki kell térnünk a
létrejöttüket kiváltó, a meglétükben szerepet játszó iskolai konfliktusokra203 is.
202

Már az is figyelemreméltó, amilyen eltérő narratív módszerrel mutatják be a különböző
szerzők az iskolai tanárállományt. Szabó Dezső például a Tanárokban vagy Babits Mihály a
Tímár Virgil fiában, valamint Komlós Aladár a Néró és a VII/A-ban úgy mutatja be a
tanárokat, mintha mi is éppen belecsöppennénk a tanári szoba életébe. Vajthó László
Tanárok c. regényében sokszor a főszereplő, a szemérmes Novák János magánlevelezésén
keresztül mutatja be tanárhőseit. Móricz Zsigmond a Légy jó mindhaláligban, a Forr a
borban vagy Kosztolányi Dezső az Aranysárkányban pedig a diákok között, az iskolai
tanóráik keretében mutatja be a tanárokat.
203
Lásd erről részletesebben Dögei Ilona Tizenévesek iskolai, illetve tanár-diák konfliktusai
című tanulmányát. In: Vastagh Zoltán szerk.: Értékátadási folyamatok és konfliktusok a
pedagógiában. Pécs, 1995, JPTE Tanárképző Intézet Pedagógiai Tanszéke, 258-277. o.
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Megnyilvánulásuk

szempontjából

a

konfliktusokat

feloszthatjuk

rejtett/látens és nyílt/manifesztálódott szembenállásra.
A hatalmi diskurzus tanár-diák relációban inkább a nyílt konfliktus a
jellemző, és többnyire erre láthatunk példát a vizsgált regényekben is. Ennek
kiváltó okaként a rossz jegytől a tanórán elszenvedett igazságtalan,
elfogadhatatlan tanári eljárásig vagy éppen a diák botrányos viselkedéséig
számos esemény szóba jöhet, de közös vonásként mindegyikről elmondható,
hogy egy konkrét esethez, egy korábbi nyílt összecsapáshoz köthetők.
A látens/rejtett konfliktus esetében a másikkal szembeni neheztelésnek, a
másiktól való idegenkedésnek okait már nem tudjuk egyértelműen
megfogalmazni, s éppen e miatt a meg nem értett volta miatt a konfliktus
feloldására is kevesebb esély van, igaz, erre a konfliktusformára a nyílt
összecsapás is kevésbé jellemző.
A tanárregényekben ez a magatartás főként a felnőttekre, ez esetben
tehát a tanárokra jellemző, s ezt a regénybeli viselkedést a magunk részéről
nem kizárólag a gyakran hangoztatott korabeli freudista hatásnak tudjuk be.
A fegyelmező hatalom megkívánta szerepkör miatt az érzelmeiket lefojtott,
merev szabályokba kényszerített tanárok személyisége nemcsak a tanári
szerepkörhöz tapadó „korlátoktól” szenved.
Miközben nevelőként – egyfajta kategorikus imperatívust követve - elvben
minden kapcsolatuknak a legteljesebb tárgyilagosságot kellene tükröznie, az
egyes társadalmi rétegekkel, népcsoportokkal, felekezetekkel szembeni
társadalmi előítéletek hatása alól ők sem vonhatja ki magukat, sokszor éppen
azért, mert az előítéletek már maguk is részei voltak az iskolai hatalmi
diskurzusnak.
A regényekben felvonultatott tanáralakok mentalitásbeli nyitottságának
mértéke ezért mindenkor a hatalomhoz való viszonyulásának is a függvénye.
Ennek egyenes következménye az iskola valós és metaforikus terében
megnyilvánuló differenciált bánásmód és a következetlen tanári magatartás
általános tapasztalata.

Ha mindezekben az összehasonlító elemzések nyomán bármiféle
szabályszerűség figyelhető meg, akkor érdemes megvizsgálni, hogy van-e
ezeknek bármiféle korspecifikus vonatkozása is az általános jellemzőkön túl.
A különböző vizsgált művekben erre a korspecifikus (tehát nemcsak
szakmaspecifikus) magatartásra is látni fogunk majd példákat.
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A Nyugat három és fél évtizedes fennállásával párhuzamosan regnáló és
egymást felváltó politikai erők képviselőinek retorikai nyelvezete bár nem
volt egységes, de az iskolák működése fölötti közvetlen érdekérvényesítő
képessége végig megvolt mindegyiknek, ahogy azt már láthattuk a korábbi
fejezetben. Már csak ezért is indokoltnak láttuk, hogy az olykor egymástól
évtizednyi távolságban keletkezett műveket s azok tanáralakjait ne csak a
diákokhoz, hanem a hatalomhoz és önmagukhoz való viszonyulásuk alapján
is összevessük.
Mindamellett dolgozatomban igyekszem kiemelni a vizsgált regények
azon részleteit is, melyek bármiféle külön relevanciával viseltethetnek a
század 10-es, 20-as, vagy éppen a 30-as éveinek oktatáspolitikájára
vonatkozólag, hisz „Végül is mi más az oktatási rendszer, ha nem a
beszéd

egyfajta

ritualizálása,

a

beszélő

alanyok

szerepének

minősítése és kijelölése; ha nem egy széts zórt doktrinális csoport
létrehozása, a diskurzus hatalmának és tudásának elosztása és
kisajátítása?” 204

Ezért kitértem a diskurzus kisajátításának sajátosan korspecifikus, s a
regénybeli iskolák által is bemutatott változataira is.

A dolgozat első felében igyekeztem bemutatni, hogy bár a tanárképzés
szakmai értelemben jelentős fejlődést mutathatott fel a századfordulóig, sőt, a
professziókra jellemző szakmai tudásbővítés, szakmai érdekképviselet,
szakmai önérzet a tanárságnál is határozottan megjelent, de ezek a pozitív
folyamatok az első világháborútól alapvetően megtorpantak, majd a
kiszolgáltatottság

növekedésével

fordítottan

arányosan,

fokozatosan

csökkentek.
Túl leegyszerűsítő lenne azonban ennek kizárólagos okaként pusztán a
közbejött világháborút, majd a trianoni döntés miatti általános nemzeti sokkot
követő politikai diskurzust tartani, mert ez nem világítaná meg a maga
teljességében azt az összetett társadalmi képet, amely a regények
többségében fellelhető.
A korábbi (századfordulót közvetlenül megelőző) iskolai élet is talán
éppen azért kaphatott kiemelt jelentőséget a Nyugat korának irodalmában,
mert a regényekben ábrázolt generációk fiktív szereplőinek felnőtt világba
204

In: A diskurzus rendje, 63. o.
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való be-/ ill. megérkezése is – amennyiben valós személyek lettek volna - épp
a művek keletkezésével eshetett volna egy időbe. Így a félmúltat felelevenítő
regényidő egyben szimbolikus jelentéssel is telített, hisz burkoltan az akkori
jelenre kiható kritikus hangvételű hatástörténeti olvasattal is rendelkezett.205

Beosztott tanárok
(helyettes tanár, nyelvtanár, vallástanár)

A tanáralakok tipologizálásának szempontjai között a tanári státusz
milyenségét, a tanári működés helyszínét, a tanárszereplők regénybeli
közérzetét, egymáshoz és a diákokhoz fűződő kapcsolataikat figyelembe véve
tekintsük át először a beosztott tanárok kategóriáját.

Attól függően, hogy tanárként, szülőként, diákként vagy éppen – ahogy a
korszak iskolaregényeiben gyakran szerepeltetik – közvetett politikai
erőtérként kívánjuk az iskolát definiálni, sajátos elvárásaink nyomán több
meghatározást is hozhatunk az intézmény rendeltetésére nézve.
Általánosságban számtalan értelmezést adhatunk az „iskola” definíciójára, az
ismeretátadás és megszerzés helyétől kezdve az erkölcsi értékek közvetítésén
és a hatalomgyakorlás alsószintű szervezeti egységén át a barátokkal való
találkozás, munkavégzés, szellemi önkiteljesedés helyszínéig.
Általánosan jellemző az is, hogy az iskolához, mint intézményhez
köthető

elvárások

között

megkülönböztetünk

elsődlegeseket

és

másodlagosakat, de jelentőségük megítélésében korcsoportunktól, társadalmi
szerepeinktől függően állandóan változhatnak preferenciáink.
Ha azonban az iskola fogalmának célelvű meghatározását a tanárság
viszonyrendszerében kívánjuk meghatározni, akkor érdemes kitérnünk
Horváth-Szabó

Katalin

egyik

idevágó

205

tanulmányrészletére:

„A

Ráadásul a korabeli magyar oktatási rendszernek seregnyi olyan problémával kellett
szembenéznie, melyet évtizedeken keresztül sem sikerült megoldani. Elég csak azon vitás
oktatási-pedagógiai problémákra utalni, mint az áthelyezések miatti kiszolgáltatottság, a latin
és az ógörög nyelv oktatása körüli polémia vagy éppen az érettségi megreformálásának
általános igénye.
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szervezetpszichológiai kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy a
szervezetek – így az i skolai szervezet is – elsődleges céljaikat csak
akkor tudják eredményesen megvalósítani, ha kielégítik a szervezet
tagjainak pszichológi ai szükségleteit, ha biztosítják a más odlagos
célok megvalósulás át.
Az egyén a szervezettel való kapcsolatába a szervezeten belül
kialakult különböző cs oportokba integrálódi k, a csoportok egymás sal
különböző jellegű és minőségű kapcs olatokat építenek ki: versengő,
kooperatív, semleges .
A kapcsolatok jellege befolyásolja a csoportok és a cs oport ba
integrálódott

személyek

között

kialakult

konfliktusok

jellegét,

gyakoriságát és kezelésmódját. (… ) a szervezethez az egyének három
szinten kötődhetnek.
Lehetnek idegenek (alienatív kötődés), amikor az egyén lélektanilag
nem közreműködő, külső kényszerek kötik a szervezethez. Lehet
számító (kalkulatív), vagyis az iskola csupán a pénz vagy egyéb
«haszon keresésének, megszerzésének forr ása». Végül a morális
szint, ahol a tanár (és gyerek) azonos ul az iskola céljaival,
elkötelezett az iskola feladatainak teljesítésére, felelősséget érez az
iskola munkájáért. Ez en a szinten az iskola céljaival való azonosulás
a személyiség motivációs készletének nagyobb hányadát állítja a
munka sz olgálatába.” 206

A fenti szervezetpszichológiai vizsgálatok azon túl, hogy lehetőséget
kínálnak az iskolához való viszonyuk alapján is csoportosítani a tanárokat,
ösztönzőleg hathatnak olyan irodalmi vizsgálódásokra is, melyek egy adott
szervezeten belül csak egy meghatározott, szűk szakmai csoport tagjainak
irodalmi megjelenésével foglalkoznak.
Amikor a regénybeli tanáralakoknál megvizsgáljuk az olyan alapvető
jelentőséggel bíró szükségleteket, mint például a helyes önértékelés,
kiszámíthatóság, megbecsülés, barátság stb., azt láthatjuk, hogy az iskola
mindegyik esetben az ezek elérésében szerepet játszó életterek egyik
legfontosabbika a számukra.
Ugyanakkor az egyik legfőbb konfliktusforrás is az a korszak
tanárregényeiben, hogy létbiztonságuk, anyagi megélhetésük érdekében
olyan megalkuvásokba kényszerülnek bele ebben a szervezeti erőtérben,
206

Horváth-Szabó Katalin: Az iskolai konfliktusokról. In: Mészáros Aranka szerk.: Az iskola
szociálpszichológiai jelenségvilága. Bp., 2002, ELTE-Eötvös Kiadó, 270. o.
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amelyek akár a személyes meggyőződéseiket is háttérbe szorítják, ezzel
mintegy érzelmi zavarokat okozva személyiségükben.
Minden olyan tanárnál, akinél a megélhetés egyedüli forrását az iskola
jelentette, ám a biztonság helyett az állás elvesztésének vagy a bármikor
megtörténő áthelyezésnek a lehetőségével kellett együtt élnie, a kényszeredett
kötelezettségvégzés megkeseredett nevelési folyamattá vált, az áthelyezések
gyakorisága pedig általánosságban az alienatív kötődés kialakulásához
vezetett.
A regényekben felvázolt tantestületeken belül az egyik ilyen megkeseredett,
világosan elkülöníthető csoport a beosztott tanár kategóriáján belül a
tanártársadalom ranglétrájának legalsó fokán álló helyettes tanároké.
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A helyettes tanárok

„Ta n á r ú r vo ln é k ma g a m i s,
Nyo mo rú sá g o s és h el yet te s,
Gyű lö lt ek a n a g y i s ten e k
S e p á lyá t a d tá k a vég ze temh ez .”
(Juhász Gyula: Tanár úr volnék…)

A

korszak

iskolaregényeinek/tanárregényeinek

többsége

vidéken,

kisebb-nagyobb városok gimnáziumaiban207játszódik, a fővárosi helyszín
pedig igen ritka.
A vidéki tanárkodás pedig már önmagában is a provinciális létbe vetettség
érzetét erősíti az olvasóban. Az Aranysárkány Sárszege, Juhász Gyula
kisregényének, az Orbán lelkének Végvára vagy a Móricz Zsigmond
megrajzolta kisvárosi élet Az Isten háta mögöttben mind a számkivetett
létállapotot nyomatékosítják.
Hogyan, milyen szerzői intenciók folytán kerülhettek a tanárregények
legtöbbjében pont vidéki állomáshelyre a tanárszereplők? Erre a korszak
oktatáspolitikai működésében rejlik a válasz.

207

A vizsgált korszak iskolaregényeinek, tanárregényeinek szembetűnően felülreprezentált
regényhelyszíne a gimnázium. Ennek okát abban, a már első fejezetben is taglalt akkori
általános vélekedésben kereshetjük, amely a gimnáziumokat egyfajta túlzó exkluzivitással
övezte, s ennek egy fokozott érdeklődés lett a következménye, amiért is az irodalmi művek
diák- és tanáralakjai főként a gimnáziumokhoz köthetők. Reáliskolákról,
reálgimnáziumokról, polgárikról alig hallunk. Az ettől eltérő, kisszámú kivételek között
találjuk például Molnár Ferencnek A Pál utcai fiúk című regényét, melynek egyik
főszereplőjéről, Áts Feriről megtudjuk, hogy „(…) rettenetes fiú volt, sőt híre járt, hogy
kicsapták a reáliskolából.” (Molnár: 39. o.)
De Kuncz Aladár Felleg a város felett c. regényének is egy erdélyi reáliskola fiatal
igazgatója a főszereplője. Vajthó László regényének főhőse, Novák tanár úr is csak végső
kétségbeesésében gondolkodik olyan záradékról a minisztériumhoz írt kérvényében, hogy
„akár polgáriban, akár elemiben is szívesen tanítana.” (Vajthó: 117. o.) A gimnáziumtól
eltérő oktatási intézményeket, így a polgárit övező közvélekedésről inkább csak közvetett
módon kaphatunk információt a korszak iskolaregényeit olvasva, mint például Karinthynál is
A Rossz tanuló felelben: „Ha nem ezt kérdezi, átmegyek különbözeti vizsgával a polgáriba,
és katonai pályára lépek.” (Karinthy: 59. o.) A felsőbb leányiskolát, leányinternátust
regényhelyszínül Kaffka Margit emeli be a magyar irodalomba, később Komlós Aladár Néró
és a VII/Á-jának is egy leánygimnázium lesz a helyszíne. A népiskolákról, falusi iskolákról
inkább kisepikai művekben, főként Peteleinél, Tömörkénynél, Gárdonyinál olvashatunk.
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A frissen diplomázott pedagógusokat az 1940-es évek közepéig a Vallásés

Közoktatásügyi

Minisztérium

nevezte

ki

állomáshelyeikre.

Összeköttetések híján egy távoli vidékre kinevezés az egyetemet éppen
elhagyó s a nagyvárosi élet elevenségéhez szokott fiatal bölcsész számára
egyet jelentett az élve eltemetéssel208.
A száműzetés érzetét súlyosbította párja, a kiszolgáltatottság érzete is,
mely szintén a helyettes tanárság státuszának járuléka volt, s összeköttetések
híján minden kezdő tanár megtapasztalhatta. Erről Szabó Dezső így vall: „A
helyettes tanárok szegények (…) sóvárogva várták kinevezésüket
rendes tanárrá. A mai viszonyokat nem ismerem, de az akkori
időkben a szerves lények ranglistáján a helyettes tanár volt az
utolsó. Bár mikor, mi nden megokolás nélkül, meg lehetett vonni a
megbízatást tőle. És mert nem volt fel esküdött alkalmazott, a
szerencsétlennek

még

vasúti

kedvezmény

sem

járt.

Havi

százharminchár om kor ona hatvanhat fillérből kellett lakást tartania,
kosztoznia,

illendően

öltöznie.

Könyvekre,

színházra,

utazás ra,

melyek egy fiatal tanárnál a napi kenyérnél is fontosabb dolgok, a
józan ész határain belül nem gondolkodhatott. És bár kinevezése
rendes tanárrá öt évig is elhúzódhatott: bizonytalan alkalmazás ára
meg sem házas odhatot t.” 209

A legtöbb egykor tanító írónk tanárként az oktatási rendszer roppant
nagy és közömbös gépezetének hatalmát a kiűzetés e sajátos formájával maga
is megtapasztalhatta, ezért is alkalmazták a vidéki állomáshelyeket és a
helyettes tanárságot visszatérő motívumként regényeikben.
Az áthelyezések, kinevezések joga tehát minisztériumi hatáskörbe tartozott
egészen a 40-es évekig, s a döntések meghozatalakor figyelembe
vették/vehették, kikérték/kikérhették az adott intézmény igazgatójának,
tanfelügyelőjének és tankerületi főigazgatójának véleményét is. Ezért
jelentőségük óriásivá növekedett a kezdő tanárok szemében, hisz ők az
áthelyezés vagy a véglegesített kinevezés közötti mérlegelés legfőbb
döntőbíróit látták bennük. Ez az egyik oka, hogy a kinevezésekre gyakorolt
208

Ennek a nagyvárosi egyetemi létnek a magasságából a vidéki tanárság mélységébe zuhant
tanáralaknak tipikus képviselője Szabó Dezsőnél például Korduba tanár úr: „Korduba tanár
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roppant jelentőségüket az irodalmi művekben is vissza-visszatérően
megfigyelhetjük.

A helyettes tanári státuszt illusztrálandó ismét Szabó Dezsőtől, de már a
Legenda Lőcsén novellájából idézünk, melyben egy ideiglenes tanító, a
Tolcsváról Lőcsére áthelyezett Lesznyák Tibor kálváriájáról olvashatunk:
„Mikor az iglói állomásra érkezett s kis vézna testét kisodorta a
kocsiból a batyuja s vungja, egyszerre csak elébe szörnyetegült a
Magas-Tátra. Lesznyák Tibor levette a kalapját. Mintha óri ási
tanfelügyelők játszottak volna mitologikusan mérhetetlen bakfüttyöt
a horizont mélyén.”

210

Juhász Gyula kisregényének főszereplője, Orbán Gergely pedig ekképp
fakad ki egy este: „A főigazgató úr Pozs onyban egy kávéház ban
uzsonnázik,

udvarias

stréberek

hallgatják

áhítattal,

amint

a

középiskolai reformról elmondja magánvéleményét és úgy gondol
ránk, végváriakra, mint mi a lapp és a sz amojéd rokonainkra.” 211

Hogy Szabó Dezső és Juhász Gyula a fentebbi idézetekben a
tanügyigazgatási főhivatalnokok minden, struktúrán belüli és fizikális
távolsága ellenére is megtapasztalható közvetlen befolyásuk kapcsán
mennyire nem túlzott, arra példaként röviden tekintsük át Babits Mihály212
tanári pályáját: Babitsot az egyetem elvégzése után a minisztériummal való
egyeztetés után a bajai római katolikus gimnáziumba nevezi ki a zirci apát
ideiglenes

helyettes

tanárnak.

Az

iskola

itt

megtapasztalt

„rideg

fegyelemtartási elvei”213 köszönnek majd vissza a Tímár Virgil fia című
regényében is.
A ciszterciek kezelésében működő iskola oktatási felfogása igen távol
állt tőle, így kifejezetten örült, mikor innen 1906-ban áthelyezték a szegedi
állami főreáliskolához. De itt ekkortól az épp ciszterci Dr. Platz Bonifác már
a tankerületi főigazgató, aki lelkes támogatója volt a Barkóczy képviselte
eszméknek, s minden tanártól elvárta, hogy „az ifjú lelket a szent vallásnak
legfőbb szempontjai szerint formálja.”214 Babitstól pedig, noha Szegeden már
állami(!) főreálban és nem egyházi fenntartású iskolában tanított, ezt várta el
210
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közvetlen felettese, Homor István igazgató is. Az iskolaigazgatónak pedig
nem csekély befolyása volt abban, hogy ideiglenes helyettes tanárból rendes
kinevezett tanárrá váljék valaki.
Éder Zoltán kutatásai nyomán tudjuk, hogy a kezdeti jelek mégis
bíztatóak voltak, hisz megérkezése után néhány hónappal, január 8-án Homor
a helyettes tanárokról felterjesztett kimutatás Babitsra vonatkozó részébe ezt
írta be: „Alapos
Eredményes

a

Magaviselete

készültségű,
taní tása,

szoros

kifogástalan.

legmelegebben

ajánlom

kívánatosnak tartom.”

215

pontos
a

Rendes

(… )

és

lelkiismeretes

fegyelmezési
tanári

Babits

állandó

tanár.

ügyessége.

kinevezésre

a

alkalmazását

S noha Babits ugyan még nem lett a következő

évben rendes tanár, de a lelkiismeretes munkával kivívott igazgatói dicséret
biztosítéka lehetett a mihamarabbi kinevezésnek.
Azonban Babits 1908. március 3-ai Erkölcs és iskola című cikke, melyet
a Szeged és Vidéke vezércikként közölt le, kiváltotta az időközben kinevezett
új tankerületi főigazgató, Szele Róbert rosszallását. Szele Róbert a cikk
megjelenése után hirtelenjében különösen fontosnak tartotta, hogy Babits
latinóráit látogassa (csak március hónapban három latinórájára is beült!). Az
ott tapasztaltakkal Szele a legkevésbé sem volt megelégedve, erről maga a
költő tájékoztatta levélben édesanyját, Homor igazgató az év végi
minősítésben pedig már ekképp vélekedett Babitsról: ”Nem kívánatos
további alkalmazás a reáliskolai latin ny. tanárnak, mert itt az
eredményt csak igen gyakorlott idősebb tanár érheti el. (…) Babits
mint

gimn.

tanár

be

fog

válni,

azér t

áthelyezése

valamely

gimnáziumhoz ajánlat os.” 216

Ami ezután történt, mára az irodalomórák nélkülözhetetlen életrajzi
adalékává vált. Honor István július 30-ai levelében, megköszönve az iskola
érdekében kifejtett eddigi „buzgó munkálkodását”, értesítette Babits Mihályt,
hogy a Vallás-és Közoktatásügyi Minisztérium 78915./1908 sz. rendelete
alapján áthelyezték Fogarasra. „Úgy érzem magam, mint Ovidius, mikor
Tomiba készült…” - írja Babits Juhász Gyulának217. De Babits iskolai

áthelyezéseinek sora ezzel még koránt sem ért véget…

215
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Ebből az esetből is látható, hogy micsoda befolyásuk, hatalmuk volt a
hivatalos szerveknek egy-egy tanár életpályája fölött, s milyen mérhetetlen
lelkierő kellett ahhoz, hogy az állandó bizonytalanság és kiszolgáltatottság
lebegő állapotában ne csupán a tanítást lássa el lelkiismeretesen Babits,
hanem még az irodalmi munkára is maradjon ideje. Tudniillik 1908-at írunk:
a Nyugat indulásának, a Holnap megalakulásának az éve ez, és már
formálódik első kötete, az 1909-ben megjelenő Levelek Iris koszorújából is.
Babits Mihálynak csak évekkel később sikerült családi és baráti
összeköttetései révén, valamint Szüllő Géza képviselő úr (!) hathatós
közbenjárására az újpesti áthelyezést kieszközölnie. Hogy ez mit jelenthetett
a Fogarasra félretett Babits számára, arról tanúság a Szüllőhöz írt
köszönőlevél is:
„Igen tisztelt Képviselő Úr !
Vettem Hatvany Lajos levelét, amelyben értesít, hogy Újpestre való
áthelyezésem megtörtént.
Igen jól tudom, kinek köszönhetem ezt. Engedje meg, hogy addig is,
amíg személyesen lesz alkalmam megköszönni fáradhatatlanul buz gó
közbenjárását, így is nehány szóval kifejezzem, mennyire érzem a
nagy tartozást, amelyben a Képviselő Úrral s zemben vagyok.
Hogy milyen jót tett velem, azt csak magam érzem igazán; hogy
mennyi sok függött, szellemi és anyagi érdekem, ettől az egy
dologtól, más alig is képzelheti.
Fogadja legnagyobb hálám és tiszteletem ős zinte kifejezését!
Maradok mindig lekötelezett híve és kész sz olgája:
Babits Mihály” 218

Szekszárd, 911. jul. 30.

Áthelyezésének akkori horderejét mutatják a Babitsnak küldött gratuláló
levelek is, mint például Id. Kiss Ernőé is:
„Szeretettel üdvözlünk életpályád e jelentős fordulatán, s őszi ntén
kívánjuk, hogy nagyr a hivatott tehetséged a fővárosi irodal mi élet
közvetlen hatása alatt találja meg érvényesülésének legszebb formáit
s szerezze meg részedr e az általános elismer ést és tiszteletet!” 219

218
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Az örömhírről a Nagyváradról időközben Szakolcára áthelyezett Juhász
Gyula is értesült. Szeptember 8-án kelt levelében220 pontosan kiérezhető az
őszinte jókívánság mögött megbúvó személyes megkeseredettség is:
„Kedves Mihály, az i dő és tér szörnyű távolságain keresztül végre
érzem a percet, amelyben messziről kezet kell fognom veled, a régi
bajtárssal, a nemes baráttal. Tomiból írok, Szakolcáról, a morva
sorompó mellől, és te megértesz. Évek előt t te írtál és éreztél í gy:
Tomiba menve, Fogar asra. Olvas om új, legújabb verseidet és szí vem
feléd dobog, régi nagy barátsággal, újult szeretettel. Követlek a
számkivetésbe, boldog előd, aki már az ország szívébe jutottál, jó
későn, de végre mégis igazán, örökösen.
Én Szenic mellett vagyok íme, ahol egy régi, magányos és mélylelkű
magyar szőtte végtelen álma pókhálóját, Szenic mellett, morvai
határon. Hogy élek, gondolhatod. Távol az élő élettől, de lélekben
oly közel hozzád és a kevesekhez (…) A régi Juhász nincs többé, a
halálvágyó barát helyett egy lemondó, de él ni, élni vágyó ember van,
aki e nem valami «splendid» isolatioban lelki fényeket gyújt maga
körül és vár…”

A tanári kinevezések intézményére külön is igaz volt a mondás,
miszerint a vágyak és a valóság adta lehetőségek csak ritkán találnak
egymásra. Minden frissen diplomázott tanárjelölt állomáshelyül a fővárosról,
vagy legalább is egy jelentékenyebb kulturális élettel rendelkező vidéki
városról ábrándozott. Azonban ezt elérni hivatali összeköttetések híján több
okból is szinte lehetetlen volt.
Egyrészt a nagyvárosok iskoláinak tanári felvevőereje messze elmaradt a
tanárkínálattól.
Másrészt

a

Trianon

előtti

Nagy-Magyarország

hivatalos

oktatáspolitikájának az volt a nem is burkolt szándéka, hogy még a
legtávolabbi vidékek szórványmagyarsága számára is, akik már csak
szigetszerűen éltek kisebb-nagyobb városaikban más ajkú nemzetközösségek
kellős közepén, a lehető legteljesebb anyanyelvi, s egyszersmind a
legmagasabb helyi szintű oktatást adják, így biztosítva a magyar nyelv helyi
és közvetve a magyarság kárpát-medencei primátusának megőrzését.
Ezt a felfogást minden leendő és már aktív tanárnak el kellett fogadnia, s
csak abban bizakodhattak, hogy az évek előrehaladtával az újabb és újabb
220
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áthelyezés nyomán egyre közelebb kerülhetnek a jelentősebb kulturális élettel
rendelkező városokhoz. A regények vidéki helyszíne éppen ezért nem
pusztán

csak

egy

poétikai-szemantikai

többletmotívum,

hanem

a

legvaskosabb realitás is volt egy fiatal kezdő tanerő számára, akinek hirtelen
nemcsak alkalmazkodnia kellett az újabb és újabb állomáshelyekhez, de
mindeközben meg kellett őriznie élethivatásába vetett bizodalmát is.

Juhász Gyula 1924-ben írt kisregényének, az Orbán lelkének már az első
két bekezdésében felvázolta a regényszüzsé térben hasonlóan elvesző és
pontszerű kisvárosi keretét: „Végvár főterén ketten rótták szokásos esti
útjukat a gimnáziumtól a patikáig és vissza. Hűvös szél fújt a közeli
hegyekből, az ősz első lehelete. A két férfi keveset beszélt, a napi
témákat már ki merítették, Végváron különben is évszámra nem
történik semmi nevez etes. A nagyvilág olyan messzire van innen,
hogy ők már néha álomnak gondolták az egészet. Itt csak az élet nek
az a szenzációja maradt a számukra, hogy a nap fölkel és lenyugszik,
a nyárra ősz jön, a napok lassan múlnak, az évek gyorsan. Ez utóbbi
elszomorította, de meg is vigasztalta őket.
-

Múlik az élet pajtás – jelentette ki hos szú hallgatás után az
öregebbik, Szi mák Zoltán gimnáziumi rendes tanár és agglegény.

-

- Múlik az élet, de örök a r obot - tette hozzá kollégája, Or bán
Gergely, aki már öt év óta helyettes tanár és Végvár a harmadik
állomáshelye.” 221

Vizsgálódásunk szempontjából most nem is a regénybeli Végvár és
Juhász egykori állomáshelye, a felvidéki Szakolca közti párhuzam az
érdekes, hanem az a kontextuális tér, mely már az első pillanattól
kibontakozik a helyettes tanár körül. Néhány mondattal később ezt olvassuk:
„Mellettük tehenek mentek el, közönyös tekintettel meredve rájuk,
rajtuk kívül más élő nem is igen mutatkoz ott.” 222Juhász Gyula erős

atmoszférateremtő leírásának jelentésmezejében még a leghétköznapibb
képek, mint amilyen a közönyös teheneké és marháké is, szimbolikussá
válnak a két főszereplőt körülvevő szűk látókörű városban.

221
222
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Sturm

László

foglalkozott

részletesen

A

végek

bujdosói

c.

tanulmányában223 a regénnyel és Végvár világával. Aprólékosan elemzi a
regénybeli kisvárosi miliőt, sőt, utánajárt például annak is, hogy a szakolcai
eredetileg Gvadányi Kör miért Komjáthy Körre lett átkeresztelve a
regényben: „(… ) Szakol cán valójában Gvadányi Kör volt, Juhász azért
keresztelhette át a közelben élt költő nevére, mert Komjáthy Jenő
alakja számára sors metaforát jelentett, mint ezt már 1911- ben
Babitsnak írt levele tanúsítja (… ).”

Már említettük, hogy a helyettes tanárokat szolgálati helyük kijelölése
előtt csak a legritkábban kérdezték meg. Ők aztán az állomáshelyet vagy
elfogadták, vagy visszautasították egy újabb megkeresésig, ami a
minisztériumtól legközelebb csak évek múltán vagy akár sohasem érkezett
meg. ”Minket otthon száműztek és otthon vagyunk rabságban. De
azért és csak azért is éljen a haza és éljen a magyar és én azt
mondom, hogy le a zs arnokokkal és éljenek a helyettes tanárok!”

224

-

vigasztalja magát és barátját egy helyütt a regényben Orbán.

Az aktuális szolgálati helyükkel elégedetlen helyettes és már kinevezett
tanárok csak egyet tehettek: kitartóan ostromolták áthelyezési kérelmeikkel a
minisztériumi főosztályt, s a reménybeli kedvező válasz megérkezéséig is
tanítottak tovább rendületlenül. Ahogy azt teszi Orbán Gergely is, bár
korábbi „kérvényét, amelyben valami kultúr gócba való áthelyezés ért
esedezett, a legridegebben utasították vissza a minisztériumban.
Ellenben Prikulics Józ sefet, aki tagja volt az urak kongregációjának
és sógora a tankerül eti főigazgatónak, Pozsonyba helyezték át és
egyben rendes tanárr á nevezték ki.” 225- ad betekintést Juhász Gyula a

dolgok akkori menetébe.
Orbán elégedetlenségéről csak legbizalmasabb barátjának, Szimáknak
mer hangot adni, hisz a kongregáció tantestületi füle és szeme, Malik tanár úr
személyében, folyamatosan figyelemmel tartja kollégáit: „(…) Végvárra
csupán

azért

helyezték

át,

hogy

mint

lelkes

kongregációs,

figyelemmel kísérje az okat az aggasztó jelenségeket, amelyek némely
tanár és az ifjúság viselkedésében mutatkoz nak.” 226
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A regény és Juhász Gyula életrajza között vonható párhuzamokból
vizsgáljunk meg néhányat részletesebben is:

Fiatalon Orbán Gergely is kispap volt, akárcsak Juhász: „Álmában
megint kispap volt, fiatal novícius, a világtól elzárva egészen és
menekülni akart, az életbe vissza (… )”

227

A kiugrott kispap-költő Juhász

Gyula Mária Kongregációtól való köztudott idegenkedése és adolgozat I.
fejezetében már említett Barkóczy-ellenes cikke miatt számos akadályba
ütközött tanári pályája során. Pedig ha elveit feladva, Barkóczyt megkövetve
ő is belépett volna a szervezetbe, akkor a minisztériumi osztályvezető
részéről biztosan kedvezőbb elbírálásban részesültek volna kérvényei.
Juhász Gyula azonban Magyar tanárok című írásában nagy nyilvánosság
előtt egyszer s mindenkorra világossá tette, hogy szerinte: „A j övő
nemzedék oktatás a és nevelése nem lehet ancilla theologiae, az
egyház szolgálója. A modern ember fegyver e a tudás és a munka. A
tudást a középiskolától kéri, és nem a túlvilág számára dolgozik. A
vallás minden embernek magánügye.” 228

Juhász ettől kezdve a különböző állomáshelyein állandó támadásnak volt
kitéve a kongreganisták részéről.

A Mária Kongregáció regénybeli helyi megbízottjának, Malin Márton
tanárnak a kellemetlenkedéseitől szenved Orbán Gergely is. Malinnak
egyébként Cseh Artúr kultuszminiszteri osztálytanácsos úr látogatására írt
behódoló laudációja, vagy ahogy figyelte a minisztériumi küldött előadását
(„áhítattal

figyelt,

mint

ahogy

egy

kongregistához

illik”)

apró

megnyilvánulásai lehetnek egy olyan, a kalkulatív kötődés klasszikus
jegyeit tükröző tanári viselkedésmódnak, ami a század elején – a gyors
előmenetelt biztosíthatott egy fiatal kezdő pedagógusnak, s amelytől
olyannyira viszolygott Juhász s regénybeli alteregója is.
Cseh Artúr regénybeli hirtelen feltűnése nagy esemény volt a
gimnáziumban, az osztálytanácsos pedig módot talált arra is, hogy néhány
tanórát megtekintsen, hogy „az oktatás menetét és a nevelés szellemét
hazafias és vallás er kölcsi szempontból el lenőrizze- mint ahogy a
konferencián mondotta.” 229 A konferencián egyedül Orbán Gergely óráit
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In: A tékozló fiú, 140. o.
Idézi Hegedüs. In: Magyar tanárok…, 313. o.
229
In: Magyar tanárok..., 119. o.
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nehezményezte, hisz „az irodalom történetében elsősorban a vallásos
és hazafias érzést kell ápolni. Isten, kir ály, haza: e hár oms ág
lebegjen mindig az oktató és nevelő lelki szemei előtt és akkor nem
lesz semmi baj !” 230 Cseh Artúr megnyilatkozása nagyon hasonlít azokhoz a

hivatalos indoklásokhoz is, amelyek miatt Babitsnak el kellett hagynia
Szegedet, s amelyek akkor annyira felháborították Juhász Gyulát, hogy a
Szegedi Naplóban írt egy tiltakozó cikket.

Ismert,

hogy

Juhász

Gyulának

1911-ben

felmondtak

a

nagyváradi231premontreiek, s máról holnapra még a helyettes tanárnál is
kiszolgáltatottabb állapotba, az állás nélküli tanáréba került. Ekkor írta a
minisztériumhoz címzett egyik folyamodványában: „Állás nélkül maradva
kérek egy kis helyettes tanári állást a nagymélt. Minisztériumtól (…)
Még a helyet sem határoztam meg, hogy hova szeretnék kerülni, de
igen természetesen, jobban szeretném, s előnyösebb lenne sz ámomra,
ha nagyobb városban kapnék alkalmazást.” 232 Az újabb helyettes tanári

kinevezés szeptemberben érkezett meg, melyben a Nagyváradról elkerült
költő számára egy felvidéki kisvárosnak, Szakolcának katolikus gimnáziumát
jelölték ki új munkahelyéül. „A kultúra máza is hiányzik itten, édes
máz, kávéház, színház…” –idéz Juhásznak Babitshoz írt leveléből
Hegedűs András233. Ez volt a minisztériumi válasz a nagyobb városba való
áthelyezését alázatosan kérelmező Juhász Gyula kérvényére.
Az 1924-es tanárregény Végváráról olvasva átérezzük, miként élhette meg
Juhász Gyula szakolcai tartózkodását, hisz még a regény kalauza is így kiált
fel az állomásra érkezéskor: ”Végvár!

Utolsó

állomás,

mindenki

leszáll!”

És emlékezzünk csak, mit írt Babitsnak a pesti áthelyezése kapcsán 1911-es
levelében: „Tomiból ír ok, Szakolcár ól, a mor va sorompó mellől, és te
megértesz.”

A

regény

kulcsjelenetében

Orbán

Gergely

kihallgatást

kér

a

minisztériumi osztálytanácsos úrtól és előhozakodik áthelyezési kérelmével.
Orbán szavai erősen emlékeztetnek Juhász Gyula 1911-ben fogalmazott
230

In: Magyar tanárok…, 121. o.
A regény Orbán Gergelyét is Váradról helyezték Végvárra, s szerelmének, Sárosy
Adrienne-nek a neve mögött megbújó Sárváry Annát is könnyen felfedezhetjük.
232
Idézi Hegedüs. In: Magyar tanárok…, 270. o.
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In: Magyar tanárok…, 271. o.
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kérvényére, míg Cseh Artúr válasza a korabeli képmutató hivatalosság
álláspontját tükrözi:
„- Szeretnék valami nagyobb vár osba ker ülni, méltóságos uram,
valami olyan helyre, ahol könyvtár van és több kultúra, megértő
emberek, ahol megírhatom azt, amire régen készülök már, de itt nem
lehet: egy nagy monográfiát az új magyar irodalom jellemző
vonásairól.
Olyan reménytelenül és olyan rekedten kongt ak a szavai.
Cseh Artúr elmosolyodott.
- Mindenki a centrumba vágyik. Hát persze, kultúra, kultúra. Tess ék
itt kultúrát csinálni. Miért akar éppen maga elkerülni innen? Ez
egészen kedves hely, egészséges vidék, ha magának volnék, dehogy is
akarnék elmenni innen. Maga még elég fiatal is kérem, tessék várni
és tűrni. Nem lehet mindenki pesti tanár. Miért nem akar mindjárt
főigazgató lenni? Vannak még ennél sokkal rosszabb helyek is.”

234

Másfelől Orbán barátjának, Szimák kollégának a hivatalos szerv
legfelsőbb szintű képviselőjével való alakoskodása példázat arra, hogyan
lehet kijátszani a minisztériumot, már amennyiben a tanításban kellően
elfásultunk, s a kulturális igényeinket – tanárként! – hajlandóak vagyunk
teljesen leszállítani.
Szimák tanár úr ugyanis már „(…) Megsz okta, hogy minden
esztendőben áthelyezz ék, hol hivatalból, hol a saját kérelmére”.

Szeretne végre megállapodni, s a nyugdíjig szülőföldjén, Dombóváron
tanítana, ezért Orbánt felkéri, hogy a kérvényét sajátos szempontok szerint
írja meg: ”Nagyon kér lek, írj egy szép, okos folyamodványt, emlí tsd
meg a talajviszonyokat, amelyek egészségemre kedvezőtlenek és
elsősorban Losoncot, másodsorban Dombóvárt kérd a nevemben. Így
talán mégis elérem azt, hogy ott halhatok meg, ahol születtem. Ez
lenne az egyetlen, amit akartam és elértem az életemben.” 235 Szimák

húsz év sorozatos áthelyezései után már tapasztalatból tudja: ha vágyát a
minisztériummal el akarja fogadtatni, akkor célszerű bölcsen a dombóvári
kinevezést másodsorban kérni, lehetőleg egy hasonlóan távoli, de mégis csak
jelentősebb várost elé helyezve. Így nagy valószínűséggel meg fogja kapni a
jelentéktelenebb dombóvári áthelyezést.

234
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In: A tékozló fiú, 121. o.
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Ezt a látszatszerénységet színleli az osztályvezetővel való személyes
találkozáskor is: „Az utolsó jelentkező következett, Szimák Zoltán, aki
mélyen

meghajolva,

szó nélkül nyújtott

át egy folyamodványt,

amelyben az egészségi állapotára kedvezőt len talajviszonyok mi att
kéri, hogy a nagyméltóságú kultuszminiszter úr őt egy Végvár nál
kisebb hely algimnáziumába áthelyezni kegyeskedjék.
- Ez már beszéd, ez az igénytelen szerénytelenség. Ez az én ember em
– gondolta Cseh Artúr és megígérte, hogy a kérelmet pártolólag
fogja előterjeszteni.”

236

A menekülés egyik leglehangolóbb módja, amit Szimák Zoltán középiskolai
tanár elkövet, de Végvárról már csak így kerülhetett el. Orbán Gergely
azonban még küszködik tovább az értelmét vesztett tanári mindennapok
hiábavalóságában: „Mikor hazaért és ágyába bújt, még elővette kedves
Senecáját és egy fejezetet olvasott belőle a valódi erényről, amely
százszor inkább elszenvedi az igazs ágtalanságot, de egyszer s em
cselekszi azt. Azután eloltotta a lámpát (…) t ündéri kéken és melegen
csillog a holdsugár, amely megvilágította az asztalán nagy halomban
heverő

százhúsz

darab

magyar

és

latin

dolgozatot,

amel yet

holnaputánra ki kell majd javítani.” 237

A fiatal Juhász Gyula, sok más pályakezdő tanártársához hasonlóan, nem
volt abban a helyzetben 1911 őszén, hogy számtalan állásajánlattal
kecsegtessék, mi által egyáltalán mérlegelhette volna, visszautasíthatta volna
a minisztériumi kinevezését. El kellett hát fogadnia azt mindenképp, bárhova
is szólt, ahogy azt tette korábban barátja, Babits Mihály is 1908-as fogarasi
áthelyezése alkalmával.
Ezért is lehet 1924-es regényének legjellemzőbb vonása az alternatívák
hiánya, melyet más megközelítésből már Sturm László is kiemelt
tanulmányában: „A választási lehetőségek hiányát a vendéglő kapcs án
jelzi az elbeszélő, ironikus hatású szóis métléssel: «A két kolléga
hosszas tűnődés után elhatározta, hogy vacsorázni fog, betértek hát
az egyetlen vendéglőbe, megették az egyetlen rostélyost és bécsi
szeletet, azután jóéjsz akát kívántak egymásnak.»” 238
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A minisztériumi hivatalnokoknak, a Mária Kongregációnak, a kollégák
rosszindulatának, a város kulturálatlanságának és saját megfásultságuknak
kiszolgáltatott két főszereplő tanár, Szimák Zoltán és Orbán Gergely lélekben
csak sodródnak az élettel, amit a regénybeli szél állandó zúgásának motívuma
éppen úgy nyomatékosít, akárcsak helyettes tanár voltuk.
A kies, vidéki állomáshelyeket tanárként mindenki csak büntetésként,
száműzetésként élhette meg, s a megkeseredettséget legföljebb talán csak a
büszke dac tompíthatta ideig-óráig.

Ezért tarthatjuk irodalomtörténeti kuriózumnak azt a jelenetet, legalább
is a tanárregények vonatkozásában, mikor Farkas Pál239regényének főhőse magánéleti problémái miatt- éppen azt kéri a magas minisztériumtól, amit
más tanár minden igyekezetével elkerülne:”A kegyelmes úr elősz obája
tele

volt

emberrel.

Nem

volt

általános

kihallgatás,

a

kopott

karosszékekben püspökök, miniszteri referensek, képviselők ültek és
a cvikkeres, fiatal titkár csodálkozva nézett reám.
-

Most

nem

lehet.

M ajd

az

általános

ki hallgatáskor

tessék

jelentkezni. Különben milyen ügyben kér audienciát?
-

Áthelyezési ügyben.

-

Vidékről Pestre?

-

Nem. Pestről vidékre.

-

Pestről vidékre?

-

Igen. Pestről vidékre.
A titkár levette a csiptetőjét és megtörölte.
- Ez az első eset, amely praxisomban előfordul. Tanár úr Pest ről
vidékre

kér

áthelyezést…

ilyesmit

még nem hallottam.

Valami

meghatározott helyre pályázik?
- A hely teljesen közömbös nekem.
239

Farkas Pál a századforduló népszerű írója, szociológusa, 1910-től Tisza István pártjának
parlamenti képviselője. Noha írásait mára legfeljebb az irodalmibb igényű lektűrök közé
soroljuk, de a Petőfi Társaság tagjaként, a Herczeg Ferenc szerkesztette Új Idők
segédszerkesztőjeként, Tisza István személyes barátjaként kora asszimilálódott zsidó
értelmiségének egyik emblematikus figurája volt. A Jászi Oszkár alapította
Társadalomtudományi Társaság (1901) ellenében ő hívta létre 1906-ban a Magyar
Társadalomtudományi Egyesületet.
Az általa képviselt közéleti író típusát, aki szerint
„Magyarországon az irodalmat nem annyira írni jövedelmes, mint inkább kiadni” (Ignotus
jellemzése róla A perspektíva c. írásában. In: Nyugat, 1909/1.), gyakran bírálta Ignotus,
Hatvany Lajos és Fenyő Miksa is a Nyugatban. Az Egy tanár jegyzetei című kisregénye,
melynek akkori népszerűségét az is jelzi, hogy az általam használt 1918-as példány már a
harmadik kiadás volt, azért is lehet érdekes, mert az akkori vezető politikai kör udvari
értelmiségijeként foglalkozik a tanárkérdéssel, és bár a hatalmi diskurzus alakítóihoz nagyon
is közel állt, mégis sok esetben meglepően hasonló következtetésekre jut, mint a nyugatos
tanárírók. A tanárregények keretében vizsgált művének könyvészeti adatai: Farkas Pál: Egy
tanár jegyzetei. Budapest, 1918, Singer és Wolfner kiadása.
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A titkár újból figyelmesen végignézett.
- Akárhová el menne? Algimnáziumba is?
- Algimnáziumba is.
A titkár gondolkozott. (… ) – Igazán Pestr ől vidékre akar menni,
tanár úr? Hadd nézzem meg jól. Ilyesmit nem mindennap láthat az
ember.”

240

Vajthó László tanárregényének, a Tanároknak cselekménye közel négy
évtizedet ölel fel. A szerző gyakorló tanárként szintén négy évtizedig tanított,
iskolai élményeit olyan jelentős művekben örökítve meg, mint a Húsz évem a
Markóban és a Tanári pályám emlékezete. A Tanárok című 1974-es
regényével a század első felének tanáréletébe nyújt betekintést.
Vajthó László tanulmányai befejeztével 1912-től Lugoson, 1915-től
Liptószentmiklóson, 1920-tól pedig budapesti gimnáziumokban tanított.
Tanítványaival közösen szerkesztette a Magyar irodalmi ritkaságok
sorozatot, melyből 1930 és 44 között 63 kötet jelent meg. Mindemellett A
tanítás problémái c. módszertani füzeteket is ő szerkesztette 1934 és 44
között.241 A szerző ugyan szorosabban nem tartozott a Nyugat három
nemzedékének egyikéhez sem, de az irodalomtörténeti kutatásaiba a diákjait
is bevonó szerkesztői erényeit, irodalomtörténeti tanulmányait többször
méltatták a folyóiratban.
Vajthó Lászlót irodalomtörténészként ismerhetjük elsősorban, de
jelentékeny volt szépirodalmi, fordítói munkássága is. A Tanárok című
regényét élete végén, 1974-ben, 87 évesen fejezte be. Így a dolgozatban
tárgyalt írók közül neki adatott meg egyedül, hogy ne csak átélje a vizsgált
korszakot, hanem hosszú élete azt is lehetővé tette, hogy évtizedek multán
kellő távolságból tekinthessen vissza rá.

Vajthó Lászlónak a század első felét átölelő művében Novák János
középiskolai tanár életútját kísérhetjük végig az első világháborút megelőző
kezdő tanárkodásától egészen Budapest II. világháború alatti ostromáig, majd

240

In: Farkas Pál: Egy tanár…, 152. o.
Ennek előszavában olvashatjuk: „Ez a sorozat a tanításnak, mégpedig mindenfajta iskolai
tanításnak legégetőbb kérdéseivel foglalkozik. A pedagógiai folyóiratokban nincsen
számukra elég hely. De más okból is külön füzetbe kívánkoznak dolgozataink: így inkább
hozzáférhetők, és hatásuk is közvetlenebb. A legtöbb tanár, ha még oly nagy mester is,
módszerével együtt hal meg, kivált vidéken, s csupán a legközelebbi pályatársaira hagyja
tapasztalatait.”
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felszabadulásáig. A helyettes tanár pályájának és a regénynek a szimbolikus
időkeretét tehát a XX. század két világégése adja.
Novákot közel három évtized alatt a minisztérium nem kevesebb, mint
tíz alkalommal helyezte át. Az utolsó áthelyezésénél miközben ezt meg is
jegyzi rezignáltan mintegy magának, még egy rögtönzött csoportosítását is
megadja a tanártársadalomnak:”Nem tudott róla, hogy valaki 1914-től
1944-ig-ahogy ő, valami tíz testületben tanított volna.
Máris tanári rangsort képzelt maga elé, keserűen tréfásan.
Íme: herceg-tanárok azok, akiknek megadta az egek ura, hogy egész
pályájukon

egyetlen

iskolában

taníthas sanak.

Csak

éppen

a

százalékszám megállapítása hiányzott még, de azt száraz abb el me is
bajosan kutathatta volna ki, s most nem is érdekelte. Bizonyára
kevesen

vannak

bokorban.”

ilyenek,

utóvégre

herceg

sem

sarjad

minden

242

A szerző regényében számos előzménnyel szolgál, mely egy helyettes
tanár áthelyezését egyik szolgálati helyéről a másikra előidézhette. Ezek
között természetesen megtaláljuk a Mária Kongregációt is, melyről Novák is
szerez tapasztalatokat, igaz csak közvetve. Második állomáshelyén
barátjának, Tegezy Tivadarnak a már biztosra vett budapesti áthelyezése is
egy buzgó templomjáró kongregációs ügyosztályfőnök közbelépése miatt
hiúsult meg, akinek hajnali ájtatosságának szokásairól a minisztériumi
ismerősei jó előre kioktatták Tivadar törtető vetélytársát, aki aztán a
templomban kellően feltűnő buzgalommal a befolyásos emberrel együtt
fagyoskodott

a

hideg

köveken

térdepelve.

Egy

reggel

aztán

az

ügyosztályfőnök megszólította:” –Jólesik látnom, uram, hogy ketten is
dacolunk a földi akadályokkal s megadjuk az Istennek is, ami az
Istené…
Hát

így

ismerkedtek

meg,

a

többi

azt án

már

ment,

mint

a

karikacsapás.” 243- számolt be a vetélytárs sikeres alakoskodásáról Tivadar.

A Mária Kongregáció oktatásügyre gyakorolt befolyása, száz év távolából
képtelenül nagynak tűnhet, de Babits és Juhász esete is bizonyítja valós
voltát.
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Vajthó László: Tanárok. Bp., 1974, Szépirodalmi Könyvkiadó, 232. o.
In: Tanárok, 120. o.
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A fokozott elvágyódás miatt persze itt is hajlandó lenne szokatlan
kompromisszumokra a regény három fiatal helyettes tanára: „ (… ) egy
fővárosi gimnázium, akár a periférián is, e pillanatban, kurjantó
italosok

közelségében,

percek

óta

hallgatag

sorstársak

mell ett

minden vagyonnál többen jelentett volna. El is határozta, hogy ha
kérvényére nem érkezne válasz, megismétli, azzal a záradékkal, hogy
akár

polgáriban,

akár

elem i

iskolában

is

szívesen

tanítana.

(Kiemelés tőlem. A. B.) Azt, szegény feje, nem gondolta meg, hogy a
tanügy térségein is dúlnak, kasztcsaták, s hiába minden leereszkedő
mozdulat az egyetemet végzettség tudatában, ha egyszer a tanítói
pályán is nagy a tülekedés s a magas VKM nem követi el az t a
könnyelműséget, hogy amúgy is állásért vers engő újdonsült oklevel es
tanítók

közül

csak

egyetlenegyet

is

háttérbe

szorítson

egy,

a

kasztjától menekülni akaró tanerő miatt.” 244

A regénybeli tanári létsors rapszodikusságát nyomatékosítja, hogy
bármily furcsa, de a világháború is beleszólhatott Novák vágyteljesítésébe. A
korábban az elcsatolt országrészben tanító helyettes tanár általa kerülhetett
ideiglenesen föl Pestre: ”A sors humorán nevetett (…) Lám, most
egyetlen fillér kockázat nélkül sikerül a pesti állás, mert önhibáján
kívül rekedt a fővár osban, föltétlen beos ztják valahol, legfelj ebb
valami határon inneni kisvárosba, ami mégiscsak közelebb van a
nagy múzeumokhoz s egyéb nélkülözhetetlen forrásokhoz. De az ért
megsajdult benne valami, hogy egy háborúvesztés a boldogulásának
az ára.” 245

Az Orbán lelkében is megfigyelhető vidéki helyettes tanári státuszból
fakadó megkeseredettség jellemzi már a fiatal Novákot és kollégáit is, de míg
Orbán Gergely fejében, végső kiútként, egyfajta ultima ratioként már az
öngyilkosság gondolata is megjelenik, addig Novák magatartására vidéki és
pesti állomáshelyein is mindvégig jellemző az erkölcsi tartás: „Tízezer
koronáért lehet pesti állást szerezni. Egy pesti ismerőse súgta meg
neki legutóbb Pesten létekor, hogy a VKM-ben van valaki, aki f el
tudja

juttatni

egykettőre

Budapestre.

(… )

Elrémült

arra

a

gondolatra, hogy mi lesz, ha rájönnek. (… ) De szerencsére az

244
245

In: Vajthó: Tanárok, 117. o.
In: Vajthó: Tanárok, 132. o.
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ismerős „jóakaró” el hallgatott, vagy maga is megrettent, a hitvány
és nevetséges paktumt ól…
(… ) Novák nagyot lélegzett (…) Ki tudja, mif éle gimnázium az, ahová
csalással menesztik? Nem ült volna ki az arcára a mea culpa ár uló
pirossága,
ízében?”

szégyensz emre,

mindenki

megvetését

érezve

minden

246

Vajthó László regénye összevetve a többi tanárregénnyel azért
egyedülálló, mert a tanár életéből nem egy viszonylag rövid, ám nagy
jelentőségű életszeletkét metsz ki, azon keresztül bemutatva hősét, hanem
tucatnyi áthelyezést megélt főszereplőjét több évtizeden keresztül is
végigkíséri, megteremtve ezzel az általam vizsgált (és ismert) tanárregények
között az egyedüli tanári fejlődésregényt is, hisz főszereplőjének, Novák
Jánosnak sikerül szakmájához való kötődését erkölcsi szintre emelnie.

A helyettes tanárság további előfordulásai

Ha a különböző regényekben, novellákban előforduló helyettes tanárok
viselkedését összevetjük, akkor megállapíthatjuk, hogy leginkább a félszeg,
kiszolgáltatott jellemek archetípusaként jelenik meg a történetekben.
Szabó Dezső Tanárok című kisregényének tantestületét bemutatva sem
mulasztja el, hogy a helyettes tanár személyére ki ne térjen: „Az egyik
nyitott ablaknál, lehetőleg egy szegletbe, a legrozogább széken ül
Számuelisz, aki már nem is tanár úr, cs ak t anárka: helyettes tanár.
(… ) Ő a helyettes tanár, az emberi nyomorúság legtömörebb
strófája, az idealizmus csimborasszó, az igény-molekula. Ő az örökös
Ézsau, akinek szőrös a keze, de aki mindig éhesen és fáradtan tér
haza.” 247

Kaffka Margit a Mária éveiben kitér a városi bálon tüsténkedő fiatal
segédtanárra is, aki státuszából fakadó kiszolgáltatottságát már nagyvilági
törtetéssel igyekszik tompítani: azzal próbálja nélkülözhetetlenné tenni

246
247

In: Vajthó: Tanárok, 125. o.
In: Szabó Dezső: Az elfelejtett arc, 24. o.
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magát, hogy a legfrissebb pletykákkal szórakoztatja a társaságot: ”Hallották nagyságtok az Adrienne legutóbbi esetét? – szorgoskodi k a
pápaszemes

segédtanár.

–

úriembernek Hevesből (… ).”

Megtetszett

volna

valami

jór avaló

248

Móricz a Forr a borban Fieber tanár úr fegyelmezési problémáinak
egyik okaként a diákok által is számon tartott helyettes tanári státuszát nevezi
meg: „Fieber r ossz képesítésű tanár, s ma is még csak segédtanári
minőségben van, az osztály nemigen állott fel. A tanár meglehetős
zajban írta be a s zükséges adatokat az osztálykönyvbe, az tán
megkérdezte a hiányzókat. Csak egy fiú hiányzott, de tízen kiáltották
be a nevét.” 249

De a Légy jó mindhalálig tanári karában is találhatunk segédtanárt Nyilas
Misi

osztályának

magyartanára

személyében,

aki

félszegségével,

erélytelenségével folyton nevetésre ingerelte az osztályt: „A magyart egy
fiatal segédtanár taní totta, akinek már megjelent egy-két verse egy
budapesti lapban, s mindenki azt mondta róla, hogy rém nagy köl tő.
(… ) Ez a tanár fiatal volt, még semmi bajus za se volt, de már olyan
szórakozott ember volt, amilyet sose látott életében (…) mindj árt
elpirult, aztán olyan ijedten nézett körül, mint egy megijesztett kis
kutya, most, ahogy bel épett, mindenki elkezdett nevetni.” 250

Ugyancsak Móricz szerepeltette még korábban, az 1910-es Az Isten háta
mögöttben251az ifjú Bardócz tanító urat, aki helyettes státusza miatt még azt
sem érdemelte ki Veres tanító úrtól, hogy összetegeződjenek:” (…) akkor
meglátta (értsd: Veres), hogy szembe jön vele egy fiatal kollégája, aki csak
helyettesíteni jött a városba, s ezért nem tartotta szükségesnek, hogy
megtegeződjék vele.”252

248

Kaffka Margit: Mária évei. In: Kaffka Margit regényei I. Bp. 1962, Szépirodalmi
Könyvkiadó, 356. o.
249
In: Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig – Kamaszok - Forr a bor. Bp., 2007, Gabo
Kiadó, 312. o.
250
In: Légy jó…, 27. o.
251
Móricz Zsigmond: Az Isten háta mögött. Bp., 1984, Szépirodalmi Könyvkiadó, 7-8. o.
252
A tanárok közötti tegeződés jelentőségét, amely mintegy a kasztbeli elfogadottságot is
szimbolizálja, nem kevés malíciával ábrázolja Szabó Dezső is:”A helyettes tanárok
szegények, akiknek az igazgató olyan terebélyes népszerűséggel ajánlotta fel a tegeződést,
még e nagy áldászápor után is sóvárogva várták kinevezésüket rendes tanárrá.” In: Életeim
I., 257. o.
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A helyettes tanár lenézett személyét Karinthy Frigyes sem hagyhatta szó
nélkül a Tanár úr kéremben253. A Megmagyarázom a bizonyítványom
fejezetben az egyik osztályzatnál a szaktanárnak épp ez a státusza szolgál
kibúvóul: „Tudniillik Mangold, a történelemtanár, az csak helyettes
tanár nálunk, még nem is osztályozhat, mert előbb vizsgáznia kell
osztályozástanból

a

főegyetemen.

cs ak

Ő

helyettes-osztályzatot

adhat, amit másképpen kell érteni – egyes helyett kettest, kettes
helyett négyest -, majd ha letette a vizsgát, akkor az öss zes
bizonyítványokban
osztályzatokra.”

kiigazítják

az

osztályzatokat

igazi

254

A segédtanár-helyettes tanár-hősöknek az élet értelmébe vetett hit újbóli
megleléséhez, mint ahogy Juhász Gyula kisregényében is, sokszor a házasság
jelentene egy lehetséges kapaszkodót, de erről – esetükben - a legtöbb
regényben már csak mint egy elszalasztott lehetőségről értesülünk:”Hogy
tudnak

csókolni

bizonyos.”

255

ezek

a

fiatalok!

Hát

erről

lekéstem,

annyi

- mondja például Szimák tanár úr. Más helyütt így beszélget ő

és Orbán:
„- És az életünk helyesírási hibáját a sors könyvében látni napról
napra, meg nem másí tható betűkkel. Gondoltam már r á, hogy egy
valami mégis segíthetne rajtam.
- Az asszony, öregem. Ezt gondoltad, ugye?
- De addig vártam, addig tépelődtem, amíg erről is lemaradtam
egészen. Nálad még nem késő… (…)
- Itt Végváron nem lehet kezdeni a nőkkel” 256– válaszolta a regényben

Orbán, hisz a nagyvárosi színésznő költött emlékéhez Végváron senki nem
érhetett fel, akárcsak Sárvári Annáéhoz Juhász felvidéki állomáshelyén,
Szakolcán.
Komlós Aladár regényében, a Néró és a VII/A-ban257 főszereplőjének, a
szeretetvágy csapdájában vergődő Perényi Zoltánnak fegyelmije előtti
életútjára is kitér. Perényi feje felett, még helyettes tanárként, állandóan ott
253

Karinthy Frigyes: Röhög az egész osztály. Válogatott írások. Válogatta és a jegyzeteket
írta: Osztovits Levente. Bp., 2009, Európa Könyvkiadó.
254
In: Karinthy, 78. o.
255
In: A tékozló fiú, 112. o.
256
In: A tékozló fiú, 114. o.
257
Komlós Aladár: Néró és a VII/A. Bp., 1975, Szépirodalmi Könyvkiadó.
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lebegett az évenkénti igazgatói minősítések nyomán258a minisztériumi
áthelyezés lehetősége, s az ebből fakadó állandó létbizonytalanság a tartós
barátságok,

közösséghez

való

kötődések,

kiegyensúlyozott

szerelmi

kapcsolatok, sőt a párválasztás lehetőségét is megnehezítette: „(…) a
harmincadik évében j árt, amikor már ideje családot alapítani, s az
ember megunja a vidéki kisvárosok lopott és nem éppen jófajta
szerelmeit.

Ekkor

történt,

hogy

–

talán

a

fiúk

megfékezés re

alkalmatlannak bizonyuló finom modor a és erélytelensége miatt,
amely azonban nem ronthatta le kitűnő minősítését – váratlanul
Pestre, egy belvár osi leánygimnáziumba helyezték át. A tervez ett
házasságból így persz e nem lett semmi; nem lett volna értelme, hogy
éppen most kösse le magát, mikor Pesten új s isten tudja, milyen
lehetőségek elé kerül (…)”

259

A regényből később kiderül, hogy Perényi ekkor volt legközelebb a házasság
és

egy

kiegyensúlyozottabb

élet

lehetőségéhez.

Nárcisztikus

személyiségjegyei erősödéséhez és később, a tanárként elszenvedett
megaláztatásához közvetve az áthelyezés is hozzájárult.

A helyettes tanárság volt tehát – kiszámíthatatlansága miatt - 1945-ig a
tanártársadalom legkiszolgáltatottabb státusza, s ezt a vizsgált regények is
megerősítik.
A sorozatos áthelyezések miatti talajtalanságot, a házasélet kialakításának
már-már lehetetlenségét figyelhetjük meg260az említett Vajthó-regény, a
Tanárok főszereplőjénél, Novák Jánosnál is. Noha már első állomáshelyén a
párválasztás szükségességére hívják föl a figyelmét, még megöregedve, a
tízedik állomáshelyén is csak korai szerelmének emlékét hordozza szívében,
miközben két legközelebbi kollégája, Tegezy Tivadar és Csépán Gazsi is
megházasodott:” (…) Gazsi és Tivi, második állomáshelyem két
felejthetetlen emléke egyszerre szólalt meg annyi idő múltán. Cs aládi
boldogságukat emlegették, a hitvest, a gyermeket, nem is egyet, a
révbejutottak szelíd humorával (… ).” 261

258

Az igazgatói minősítések intézményére, mint hatalmi eszközre az Igazgató alakja c.
fejezetben még visszatérek.
259
In: Komlós Aladár, 39-40. o.
260
A helyettes tanárok „révbejutottak” léte iránti reménytelen sóvárgásának
irodalomtörténeti lábjegyzetéhez tartozhat, hogy helyettes tanári működésük ideje alatt,
később pedig kinevezett tanárként, de mégis a folytonos áthelyezések vegzatúrájától
szenvedve, tehát kiszámíthatóbb körülmények nélkül nemcsak Juhász Gyula, hanem akkor
még Babits Mihály sem tudott megházasodni.
261
In: Vajthó: Tanárok, 230. o.
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A már csak a mechanikus iskolai munkára, mint az életben egyedüliként
megmaradt kiszámítható folyamatra összpontosító segédtanári jellemeket
felvonultató művekben a megfelelési szándék olykor szánalmasan komikus
igyekezetben

nyilvánul

meg,

mint

Szabó

Dezső

Legenda

Lőcsén

novellájában, mikor Lesznyák Tibor tanító úr élete a lakáskeresés által
értelmet nyer: „Mikor

aztán

kilépett

az

iskolából,

a

levet ett

pedagógusból kijött a gyermeknek maradt tétova ember. (…) A
szegény rozoga tanféregben távoli szárnyak csattogtak fel.”

262

A

történetben mintha Gogol Köpönyege elevenedne meg egy magyar tanárra
átírva, csak itt a rögeszme tárgya egy tisztességes hónapos szoba volt.
S vajon miért lehetett ennyire fontos egy frissen áthelyezett helyettes
tanár számára a tisztesebb albérlet? A válaszhoz ismét érdekes adalékul
szolgál Hegedüs András tanulmánykötetének Babits Mihályról írt fejezete,
melyben a tanár-költő szegedi tartózkodásának első hónapjairól így számol
be: ”Amikor megérkezett Szegedre, anyagi gondokkal küzdve élt,
fizetéseket az első hónapokban késve kapta, de így is eleget tett a
középosztály

szokásr endjének:

kollégáit

végigvizitelte.

„(… )

a

viziteket már részben vissza is kaptam – írta édesanyjának 1906.
október 26-án-; de csak az igazgatóm, Homor talált otthon, aki
tegnap a fiával volt nálam. Restelltem, hogy még cigarettával sem
tudom őket megkínálni; és fűtetlen volt a szobám, pedig most nagyon
hideg idő jár, jelenleg is kegyetlenül fázik a kezem, amint ezt írom;
meg a lábam.” 263

A vizsgált regényekben a vizitálás gyakorisága azon feltevésünket is
megerősíti, hogy azt a századfordulón korántsem kiüresedett szokásnak
tekintették, hanem nagyon is jelentős kötelezettségként fogták fel264a
262

In: Az elfelejtett arc, 39-40. o.
In: Hegedüs, 212. o.
264
Itt elég csak Móricz Az Isten háta mögöttjének főszereplőjére, Veres Pál címzetes
igazgató feleségére gondolni, aki egy helyütt azon kesereg, hogy van egy asszony, aki „tagja
a legfelső társaságnak ebben a városban, és nem adta vissza a vizitjét!... A legképtelenebb
sértés a kisvárosi társadalomban, amit nem lehet elfeledni. Kis elégtétel volt neki, hogy már
ő sem adta vissza a vizitjét néhány fiatal párnak.” In: Az Isten háta mögött, 94. o.
Ugyanennek a korban általános szokásnak a jelentőségét emeli ki Vajthó László is
önéletrajzában. In: Vajthó László: Tanári pályám emlékezete. Bp., 1969, Tankönyvkiadó, 97.
o.
Vajthó László Tanárok regényének főhőse, Novák János valóságos megváltásként éli meg,
mikor egyik újabb állomáshelyén végre arról értesül, hogy ott nincs szokásban a vizitálás:
„Úgy látom, jó iskola ez a mostani is…(…) Itt ugyanis nincs vizitkötelesség (…) Nagy
kedvezmény, ha önző is, hogy tanulókat sem kell látogatnunk, a nagy távolságok miatt, ez
már második állomáshelyemen is így esett. Van tehát két megtakarított alkalom, nem is olyan
ritkán, amit ezentúl további önképzésemre fogok fordítani…” In: Vajthó: Tanárok, 213. o.
263
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pedagógustársadalomban, s egy frissen áthelyezett helyettes tanár számára a
mások által róla alkotandó kezdeti pozitív benyomás legsürgősebben
beszerzendő kelléke épp egy rendezett albérlet megszerzése volt. A vizitálást
pedig úgy volt illő, hogy a rangjában első felettesénél, az igazgatónál kezdje
meg, s frissen megszerzett albérletében, hónapos szobájában is őt lássa
elsőként vendégül.
Ahogy arról Farkas Pál könyvében, az Egy tanár jegyzeteiben az idősebb
kolléga, Mühlbacher okítja is az ifjú pályakezdőt:”- Na, vizitelt már az
igazgatóéknál? – kérdezte. – Nem én. – Nem? Szép. Majd meglát ja,
mi lesz abból, ha az ember nem csókol kezet az igazgatóné
őnagyságának. Stromf (az igazgató A. B.) legközelebb bejön az óráj ára
és mindennel elégedetlen lesz.” 265

Hogy a történelmi referencia mennyire jelentős lehet vizsgálatainkban,
arra bizonyíték a század eleji közoktatási struktúra végletekig kiszolgáltatott
helyettes tanárának státusza.
A Szabó Dezső-i „tanbogár-lét” napjaink egyik hivatalos tanárstátuszának
sem feleltethető meg tökéletesen, legyen szó akár megbízási vagy akár
határozott idejű szerződéssel alkalmazott tanárokról. Az a permanens
bizonytalanság, melyet az igazgató éves jelentései és a VKM oktatási
főosztályának

szeszélye

okozhatott

a

kinevezéséért

remegő,

az

áthelyezésektől rettegő nevelőknek, mára már szerencsére történelmi emlék
csupán, de a vizsgált tanárregényekben tapasztalható motivikus felbukkanása
mindenképpen indokolta részletesebb elemzését.

Tekinthetjük-e mindezek után is nem liminális szereplőnek a tanárt, és
nem liminális helyszínnek az iskolát?
Vajon nem épp a küszöbember-lét jellemző a helyettes tanárokra, akik sem itt
nincsenek, sem ott, ezáltal semmiféle elrendezett pozíciót nem tudnak
felvenni, s örökös alkalmazkodásra voltak kényszerítve? S nem épp az
állandó alkalmazkodás elfogadtatása jelenti az idomítás csúcsát, amely a
foucault-i fegyelmi hatalom legfőbb célja? Hisz maga Michel Foucault is A
helyes fegyelmező nevelés módszerei266 fejezetében leginkább Walhausenra

265
266

In: Farkas Pál: Egy tanár jegyzetei, 10. o.
In: Felügyelet és büntetés, 233. o.
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hivatkozott, aki szerint a helyes fegyelmezés nem más, mint „a jó idomítás
művészete”.
S vajon lehet-e ennél nagyobb bizonytalanságban tartani, lehet-e a
hatalomnak ennél hatékonyabban idomítani a neki alárendelt, és a történelmi
tapasztalatok nyomán állandó gyanakvással övezett tanárokat, mint ahogy
tették ekkor a helyettes tanárokkal?

Az ógörög és a latinnyelv tanár

A létbizonytalanság tanítási hajlandóságot bénító, az elkötelezett
nevelést gátló hatását, valamint a liminális állapotból való menekülés
igyekezetét a tanárok más csoportjainál is megfigyelhetjük a regényekben,
így például a klasszikus nyelvek oktatóinál.
A latin és az ógörög nyelv oktatásának átgondolása, esetleges
megszüntetésére tett kísérletek – amint azt már az első fejezetben is láthattuk
– állandóan napirenden voltak a különböző reformjavaslatokban. Éppen ezért
a két klasszikus nyelvet tanító tanárok esetében valami hasonló
egzisztenciális

elbizonytalanodást

figyelhetünk

meg,

mint

majd

félévszázaddal később, a rendszerváltás környékén az orosz szakos
pedagógusok esetében, amikor is az orosz nyelvszakos kollégáknak biztos és
kiszámítható élete borult fel hirtelen egy csapásra a kötelező oroszoktatás
felszámolásával. A majd ezer éves múltra visszatekintő magyar oktatás- és
neveléstörténetben ennek a rendszerváltás körüli két-három évnek a
tanártársadalomra gyakorolt hatása, az oroszoktatás felszámolásából fakadó
személyes tragédiák267 vagy éppen a tantárgy megszűnése kiváltotta
átképzési programok eredményességi mutatói is sokáig kutatási témául
szolgálhatnának még a társadalomtudományok számára.
A századfordulón a latin és az ógörög nyelv oktatása által felvetett
problémák

megoldási

módozatai

értelemszerűen

kevésbé

voltak

átpolitizáltak, sokkal inkább a kompromisszumos megoldások voltak rájuk a
267

A filmművészet a 80-as évek végén hamar reagált erre a hirtelen felmerülő problémára.
Már Márton István 1988-as filmjében, a Heten Budapest ellenben is megjelenik a talajt
vesztett orosztanárnő alakja, majd később Szabó István 1991-es kultikus filmjében, az Édes
Anna, drága Böbében láthatjuk ismét, hogy az orosznyelv oktatásának szinte azonnali
megszüntetése a két, jobb sorsra érdemes vidéki nyelvtanárnőnek, s velük együtt sok ezer
más, az élet újabb kihívásaira nehezebben reagáló sorstársuknak, hogyan futtatta zátonyra az
életét.
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jellemzők. Nagy Péter Tibor tanulmánykötetében268 külön fejezetet szentelt
az ógörög és a latin nyelv hazai oktatástörténetének, s megállapításait
érdemes volt összevetnünk a vizsgált regényekkel is, hisz a különböző
tantárgyaknak felülről szabályozott eltérő súlyozása nyilvánvalóan kihatással
kellett, hogy legyen az azokat tanító szaktanárok életére is, melyet a szakmai
kérdésekre érzékeny tanárírók a regényekben is jelezhettek.

Az ógörög nyelv oktatásának sorsa az 1890-es évekre végképp
megpecsételődött: a helyébe bevezetett görögpótló tantárgy ráadásul a
klasszikus műveltségeszményt közvetítő programjával Nagy Péter Tibor
szerint az iskola modern szekuláris ideológiai funkcióját erősítette
meg az egyházak klerikális hatásával szemben.

Az 1899-es kerettanterv még tovább növelte a görögpótlón belül a
klasszikus görög irodalmat és műveltséget érintő tananyag arányát, s ez a
grammatikai, lexikai számonkérést előnyben részesítő szaktanárok további
jelentőségvesztését okozhatta – más szak hiányában – a tantestületeken belül.
A Forr a borban Koós tanár úr – érdekes módon a regény is pont 1899-ben269
kezdődik, épp a régi vágású ógörög oktatásnak adott minisztériumi
„kegyelemdöfés” évében – viselkedésének, az új szellemet hozó igazgatóval
szembeni fellépésének, az új igazgatójelöltnek az egyházi elöljárók előtti
állandó befeketítésének, a diákok iránt megnyilvánuló gyűlöletének és a
merev, megalázó és lelketlen tanításának a hátterében látnunk kell azt az
egzisztenciális bizonytalanságtól hirtelen megrettent magánembert is270, aki
már-már a darwini létharc szellemében indult Isaák Gézával szemben az
igazgatói választáson, s bukott el azon törvényszerűen.

268

Lásd az Oktatáspolitika és nyelv című fejezetet. In: Nagy Péter Tibor: Hajszálcsövek…,
(84-106. o.)
269
A regénybeli motivikusan sokszintű 1 8 9 9 -es évszámot, mint a régi és az új évszázad
határkövét, több alkalommal is megemlítik, jelentésrétegei egyikének feloldását éppen Isaák
Géza által kapjuk meg: „- Ne felejtsd el – mondta jóakarattal a bátyja -, hogy a század
utolsó évében vagyunk. A századok vége mindig forradalmi szellemű. 1700 táján volt a
Rákóczi forradalma, 1800 táján a francia forradalom… Most pedig a szocializmus kezdi ki a
világot… Úgy látszik, ez a levegőben van és a mai ifjúság öntudatlanul is erre az útra tér.”
In: Légy jó… – Kamaszok - Forr a bor, 495. o.
270
Vajthó László főszereplője, Novák János, átérezve a görög szakos kollégák kiszolgáltatott
helyzetét egy helyütt el is gondolkodik azon, miképp segíthetnének ezek a tanárok magukon:
„Mért nem tanulják meg a latin–görög szakosok az újgörög nyelvet? Talán mert az
újgörögök irodalma alább van az ónál? (…) Ma már annyi a „Huszonnégy óra alatt
angolul”-féle nyelvtanítói szemfényvesztés, hogy valamicske hasznot mégiscsak okozhatnak a
legszükségesebbeknek. (..) Szinte nem értette s nagyon csekélylette a görög szakosokat ezért
a szinte általános mulasztásukért. Mert nem ismert egyet sem, a régiek közül sem, aki tudott
vola újgörögül.” In: Vajthó: Tanárok, 153. o.
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A latin nyelv helyzete ennél sokkal biztosabb volt, hiszen – amint azt
Nagy Péter Tibor megállapítja – „A gimnáziumban a tantervek és az
iskolán belüli erőviszonyok egyaránt a latin szakos, illetve a magyar
és történelem szakos tanároknak, illetve a hozzájuk kapcsol ódó
műveltségköröknek kedveztek.”

271

Másrészt a századfordulón a latin

rendelkezett még egyfajta „iskolatípus szimbolikával” is: „A szülők és a
nagyszülők nemzedékének tudatában, sőt a középiskolai tanárság
jórészének tudatában is, a középiskola „latin iskola”. Olyan hely és
olyan intézmény, ahol a tanítás nyelve még néhány évtizeddel ezelőtt
is a latin volt.”

272

A regényekben pedig valamiképpen mindig a fegyelmezés szimbolikus
eszközeként,

a

hatalomnak

a

diákok

felett

alkalmazható

szellemi

fegyvertárának egyik csodafegyvereként jelenik meg a latin, felelés vagy
izzasztó fordítási feladat formájában.
Ennek oka lehetett az a századfordulón gyakorlatban is alkalmazott
pedagógiai-pszichológiai elv is – ez nyilvánvalóan tanáríróink számára is
ismert volt –, mely szerint a latinnak létezik „a gondolkodás egés zét
fegyelmező jellege is. Úgy tűnik, ezzel a latinosok a gimnázium
hagyományos
azokkal,

akik

„formálisan
a

képző”

gimnáziumi

erőivel

kerestek

tanulmányok

szövetséget,

tartalmi

kérdéseit

tulajdonképpen nem akarták megvitatni, hi szen a gimnáziumi évek
lényegének

éppen

az

intellektuális

elsajátítását tekintették.”

fegyelmet,

a

szabálykövet és

273

Így már érthetőbb, hogy az engedelmességre nevelés, a fegyelmezés
intellektuális eszköze, a latin olykor miért kapcsolódik a regények
legrettegettebb, leggyűlöltebb tanáraihoz, mint például az Aranysárkányban a
világot kizárólag a sötét szemüvegén keresztül vizsgáló Fóris Ferenchez,
vagy a Forr a bor „spiclijéhez”, Józsiás professzorhoz.
De a Légy jó mindhalálig Gyéres tanár ura is a megregulázás bejáratott
eszközéhez nyúlt, mikor – egyébként eléggé elítélhető módon, hisz szerelmi
légyottjai miatt voltaképpen ő késett el rendszeresen az órájáról – az őt
megleső Misivel latin szentenciákat fordíttat.
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In: Nagy Péter Tibor: Hajszálcsövek…, 104. o.
In: Nagy Péter Tibor: Hajszálcsövek…, 100. o.
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In: Nagy Péter Tibor: Hajszálcsövek…, 100. o.
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Sőt, világviszonylatban legismertebb ifjúsági regényünk, A Pál utcai fiúk kis
diákhősei is akkor ocsúdnak föl egy kissé a Nemecsek halála után rájuk
szakadt egzisztenciális döbbenetükből, mikor Rácz tanár úr másnapi
latinfeleltetése jut az eszükbe: „Íme, ezeknek már a lecke jár a fejükben.
Ezek hamar felejtettek. Amiért Nemecsek meghalt, azért Rácz tanár
úr életben maradt, és a latinlecke is életben maradt, főképpen pedig
életben maradtak ők is .”

274

Talán éppen a latinhoz kapcsolódó fegyelmezési funkció275 is okozhatta,
hogy a latin vitathatatlan tekintélye és a magas óraszám ellenére sem jelenik
meg kedvelt tantárgyként a regényekben: „A tanterv s a tananyag az
élettől

teljesen

idegen

volt.

Latin

klasszikusokon

nevelték

a

diákságot, hexaméterekkel abrakoltatták őket, de a fiúk nem akart ák
ropogtatni ezt a zabot.” 276

A harmincas évekre aztán a latintanítás jelentősége is átértékelődött, s
ennek nyomait az akkori tanárregényekben is megleljük. Például Komlós
Aladár az 1935-ös Néró és a VII/A fegyelmi bizottságában szerepelteti
Dékány tanár urat, aki „klasszika-filológus volt, s az utóbbi években
egyre jobban nyugtalanította a latintanítás sorsa.” 277

Külön is ki kell emelnünk a latin nyelv, a latin kultúra azon szimbolikus
jelentésmódosulását, amely a vizsgált írásművek közül Móra Ferencnek a
Hannibál feltámasztása című regényében figyelhető meg.
Ide kapcsolódik Nagy Péter Tibor már hivatkozott tanulmánya, mely több
oldalról is igyekszik megvilágítani a latin nyelvnek azt a jogi és politikai
legitimációtörténetét,

amely

a

századforduló

környékén

a

történeti

szimbolikájának megnövekedését is okozta, s amely 1919 után aztán újabb
lendületet kaphatott.
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Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk. Bp., 1977, Móra Könyvkiadó, 196. o.
Ady Endre iskolai témájú novelláinak egyik legemlékezetesebb tanáralakjának, A hatodik
osztály „hóhéros nyugalmú” Emberdy tanár urának gyűlöletes hatalmát is tovább fokozta,
hogy egy személyben volt a két rettegett tantárgynak, a latinnak és az ógörögnek is a tanára:
”Az utolsó három napon, mely megelőzte a félelmes tanári gyűlést, összeszedtük magunkat, s
ősi szokás szerint jelentkeztünk javításra. Emberdy tanár úr gúnyosan hallgatta meg a
jelentkezésünket, bántó, gúnyos, hitetlen arccal vette sorra a tudásunkat a latinból és a
görögből. Talán ketten vagy hárman kaptak tőle valami vigasztaló ígéretfélét, a legtöbbünk
véglegesen megpecsételte karácsonyi sorsát.” In: Ákombák tanár úr. Magyar írók novellái a
tanárokról, diákokról, az iskoláról. Válogatta és szerkesztette: D. Szabó Mária. Bp. 2003,
Palatinus, 273. o.
276
In: Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig–Kamaszok–Forr a bor, 308. o.
277
In: Néró és a VII/A, 21. o.
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A latintanításnak a 30-as évekig folyamatosan megfigyelhető hangsúlyos
volta egyrészt betudható volt a magyar nemesi nemzet jogalkotásában
korábban betöltött és nagyra értékelt történelmi szerepének, másrészről az
ókori latin és a középkori keresztény egyházi kultúra iránti határozott
elköteleződést is jelentette, amely ekkor egybekapcsolódott a középkori
magyar birodalom eszmevilágával is, s ez utóbbi miatt csak még jobban
felértékelődött a Tanácsköztársaság bukása után: „A «középkoriság», a
középkori magyar irodalom dicsősége a millennium, illetve a minden
középosztályi könyves polcra felkerülő Szilágyi-féle tízkötetes magyar
történet egyik fő üzenete. Az államalapító Szent István, III. Béla, a
«három tenger mosta- birodalmú» Nagy Laj os, a «nemzeti dinasz tia
sarja» Mátyás állama mind a latinos írásbeliségen épült fel. 1919
után e középkoriság nemcsak nagyhatal mis ágában, de ’társadal mi’
eszményeiben, intaktnak gondolt vallásosságában is vonzóbbá vál ik a
kurzus történelemszemlélete számára, mint a 19. század világa.” 278

Ebben a történelmi kontextusban született (Supka Géza szerkesztő
bíztatására) Móra Ferenc Hannibál feltámasztása c. regénye, melynek
cenzúrázatlan változata279 jellemző módon is csak 2004-ben jelenhetett meg
először.
Főhőse egy filológusi szenvedéllyel megáldott, a keleti fronton fél karját
elvesztő, s a hadifogságból éppen hazaérkező latintanár, aki az orosz
fogságban a Hannibál halálával kapcsolatos, de a hivatalos tudományos
álláspontnak ellentmondó régi tekercsekre bukkan egy kaffai karaita
zsinagóga padlásán, s azokat itthon alapos jegyzetekkel ellátva publikálja is.
Ezen írások szerint Hannibál halálát nem öngyilkossága okozta, melyhez
közvetve a zámai vereség és az ott győzedelmes Római Birodalom
hadvezére, Scipio járult hozzá, hanem egy karthágói „forradalomnak es ett
áldozatul, mikor az arisztokraták sérelmére új alapokra akar ta
fektetni az adórendszert.” 280

A

Tanácsköztársaság

utáni

légkörben

egy

olyan

tanulmánnyal

megjelenni, ráadásul orosz hadifogságból hazatérve, mely a társadalmi
visszásságokat is érinti, elvitatva a birodalmi eszme egyik bástyájától, a
patrícius Scipiótól a sémita Hannibál felett aratott zámai győzelem történelmi
278

In: Hajszálcsövek…, 99. o.
Móra Ferenc: Hannibál feltámasztása /Az első cenzúrázatlan kiadás/. Bp. 2004,
Argumentum.
280
In: Móra Ferenc id. műve, 11. o.
279
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jelentőségét, automatikusan a „vörös cionista összeesküvés” és a „sémi
világuralom” propagálásának a vádját vonta maga után - a regényben.
A regénybeli, máskülönben teljesen érdektelen középiskolai értesítő számára
írt Hannibál haláláról szóló cikkecske a nemzetféltési program jegyében téma
lett

a

parlamentben,

persze

egy

olyan

kormánypárti

képviselő

interpellációjában, aki a tanulmányt nem is olvasta, s klasszikus műveltségét
mindennél jobban jellemzi ez a mondata: „Ugye, hiszen együtt tanultuk,
Julius Caesar politikából a saját fiát is lesz úrta.”

281

S noha a nemzeti önérzet barbár, illiterátus, de annál befolyásosabb
szövetsége, a Töhötöm által összehívott nagygyűlés előtt szorult helyzetében
a személyes frontszolgálata által maga is a „birodalom” védelmében
megnyomorodott latintanár álságos beszédjével sikerült megmentenie életét
és a „nagy római eszmét”, de önbecsülését örökre elvesztette: „A
kenyeremet tán én is megmentettem, de Hannibált elvesztettem,
éppen,

mikor

föltámasztottam.

Meghamisítottam,

eltorzítottam,

csúfot űztem belőle, maskarába öltöztettem, és bukfencet hányattam
vele a cirkuszban. (… )
Egyebem nem volt a noteszemnél (…) Azon í rtam meg ott nyomban a
lemondásomat a tanári állásomról, be is dobtam mindjárt az
igazgatói

iroda

ajtaján

levő

levélszekrénybe.

Ennyi

áldozattal tartoztam Hannibál meggyalázott szellemének.”

engeszt elő
282

Móra Ferenc Hannibál tanár urának tragédiája – a latin nyelvben és a
tanár alakjában rejlő összetett szimbolika segítségével - tökéletesen példázza,
hogy a politikai forgatag olyan szélsőséges helyzetet is előidézhet, mikor a
szellem emberei, a nevelők, a tanárok egy civilizálatlan hatalom regnálása
idején, alárendelt és kiszolgáltatott voltuk miatt, annak lesznek kényszerből
maguk is beosztott szellemi vezetői. S mivel nevelői legitimitásukat, s ezzel
együtt fizetésüket most éppen ettől a hatalomtól kapják, ezért igazi
szókratészi jellempróba és egyben a személyes egzisztenciával való kockázás
minden tanár számára, hogy intellektuálisan merik-e függetleníteni magukat
aktuális „kenyéradójuk” hivatalos álláspontjától.

A latin nyelvnek ellenben épp a másik, az európai „középkoriságot”
hangsúlyozó vetülete jelenik meg Németh László Utolsó kísérleténél, annak
281
282

In: Móra Ferenc, 70. o.
In: Móra Ferenc, 101. o.
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minden államalapító és állammegtartó erejével, mely a keresztény középkori
írásbeliséghez köthető. Ez az európai latin középkoriság-eszme kivált a
Szerdai fogadónap részben kap nagy jelentőséget.
Jób Arzén és Barbián professzor a keresztény (katolikus) respublikának
Európa szellemiségére gyakorolt jelentőségét hangsúlyozza a tanítvány Jó
Péternek, mire ő aztán lassan felépíti saját történelemfelfogását, de már
részben mesterei ellenében is: „(… ) a sok idea-ember mögött egy
európai ideálember nő és uralkodik. Ennek legtisztább képe: a
zsidóktól elvett és eur ópaiaktól trónra ültetett Jézus király. Az ist eni
a róla írt evangéliumokban szól hozzánk a legvilágosabban. Van
azonban egy ennél is igazabb evangélium: az európai lélek, amely
kétezer év iskolája után mély meghasonlás nélkül nem mondhat le
róla, hogy ideaembereiben ma is őt mintázza. Ez az újramintázás: ez
Jézus igazi feltámadás a a századokban.” 283

A vallástanár

Ki kell, hogy térjünk még röviden a korszak tanárregényeinek egy
teljesen elkülönülő tanárcsoportjára: a vallástanárokra is.

Az állam, az egyház és az oktatás kapcsolatrendszerének vizsgálata az utóbbi
időben nemcsak a hazai oktatáspolitika-történészek számára hozott számos
érdekes és új eredményt, de az ilyen irányú kutatás az irodalomtörténet
számára is tanulsággal szolgálhat.
Nagy Péter Tibor az állam és az egyház kapcsolatát egészen a
századfordulóig tüzetesen megvizsgálta284 tanulmánykötetének Szeparáció és
reláció című fejezetében: „Azért csak a századfordulóig, mert utána –
különösen a Huszadik Század, illetve személyesen Ady fellépése
következtében – a fő politikai intellektuális front a kormányzat és az
egyházak

ellentétéről

áthelyeződik

a

radikális-szociáldemokr ata

ellenzék és az egyházak közé, később pedi g – a háború után – az

283

Németh László: Szerdai fogadónap. In: Németh László: Utolsó kísérlet II. kötet. Bp.,
1969, Magvető és Szépirodalmi Könyvkiadó, 220-221. o.
284
Nagy Péter Tibor: Oktatáspolitika és vallásszabadság. Állam–Egyház–Iskola–Társadalom
a 20. században. Budapest, 2000, Új Mandátum.
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állam és az egyház valóban összefonódik,s okkal inkább, mint Ady
támadása idején.” 285– írja hivatkozott tanulmányában.

A dolgozat első fejezetében már áttekintettük az egyház és az állam
kapcsolatát egészen az 1940-es évekig, de a fentebbi idézet fényében újra
érdemes

megállapítanunk,

hogy

az

egyház

és

az

állam

oktatási

invesztitúraharca - olykor nem is annyira áttételesen – milyen határozottan
megjelenik a korszak tanárregényeiben is.

A kiegyezés után az állam és az egyház közötti versengés az oktatás
feletti ellenőrzés megszerzéséért, ugyan csak fokról-fokra, de végül az állam
totális győzelmét hozta meg.
Ráadásul a Tiszák Magyarországán a legfelsőbb állami szinteken is
megtapasztalható felekezeti, esetükben református térnyelés egy időben
akkora méreteket öltött, hogy az állam-egyház szembenállás ebből kifolyólag
a protestáns, még inkább a református felekezetű iskolákban alig is volt
érezhető, noha az itteni felekezeti vallástanárok személye mindvégig
megmaradt az egyházi hatalomnak, mint közvetlen a fenntartónak tantestületi
szemének és fülének is, ahogy azt látjuk a híreket hozó-vivő Józsiás
professzor esetében is a Forr a borban286.
Ezzel szemben - miként a valóságban is- a regénybeli katolikus
fenntartású iskolák287vagy az állami fenntartású középiskolák katolikus
vallástanárai bizalmatlanul fogadnak minden állami rendelkezést és minden,
állam által kinevezett személyt, hacsak nem a protestáns térnyerés
ellensúlyozására létrejött Mária Kongregáció – a regényekben konzekvensen
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In: Oktatáspolitika…, 158. o.
A Forr a bor gimnáziumának tanárai között felekezeti szempontból érdekes kivétel volt
Misi történelemtanára, aki eredetileg felszentelt katolikus pap volt, majd szerelmi viszonya
miatt kiugrott a rendből, később pedig az esperes lányát elvéve került a református
intézménybe. Tanóráira így vetülhetett rá a korszak katolikus-református hitéleti vitáinak is
az árnyéka: „(…) mindig érezni lehetett rajta a katolikus nevelést. Mikor Amerika
felfedezéséről magyarázott, a legnagyobb kíméletet tanúsította a katolikus szempont
irányában. A reformációt a legnagyobb dicsőítéssel tanította, de csak akkor elevenedett fel,
mikor Kálvinról oly rosszakat mondott, hogy a fiúk elvitték a hírét. Azután zárkózott lett az
osztállyal szemben.” (317. o.)
287
Ne feledkezzünk meg az irodalmi művekben megjelenő egyházi fenntartású (Szabó
Dezső: Tanárok, Móricz Zsigmond: Forr a bor), és a szerzetesrendek által működtetett
középiskolák (Babits Mihály: Timár Virgil fia, Németh László: Alsóvárosi búcsú) közötti
különbségtevésről!
A vizsgált regények között találunk egyébként olyan iskolát is, amelytől épp megszabadult a
református egyház az iskolafenntartás növekvő terhei miatt: „- És most tessék meggondolni,
micsoda ember a polgármester úr! Ő az egyház kurátora is, tehát az volt az első vágya, hogy
az egyházat megszabadítsa az iskolafenntartástól. Átadták az államnak. Jól van, örültünk
neki, mert azt hittük, hogy most már minden jó lesz. Na, legalább bejutottunk az állami
státusba.” In: Móricz Zsigmond: Az Isten háta mögött, 62-63. o.
286
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csak kongregáció megnevezés fordul elő – képviselőjéről van szó. Erre a
vallástanár-típusra kiváló példa a Felleg a város felett beszédes nevű Fekete
Angelusa, aki a számára megkérdőjelezhetetlen katolikus-kongregációs
álláspont tantestületi képviselőjeként járt el minden esetben.
A kongreganista tanárok sajátos típusát képviseli viszont a szuggesztív
előadókészséggel megáldott, és fiatal kora ellenére lenyűgöző műveltségű
Jób Arzén, aki amellett, hogy osztályfőnökként és latintanárként a kálvinista
Jó Péter szellemi vezetőjének szegődik, közvetve – mintegy a fiú feje felett Dunás Tót református lelkésszel és magával a református befolyással is
szellemi párharcát vívta.

Az elkülönülés, a státuszváltoztatás lehetséges módozatai egy
beosztott tanár számára

A tanításnál, ha összevetjük más foglalkozással, hamar szembetűnik,
hogy a tanár, szemben más szakmákkal, már pályája megkezdésének
pillanatában megkapja foglalkozásának legteljesebb, legfelelősségteljesebb
szerepkörét és feladatát: tanárként máris taníthat. De ugyanúgy még mindig
„csak” tanár és még mindig „csak” taníthat negyven évvel pályakezdése után
is.
A lelkiismeretes munkával kiérdemelt szakmai előmenetel fogalma a
tanári pályán még napjainkban is értelmezhetetlen288, s a magasabb
perspektívát a századfordulón is legfeljebb az igazgatói, címzetes igazgatói
pozíció elnyerése jelenthette.
A „máris tanár vagyok” és a „még mindig csak tanár vagyok”
alapvetően különböző tanárgenerációkhoz tartozó pedagógusok közös
életérzései egyszerre vannak jelen a tanártársadalomban, s ez önkéntelenül is
288

Dolgozatom 2012/13-ban, a Pedagógus Életpályamodell bevezetése körüli parázs viták
időszakában íródik. Az oktatási kormányzat szándékai szerint épp a tanártársadalmon belüli
szakmai mobilitás lehetőségét és egy ehhez kapcsolódó lépcsőzetes rendszerű, fokozottabb
anyagi megbecsülést jelentő életpályamodellt fog biztosítani, megtartva, bevonzva,
visszacsábítva ezzel az amúgy hagyományosan csekély perspektívát kínáló
pedagóguspályára a szakma legjobbjait, illetve folyamatos önképzésre, fejlődésre sarkallva a
már pályán lévőket.
Az életpályamodell megalkotásának programja is nyilvánvalóan azokból a – nyugodtan
kimondhatjuk –, már egy évszázada felismert, de azóta sem orvosolt problémákból fakad,
amelyek a tanári státuszt kísérik, az elmaradt előzetes szakmai szelekcióktól kezdve egészen
a folyamatos önképzések szükségességéig.
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a tantestületeken belül a korosztályok közötti gyakori villongásokhoz,
huzamosabb idő elteltével, személyekre lebontva pedig az általános
elfásultsághoz vezethet.
Ez, a tanárság létét alapvetően meghatározó komplex probléma rendszeresen
megjelenik a tanárregényekben is, hisz egyidős a professzionális tanári
mesterség kialakulásával, amely egykor a pedagógus szakma elfogadottságát
ugyan

kétségkívül

általánossá

tette,

de

a

pályán

lévők

szakmai

előmenetelének kérdését azóta is nyitva hagyta.
Hankiss Elemér már idézett tanulmányában Ferge Zsuzsa kutatásaira
hivatkozva

állapítja

meg,

hogy

„a

tanári

karokban,

a

tanártársadalomban nincs sem érdemi, sem formális hierarchia. Az
érdemi hierarchia nem alakulhat ki, mert a tényleges teljesítmények
a jelenlegi módszerekkel nem mérhetők. For mális hierarchia pedig –
nem tudom, milyen hagyományból vagy elgondolásból eredően –
egyszerűen nem létez ik a pedagógusvilágban. Ezzel a kocsonyás
egyenlősdivel egyedül áll a tanárság (… ) van mégis egy, ha nem is
szakma, de társadalmi réteg, amelyre ugyanígy jellemző az évenkénti
százalékos

előrearas zolás

egészséges

és

és

hierarchia,

személyiségfejlesztő

az

versengés

előmenetel,
teljes

hiánya:

az
a

nyugdíjasok rétege.” 289

Az is kérdéses, hogy az áhított szellemi és anyagi függetlenség
egyáltalán megvalósítható-e, elérhető-e tanárként az olyan, a foucault-i
panoptikumság jegyeit magán viselő hatalmi struktúrákban, mint amilyennek
mi a magunk részéről következetesen a regénybeli iskolákat tekintjük. Hisz
miközben a panoptikum rejtett ereje éppen abból fakad, hogy a „hatalom
automatikus működés ét biztosító láthatóság tudatos és folyamatos
állapotát gerjeszti a fogolyban” 290, aközben a tanár legfőbb igyekezete, a

szabad és független tanári munka elérése, eleve kudarcra van ítélve. Ezt a
felfogást szemlélteti Vajthó László regényének egy jellemző passzusa is:
”Hát nem szörnyű, hogy csupa kéz kezet mos, protekcióhajhászat ez
az élet! Tanári függet lenségét féltette ettől a lépéstől.

Ő szeret ne

egészen szabad lenni, nem kér senkitől semmit, s így joga van hozz á,
hogy tőle se kérjenek olyasmit, ami tanári f üggetlenségében zavar ná.
Itt ugyanis csupa megkötöttséget lát (… )” 291
289

In: Hankiss Elemér: Érték és társadalom, 263. o.
In: Michel Foucault: Felügyelet és büntetés, 274. o.
291
In: Vajthó László: Tanárok, 62. o.
290
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Így válik lassan az iskolarendszer működésének foglyává maga a tanár
is. A Forr a borban egy helyütt szembesíti is Misi igazgató nagybátyját ezzel
a felismerésével: „ Én azt gondolom, hogy Géza bátyám nem azt
mondja, amit valóban érez, hanem azt, amit mint tanárnak kell
mondania. Az emberek nem úgy élnek, ahogy az emberi állapotuk
parancsolja, hanem mindenkiből valami i degen akarat szólal meg.
Akárkivel beszélek, rájövök, hogy nem érdemes vitatkozni, mert nem
ő beszél, hanem az a t ársadalmi réteg, amel yikből származik. (…) És
egyáltalán, mindenki a saját sors ának a rabszolgája. (…) látom,
hogy az emberek csak arra törekszenek, hogy az egyéniséget letörjék.
Én éppen az egyéniségért szeretnék harcolni, de ha nem lehet, mert
van egy nagy bűnszövetkezet az emberek közt, hogy valamiképpen fel
ne szabaduljanak az egyéniségek.”

292

A móriczi bűnszövetkezet, a hatalom működési elve tehát a
többszólamú véleménynyilvánítások elnémításán, és a helyébe léptetett
intézményesült gondolkodás elsajátíttatásán alapszik, éppen úgy, ahogy a
valóság határait rögzíteni kívánó foucault-i hatalmi diskurzus működésénél is
látjuk.
Továbblépési

lehetőségként

felmerülhetett

volna

ugyan

egy

újabb

állomáshely tanáraink számára, de korábban láthattuk, hogy ebben a
kérdésben is mindig a felsőbb hatalmi szinteken hoztak döntést, ráadásul
semmi biztosíték nem volt arra nézve, hogy az új állomáshelyen szabadabb
szellemi légkör várta volna őket.

Nézzük most meg röviden Victor Turnernek a státuszrendszerrel
ellentétben álló liminalitás fogalmát, amit – Claude Lévi-Strauss mintájára bináris ellentétpárok segítségével demonstrált293.
Ha a liminális szituációkhoz rendelt sajátosságok listáját áttekintjük, akkor
meglepően sok, a tanárság regénybeli létállapotára is jellemző tulajdonságot
látunk:

átmenet,

státusnélküliség,

egyenlőség,

meztelenség

(lemeztelenítettség), nemi különbségek minimalizálása, rangnélküliség, teljes
engedelmesség, a fájdalom és a szenvedés elfogadása stb. Már-már szinte az
a benyomásunk lehet, mintha a liminalitás a tanárság, a „pusztán tanár”-lét
292
293

In: Móricz Zsigmond: Légy jó…- Kamaszok - Forr a bor, 446. o.
In: Victor Turner: A rituális folyamat, 119. o.
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intézményesített állapota volna, de a turneri átmeneti rítusok szintjei közül
(elkülönülés,

liminalitás,

commuitas)

az

eszményi,

erkölcsnemesítő

communitas helyett számtalan pótlékkal találkozhatunk.
A vizsgált regények legtöbb tanára, ha „nem akar pusztán tanár maradni, sőt
a hivatásos szolgálat sem elégíti ki”294, akkor igyekszik a munkája jellegéből
fakadó hiányérzetét295 orvosolni.

Gyakori a regényekben például azon tanári igyekezet, mely az anyagi
bevételek növekedésétől reméli a tanári kötöttség lazulását, valamint az
áhított szakmai és egzisztenciális függetlenség elérését. Ennek különböző
megnyilvánulásait érdemes is röviden áttekintenünk, mivel általuk a tanári
pályával kapcsolatos kalkulatív kötődés vonásait is megismerjük.

Itt vannak mindenekelőtt azok a tanárok, akik a pozitív változást a
tankönyvírástól remélik: „Csupa svindler, drága és új könyveket
szerkesztenek, amibe semmi új sincs, és r ákényszerítik a szülőket,
hogy megvegyék” 296–írja róluk Karinthy a Tanár úr kérem Eladom a

könyvem fejezetében.
Móricz Zsigmond Kamaszok kisregényének tantestülete is az iskolai
tankönyvkiadásban rejlő üzleti lehetőséget igyekezne kiaknázni: „Petelei a
tankönyvkiadások ügyéről beszélt, igen hevesen, s ez mindnyájukat
érdekelte:
-A direktor úgy gondolja, hogy az iskola kötelezővé teheti, hogy a
növendékek kizárólag csak saját kiadású tankönyveket használjanak.
Tehát ha mi ellátjuk magunkat tankönyvvel, nem szorulunk rá a
fővárosi kiadókra.
Kesserű összerándult. Ez egy kitűnő idea, ezt le kell foglalni. Ebből
pénzt lehet csinálni, s ő tudta, hogy rajt a kívül senki sincs, aki
keresztül is tudja vinni. De ő megszervezi … Hirtelen komoly lett,
szivart vett elő és rágyújtott. Az igazgató. Van is annak valami
ideája! De annál jobb, csak hadd legyen ő az igazgató… ezt most
rögtön meg fogja csi nálni… Hatszáz diák… csak tíz tankönyvvel
évente (… ).”

297

294

In: Vajthó László: Tanárok, 31. o.
Hankiss Elemér ugyanezt „permanens önelégületlenség”-nek nevezi. In: Érték és
társadalom, 261. o.
296
In: Karinthy Frigyes, 51. o.
297
In: Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig–Kamaszok–Forr a bor, 261. o.
295
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Vajthó László regényében pedig, igaz más-más történelmi korszakokban, két
olyan regényíró tanár is feltűnik (Szemző Gyula és Zebegény kolléga), akik
könyveik saját diákjaik körében tapasztalt fogyását egyenesen arányosították
tanári jóindulatukkal. Zebegény tanár úr még a Tanácsköztársaság után
fellobbant antiszemitizmust is meglovagolta: antiszemita regényeket írt,
melyeknek ráadásul az egyik hőse éppen egy tanár volt. Zebegény órái után
gyakran „megesik, hogy egy diákja nem felel olyan szerencsésen, mint
ahogy előkészületétől várta volna, de azért nem kunyorog javítási
alkalomért, est modus in rebus, ór a után utána iramlik a tovasi ető
írótanárnak, s elébe toppan:
-

Tanár úr , kérem, rendelnék öt példányt !

-

Csak? – kérdi tanár úr, halványan mos olyogva. Merthogy az ő

példányairól van sz ó, közismert az iskola fal ai közt.” 298

Pénzkereseti lehetőség a különórák tartása is, a Légy jó mindhalálig
fiatal, és a Forr a bor érettségiző Nyilas Misijének példáján is láthatjuk, hogy
ennek komoly hagyománya volt. A társadalmi előmenetelhez elengedhetetlen
személyes összeköttetések megszerzésének is egyik legbiztosabb terepének
ez számított egy kezdő tanár számára, amint azt Nyilas Misi mellett
nagybátyjának, Isaák Gézának életútja is ezt példázza.
De a tanár-tanár viszonynak egyik gyakori feszültségforrása olykor pont az a
tanárregényekben, hogy a rossz eredményű diákhoz saját iskolájából
fogadnak korrepetáló tanárt a szülők, akinek aztán gyakran támadnak vitái az
iskolai szaktanárral is, ha máskor nem, akkor legkésőbb az osztályozó
konferencián, hisz fizetés-kiegészítések kerülhetnek így veszélybe.
Vajthó regényének egyik igazgatója ezért is adhatta határozott utasításba
egy viharos összeszólalkozás után kollégáinak, hogy a „magántanítást,
iskolámon belül, megtiltom. S ha valaki ezentúl megtenné, fegyel mit
indítok ellene, Isten engem úgy segéljen. Én is családos vagyok,
nekem is vannak gondjaim, de úgy tapas z taltam, hogy szerényen,
tékozlás nélkül meg lehet élni, a fizetésünkből (… ).” 299

Sőt Babits Mihály Kártyavárában az oktatásból való nyerészkedés egyik
mintapéldányaként egy olyan újvárosi magángimnáziumot is bemutat, ahol a
bizonyítványoknak egyenesen már „szabott áruk” volt, s Kárász Gábornak,
298
299

In: Vajthó László: Tanárok, 185. o.
In: Vajthó László: Tanárok, 79. o.
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azaz az intézmény tulajdonosának alkalmazásában lévő tanároknak legföljebb
annyi elégtételük lehetett, hogy Kárászt következetesen igazgató urazták,
noha erre semmi képesítése nem volt, s épp ezért strómanként a neki szintén
alárendelt öreg Pacóka igazgatott… minimális bérért.300

A magasabb szintű tanárlét megvalósításaként regénybeli tanárhőseink
számára felmerülhet még a kitartó tudományos tevékenység programja, s a
szakmai kutatások, publikálások nyomán elért egyetemi tanári státusz
lehetősége is, de mindennél beszédesebb lehet az, hogy középiskolai
tanárként a vizsgált regényekben mindösszesen két(!) tanárhősnek koronázza
siker ez irányú törekvését.
Az egyik, a vidéki Vajtról a pesti egyetemre bekerült Jób Arzén: „(…)
rebesgetik, hogy az egyetemi hallgatók kongregációját bízzák rám.
De az sem pozíció, csak szolgálat. 301 - vall erről Jó Péternek korábbi

osztályfőnöke a Tanácsköztársaságot követő gyorsított érettségi vizsga után.
Az ő 19-es események utáni hirtelen kinevezése pedig, noha Jób Arzén
alakjától a hideg, számító törtetés, a kalkulatív szakmai kötődés távol állt,
mégis csak az uralkodó diskurzus természetéből következett.
A másik szerencsésről Benedek Marcell Hamlet tanár urában olvashatunk.
Szabó Pál egyetemi magántanárságának támogatását – „kétségbeejtő Sapphotanulmánya” ellenére – egyetemi professzor apósa harcolja ki veje számára.

A többi regénybeli tanár egyetemi katedráról szőtt tervei azonban egészen
másképpen alakultak.

A Forr a bor regénybeli datálása szerint Isaák Géza 1899-ben, igaz már
mint igazgató, így fakadhatott ki unokaöccsének: „Báró Eötvös Lóránd
mondta, hogy maradjak mellette asszisztensnek (…) Hiányzik a
laboratórium, hiányzi k a könyvtár, és legjobban hiányzik a szakbeli
eszmecsere. Az ember hiába vigyáz, elparl agiasodik. Ma már , ha
Pesten maradok, föltétlenül megvan az egyetemi magántanárságom,
közelebb vagyok az Akadémiához. Gyulai Pál nagyon szeretett.
Szeret

300
301

most

is,

de

nem

vagyok

képes

eleget

dolgozni.

Lásd erről részletesen a Babits Kártyavárának 6. fejezetét.
Németh László: Szerdai fogadónap. In uő: Utolsó kísérlet II. kötet, 104. o.
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Az

adminisztráció is lefoglal. Az ember nem is gondolná, hogy egy ilyen
iskolának mennyi minden ügye-baja van.”

302

Később már a móriczi narratíva folytatja a gondolatot: „Az igazgatói
munka, a tanári foglalkozás és azonfelül az írás, mert avval pótolja
tanári fizetését, hogy ír mindenfelé s mindenről… és folyton érzi,
hogy írásaiban ugyanolyan félmunkát kell végeznie, mint az életben.
Semminek se adhatja oda teljesen magát, minden cikkéhez még
egyheti tanulmány vagy esetleg egyévi kellene, csak akkor volna
olyan, hogy büszkén mondhass a: mindent megtettem s megadtam,
amire vállalkoztam:” 303

Kosztolányi Dezső Novák Antalja is ennek a tapasztalatnak a
szellemében ad tanácsot a tudományért rajongó Glück Lacinak az érettségi
után: „Ne legyen tanár . Nem önnek való ez. Legyen más. Akárki. Ha
kedve

és

hajlama

megmarad,

foglalkozzék

a

tudománnyal,

szenvedélyből. Mi, tanárok, csak félig-meddig foglalkozhatunk vele,
mert népszerűsítjük, közöljük, átadjuk másoknak.” 304

Vajthó Tanárok regényének Novák Jánosa is ekképp fakad ki: ”Mért
nem lett tanár Eötvös József? (… ) Mért csak nagyobbrészt paraszt ok,
munkások, néptanítók, lelkészek fiai esküdnek fel a sokat magasztalt,
de ritkán követett nemzetnevelő szerepre a magyar kultúra felséges
színházában? (… ) mér t grófi nevelőből lett nem egy egyetemei tanár?
Úgy látszik, olykor az egyetemi katedrák sem találják meg másképp a
gazdájukat. S mért nem kapnak katedrát a Péterfy Jenők!” 305

Máshol

az

egyműves

tanárírókat

ostorozza

Vajthó

hőse,

és

véleményében újfent erősen kiérződik a tanár küszöbember állapota, az
elkülönülés,

a

kiemelkedés

vágya:„Most

az

életben

levők,

de

félbemaradtak élete sorsa foglalkoztatta Novák János tanár urat.
Sajnos szép számmal akadtak ilyenek. Az «egy mű» írói. Akik egysz er
életjelt adtak magukr ól, aztán el is hallgat tak. De miért? Kivált, ha
az első kötet ígéret nek számított, ha al kotásnak még nem volt
nevezhető?
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In: Légy jó… - Kamaszok - Forr a bor, 289. o.
In: Légy jó… - Kamaszok - Forr a bor, 393. o.
304
Kosztolányi Dezső: Aranysárkány II. kötet. Bp., 1964, Szépirodalmi Könyvkiadó, 76. o.
305
In: Vajthó: Tanárok, 54. o.
303
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Ezek

között

is

talált

egy

lehangoló

jelenséget:

a

doktori

disszertációt. Az egyet lent, amit világéletükben írtak, sokan. Nyilván
dekórum, a világ számára ígéretes dr. előke miatt. (… ) Hallott ugyan
megvásárolt
tekintette.”

tanári

disszertációról

is,

dde

ezt

csak

írmagnak

306

Persze a „dr. előke” vagy „dekórum” fontosságát a fizetési osztályban
való előrelépés is adta. Ezért válhatott a fővárosi kinevezés mellett a
disszertáció megvétele is a tanári státuszjavítás piacának keresett termékévé,
az – úgy tűnik (!) - akkor is gyakori plagizálás mellett, ahogy ironikusan meg
is jegyzi a Hannibál feltámasztásának tanára műve megjelentetése előtt: „Az
a legkevesebb, hogy egy fizetési osztályt ugrok. (…) No, az nagysz erű
lesz, mikor Berzeviczy Albert (MTA elnöke 1905-től 1936-ig. A. B.)
fűtől-fától kérdezgetni fogja, hogy «kicsoda ez az ember? Hogy nem
szóltatok nekem erről előbb? Utóvégre én nem kísérhetek mindent
figyelemmel, de mégis különös, hogy ezt a nevet sose hallottam, úgy
látszik, ezt még senki se érte plágiumon.»”

307

Ami még feltűnhet az általunk beosztott tanár kategóriába sorolt
tanáralakoknál, az a saját szakmatársakkal való közösségérzet, a Victor
Turner-i communitas teljes hiánya.
A regénybeli tanárok életéből egyszerűen hiányzik a tanártársadalom felé
megnyilvánuló szociális vonzódás, a tanártársadalomhoz való lelki kötődés, a
tanártársakkal vállalt közösség pozitív élménye. Ahogy Kosztolányi az
Aranysárkányban a tanáruzsonnák kapcsán találóan meg is fogalmazta:
„Ezek a tudós, komoly férfiak az iskolán kívül gyermekesek voltak. A
gyermekek, kikkel foglalkoztak, mintegy megfertőzték őket, akár
orvosokat a betegeik, s félszegen mozogtak, talán mert többet
gondolkoztak,

és

jobban

elfáradtak,

mi nt

mások,

talán

foglalkozásukon kívül semmi más nem fűzte őket egymáshoz .”

mert

308

S valóban, ha megnézzük, hogy a regénybeli tanárok egymás között
miről is folytatnak beszélgetéseket, láthatjuk, hogy témájukban alig is
emelkednek el az iskolától.

306

In: Vajthó: Tanárok, 194. o.
In: Hannibál feltámasztása, 62. o.
308
In: Aranysárkány I. kötet, 81. o.
307
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Jellemző adalék Kosztolányi részéről például az is, hogy az egyik lyukasórája
alatt még Novák Antal is csak a korpótlékról, mint a liminalitás érzetét
mérséklő tényezőről beszélgetett kollégáival a tanáriban.
A vizsgált regények közül egyedül Vajthó László regényhőse hisz valami
sajátos tanári communitas eszméjében, azt hajtogatva, hogy „mégiscs ak
egyetlen réteg ez, minden szellemi és vagyoni különbség ellenére:
tanári”

309

, s nála legerősebb az amiatti elkeseredés, hogy az írók, művészek,

„ha ellenlábasok is, mint alkotók, valami örök szellemi érintkez és
van köztük, amit tanár társaknál ritkán tapas ztalt.”

310

Érdekes az is, ahogy Móricz Gyéres tanár urától Komlós Aladár Klausek
tanár uráig tetten érhető egyfajta lázas igyekezet, hogy saját, tanári
kasztjuktól még a külsőségekben, öltözködésben is elkülönüljenek, mintegy
súlyt helyezve arra, „hogy a tanárok köz öns éges rendjétől mindenütt
megkülönböztessék” 311őket.

Merthogy a jellegzetes, megkülönböztethető tanári öltözködés, mint a
szakmai közösséghez való tartozás indexe, a századfordulóra – legalább is a
regények és a visszaemlékezések ezt tanúsítják – úgy tűnik a professzióvá
válással párhuzamosan Európa-szerte kialakult.
Márai Sándor Bébijének tanárában esernyős sétái közben például felrémlenek
a Fliegende Blätter századfordulós német vicclap karikatúrái a hónuk alatt
esernyőt tartó agglegény tanárokról, de Szabó Lőrinc is említést tesz
visszaemlékezéseiben Babits Mihály „tanáros” esernyőjéről.
De már egy másik sztereotip ábrázolás is megjelenik az időközben még
kiszolgáltatottabbá

és

még

szegényebbé

vált

tanárról

Kosztolányi

interjúkötete, a Bölcsőtől a koporsóig tanárriportjában. Itt egyenesen ki is
mondja a toldozott-foldozott öltönyű riportalany tanár, amit az író gondol:
„Csinos madárijesztő vagyok, mi?” 312

Viszont a gigerlis öltözködést, a dandytanár finomkodó eleganciát, úgy,
ahogy a Légy jó mindhalálig diákjai a mellékhelység falán megfogalmazták:
„Gyéres Bátori Sarkadi Három fain gigerli” 313 a tanárságtól való

309

In: Vajthó: Tanárok, 34. o.
In: Vajthó: Tanárok, 155. o.
311
In: Néró és a VII/A, 128. o.
312
Kosztolányi Dezső: Bölcsőtől a koporsóig. Bp., 1987, Szépirodalmi Könyvkiadó, 284. o.
313
In: Légy jó mindhalálig−Kamaszok−Forr a bor, 24. o.
310
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távolodásként, a tőlük való látszatelkülönülés, az egzisztenciális felemelkedés
igyekezeteként is kezelhetjük.314

Ennek

hangsúlyos

színpadi

megjelenítését

Móricz

regényének

vígszínházi bemutatójakor aztán a tanártársadalom egy része zokon is vette, s
olyan

hangos

tiltakozás

indult

meg

az

Országos

Középiskolai

Tanáregyesületi Közlöny fórumán keresztül, melyet Ady Lajos, a lap korábbi
szerkesztője volt kénytelen megválaszolni, de már a Nyugatban.
Írásában természetesen kitér a dandységre is: „Vagy talán a fiatal dandytanár figurája az, amely «bánt és rombol?» Móricz Zsigmond itt
csakugyan forradalmas lépést tett: a köztudat szerint mi, tanár ok,
nem

pontosan

Mangold

Béla

Kolos

receptjei

szerint

szoktunk

öltözködni, s íme, mos t ő olyan tanárt is színpadra visz, aki túlzásba
megy a divatos megjelenéssel. Nem hinném, hogy ez volna az a
bizonyos «bántó torzí tás». (Egyébként a kilencvenes évek elején jó
néhány olyan fiatal tanárt ismertem magam is, aki az akkoriban
divatos dandységnek nem is típusa, hanem pr ototípusa volt.)” 315

A divatos megjelenés általi közéleti megigazulás tragikomikus
képviselője Szabó Dezső Ecce homojának főszereplője, Czehula gimnáziumi
tanár úr is. Több évtizedes munkája után végre az V. fizetési osztályt elérve
elnyerte a „méltóságos” megszólítást, de a még a „tekintetes geológi ai
korszakból” származó egyetlen, s a sokéves használat miatt időközben

ülepénél szétrepedt ünneplő nadrágja felfedte tanárságának teljes emberi
nyomorúságát: ”És Czehula tanár úr felugrot t az asztalra, megfordult,
meghajolt.

Sz omor ú

meztelenségét

odamutatta

az

előkelő

közönségnek. És a méltóságos tanár úr meghervadt, vézna, ross zul
táplált teste éppen olyan volt, mint apjáé, az öreg paraszt kőműves é,
aki nyári hévnapon leesett a háztetőről, s ezzel a véres csuklással
halt meg: - Éhes vagyok!” 316

314

Ez nem ritkán persze súlyos adósságokhoz vezetett, mint ahogy arról a szabói elől ki nem
egyenlített számlái miatt folytonosan menekülni kényszerülő Szabó Dezső is beszámol
visszaemlékezéseiben.
315
In: Nyugat, 1930/4. sz.
316
In: Szabó Dezső: Az elfelejtett arc, 144. o.
Vajthó László visszaemlékezésében így vall ugyanerről: „Valóban, a tanári pályán
akkoriban alig volt valami külső jele az előbbre lépésnek. Ha szerencséje volt az embernek,
nagy hiány vagy protekció esetén már a nyolcadik szemeszter után óraadó helyettes lehetett,
ami néhány koronával kevesebb fizetéssel jár, mint a rendes helyettesség, s már szerényen
meg lehetett belőle élni, vendéglői, kávéházi és egyéb kilengések nélkül. A helyettesség után
jött a «rendes tanár» titulus, s ezt viselte a legtöbb, aki nem kapott igazgatói címet.
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A tanárlét

magyar

irodalmi

ábrázolásai,

nyilván

a személyes

tapasztalatok hatására is, tehát kíméletlenül leleplezték a tanároknak a
communitast soha el nem érő küszöbember mivoltát. Ahogy a Forr a borban
Móricz tette Józsiás tanár úrral: „Levette a szemüvegét és megtörölte a
szemét, mert neki is könny buggyant ki a pill ái közül.
- Lennétek csak tanárok – mondta.
Erre kicsit mindenkiben megállott a nevetés. Valóban, tanár lenni.
Ennél nagyobb átkot nem mondhat senki . Ebben a világban.” 317

Erről írta Illés Endre a Nyugatban, hogy „ebben a pár sorban van valami:
ami felejthetetlen.” 318

A vizsgált regényekben többször felbukkan az igazgatónak való olykor
görcsös megfelelési kényszer is, de ez a felettes szervek iránt megnyilvánuló
viselkedés sokszor maguktól a regénybeli igazgatótól sem idegen. Az
igazgatói szerepkör és a regénybeli igazgatók vizsgálata viszont már egy
olyan, már-már archetipikus alakhoz vezet át minket, mely tértől és időtől
függetlenül máig is megtalálható minden iskolaregényben. A következő
fejezetben az igazgató/vezető tanár-típust ismertetem.

Gondolom, kezdő tanár korunkban tekintetesek voltunk, később, öreg fővel nagyságosak, ha
nem tévedek, a VII. fizetési osztály már előkelő rangot jelentett, a VI. írmagként járt
kivételesek számára, az V.-ről fogalmunk sem volt, legalább a magamfajtának.” In: Vajthó
László: Tanári pályám emlékezete. Bp., 1969, Tankönyvkiadó, 102. o.
317
In: Légy jó… - Kamaszok - Forr a bor, 739. o.
318
In: Nyugat, 1932/7.
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Az igazgató-vezető tanárok

Az iskola-narratívák térpoétikai vizsgálatánál Horváth Futó Hargita
tanulmánykötetében319 két csoportot különböztet meg: diktatórikus rendszerű
és demokratikusabb diáknevelést preferáló iskolákat. Ez a felosztás igazán
akkor indokolt, ha a kutatási szempontunk célja a személyiségformálódás
iskolás évekre eső szakaszának az elemzése, s ilyenkor leginkább a
regénybeli tanárok és

diákok közötti nemzedéki és szocializációs

konfliktusokkal foglalkoznánk.
De ha a felettes hivatalok és a tanárok kapcsolata felől közelítjük meg a
regényeket, akkor azt a meglepő eredményt láthatjuk, hogy a hangsúly
mindenkor eltolódik a diktatórikus rendszerű intézmény irányába.
Míg az alá-és fölérendeltségi viszony a tanár-diák relációban csak egy
bizonyos életszakaszhoz kötődik, ami különböző vizsgák/rítusok által, de
tudhatóan egyszer véget ér, addig a tanároknál az alávetettség már
múlhatatlanul az életszerepükhöz kapcsolódik, kiváló lehetőséget biztosítva a
mindenkori normalizáló hatalomnak arra, hogy - megrekessze őket egy
alapvetően liminális szakmai és társadalmi szinten. A panoptikus
hatalomgyakorlás alsóbb szintű végrehajtói pedig csak a legritkább esetben
lázadnak fel irányítóik, a fennálló hatalom ellen, ebben rejlik a rendszer fő
erőssége is, hisz ezzel saját, átruházott hatalommal feljogosított létüket is
veszélyeztetnék.

Ha mi is, mint Michel Foucault, a hatalmi viszonyok végeláthatatlanul
hosszú intézményrendszerét feltételezzük a társadalomban, akkor annak
egyik legalsóbb, de elterjedtsége miatt annál nagyobb befolyásoló
képességgel rendelkező tagjának az iskolát tekinthetjük.
A tulajdonképpeni iskola intézményi hierarchiájának legtetején pedig az
igazgatót találjuk, noha a vizsgált korszak iskolaregényei többször
érzékeltetik: az igazgató is csak egy másoktól függő személy a Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztérium roppant szervezeti láncolatában, s miként a
többi tanáré, úgy az ő kiszolgáltatottsága sem oldható fel a hatalmi diskurzus
varázsa alól.
319

In: Horváth Futó Hargita, 9. o.
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Kutatásom során több olyan tehetséges tanár-igazgatóra is példát láttam a
korszak iskolaregényeiben, akiktől idegen az igazgatói státusznak a struktúra
által megkívánt és kierőszakolt szerepköre, s annak megfelelni már
eredendően sem tudnak: „Az ilyen tehetség számára az iskola csak az
lehetett, mint ketrec a sasnak. És ez nem jó. Az igazgatós ág
szükségessé tesz bizonyos középszerűséget .”

320

– írja például Kuncz

Aladár a Felleg a város felettben a főszereplő fiatal igazgatóról.
A diskurzus megkívánta alávetettség tehát, szemben a diákokéval, nem
életkorhoz kötött múló állapot, hanem a munka velejárója. Ebben minden
oktatásügyben dolgozó egyén részesül, kivétel nélkül, az igazgatótól (sőt, az
oktatási minisztertől) az iskolaszolgáig321.

A regényekben ábrázolt tanár-diák konfliktusok mellett a tekintélytől
függő léthelyzetek leglátványosabban mégis az igazgatók személye körül
bontakoznak ki.
Egyfelől az igazgató kezében a döntés az iskola belső életét érintő
személyi változások, fegyelmik, közvetve még az áthelyezések kérdésében is,
másfelől állandó megfelelési kényszer hajtja őket is, hogy a mindenkori
feletteseknek (tankerületi főigazgatók, államtitkárok, miniszterek, befolyásos
szülők) is megfeleljenek. Ennek a kétarcú, a különböző érdekek mentén
lavírozó alávetett hatalomnak számos megnyilatkozására láthatunk példát
kivált azokban a regényekben (Légy jó mindhalálig, Forr a bor, Néró és a
VII/A, Felleg a város felett, Hetedikbe jártam), ahol egy fegyelmi tárgyalás
válik a regény központi eseményévé.

Móricz 1911-es Az Isten háta mögött c. regényének Veres Pál tanítója
például nemcsak a fel nem ismert házaséleti kudarca miatt lett egy kisvárosi
magyar Bováry úr, de „csupán” tanító képesítésű322 igazgatóként, ráadásul

320

In: Kuncz Aladár: Felleg a város felett. Pomáz, 2004, Kráter Kiadó, 124. o.
Az iskolaszolga, a pedellus regénybeli megjelenéseivel - mivel a dolgozat témája
elsődlegesen a regények tanártípusai – most nem foglalkozhatunk, csak jelzem, hogy külön
kutatást érdemelne a tanárregényekben felbukkanó alakjuk összevetése, valamint a
panoptikus intézmények irodalmi leképeződéseinél a hatalmi diskurzus ellenőrző, felügyelő
funkciójában betöltött szerepük elemzése.
322
A frissen kialakuló tanári professzió amúgy is csekély előrelépést biztosító
hierarchiájában – a regények mellett a korabeli visszaemlékezések szerint is – a nevelők
tanár/tanító titulusa közötti hangsúlyos különbségtétel a státuszhoz tapadó önérzet legalább
annyira érzékeny pontja volt, mint a nagyságos/tekintetes/méltóságos megszólítások közötti
sorrend. Füst Milán írja például Emlékezés kétféle nevelőmről c. írásában, hogy „H...y bácsi
321
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csak „címzetes” igazgatóként a tanártársadalom láthatatlan, de pontosan
érzékelhető hierarchiájában is állandóan szorongania kell. Komplexusa a
gimnáziumi igazgatóval való találkozásakor is tetten érhető: „– Tisztelt
kolléga úr – mondta (ti. a gimnázium igazgatója), hol volt az este az öccse?
- Az este? – szólt meglepetve a tanító, s nem merte visszamondani a kolléga
szót.”323
A gimnáziumi igazgatónak ez a leereszkedő, a csak tanító képesítésű
igazgatót megalázó álkollegiális gesztusa aztán később újra megjelenik:
”– Kedves tanító úr – szólalt meg az igazgató, s fejét előre hajtotta,
mintha járomba dugná. Nagy ádámcsutkái le-s felszaladtak. – Mégis,
ön is pedagógus ! Ismeri a nevelésügyi célokat.”

324

Ez a „mégis, ön is” attitűd lesz állandó kísérője Veres „tanító - címzetes
igazgató” úrnak, aki maradék önérzetével lázas terveket kovácsol a
polgármester ellen, mert az a tervezett új iskolaépület építését elodázza,
meggátolva így Veres tanító tisztesebb szolgálati lakáshoz jutását.
Felháborodását a legkevésbé sem a nagy pedagógiai eszmék, hanem
„kisvárosi extrasággá vált” hiúsága fűti: ”Az állammal kötött szerződés
szerint itt kellene felépíteni az új iskolát ! Egy olyan épületet, ami ben
három tanítónak lenne lakása! Modern lakása! Erkéllyel! ...az
igazgatónak, nekem és Dvihallynak. Hát kér em, ezt akadályozza meg
a polgármester .” 325

Móricz Zsigmond az 1911-es regényének Veres tanítójával tör pálcát először
regényíróként azon tanáralakok felett, akiknek szemében – hozzáidomulva az
utilitarista életvezetési elvekhez - a tanári-igazgatói előléptetések valójában
csak eredői a későbbi társadalmi beérkezettségnek, azaz a nagyobb,
előkelőbb lakásnak, kiterjedt baráti körnek stb., de legkevésbé sem valami
felsőbb pedagógiai eszme megvalósíthatóságának hatásközpontjai.

Egy másik, sokban hasonlító tanítói igyekezetről olvashatunk Babits
Mihálynak az először az 1915/16-os év folyamán a Nyugatban megjelent
Kártyavárában is. Babits az újvári életet bemutatva említést tesz Kovács

tanító volt, s szerette, ha tanár úrnak szólítják, s ezt én szegény, halálra fáradt rabszolganő
csenevész gyermeke valamiként megérezhettem, bár akkor magam sem tudtam még, mi is a
különbség a tanár és a tanító között. Mégis tanár úrnak szólítottam őt rögtön – s ezzel kegyét
máris megnyertem…” (In: Kis Pintér Imre szerk.: Füst Milán válogatott művei. Bp., 1978,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 910. o.)
323
In: Az isten háta mögött, 49. o.
324
In: Az Isten háta mögött, 54. o.
325
In: Az Isten háta mögött, 62. o.
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Endre tanítóról, aki egy darabig maga is elhitte, hogy a hatalom felemeli
magához. A gyanús körülmények között, konzorciumban épülő, majd az
államnak bérbe adandó kétosztatú újvárosi iskolának volt az egyik kiszemelt
igazgatója, de aztán a minisztériumi számonkérés elől menekülő protestáns
panamisták elsőként őt léptették vissza, hivatalosan a „felekezeti béke
érdekében”. Így vált a kétes ügylet felekezetek feletti haszonná egyeseknél, s
így süllyedt vissza szegény kis tanítócska „az elkeseredett tanítók és
tönkrement iparosok” újvárosi asztaltársaságába: „Én voltam kiszemelve!
Innen gáncsoltak el, Újvárosról ! Itt minden Panama!”

326

– fakad ki

Kovács elkeseredetten.

Móricz Zsigmond a Forr a borban Isaák Géza alakjával mindazokat a
kihívásokat szemlélteti, mellyel (nemcsak) a század elején egy tehetséges
fiatal tanárnak, frissen kinevezett iskolai igazgatóként, népes családja,
rokonsága fenntartójaként, amúgy agglegényként kénytelen az idejét
vesztegetni egy vidéki kisváros főgimnáziumának élén.
Móricz Zsigmond saját, és igazgató-nagybátyja, Dr. Pallagi Gyula életrajzi
adalékaival is átszőtt regényét, mely az 1899-es, kisújszállási gimnáziumban
tett érettségi után majd három évtizededdel később keletkezett, 1931-ben
fejezte be. A kisújszállási hagyomány szerint az író 1929-ben, „a
harmincéves érettségi találkozó előtt egy héttel, felségével eljött
Kisújszállásra, szétnézett a gimnáziumban és ezzel életének egy kis
fiókját

húzta

ki”
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, amely végre is egy újabb regény megírására

ösztönözte.
Több érv is amellett szól azonban, hogy a látszólagos visszaemlékezés
leple alatt Móricz egyszersmind folyamatosan saját korával és annak
oktatásrendszerével

is

polemizál328.
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Épp

ezért

annak

az

életrajzi

Babits Mihály: A gólyakalifa−Kártyavár−Timár Virgil fia−Elza pilóta. Bp., 1982,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 162. o.
327
In: http://www.kisujszallas.hu/regi/korkep/moricz.htm
328
Erre következtethetünk a regénybeli tanév datálásából is (1899/1900), melynek sokszintű
értelmezhetőségéről már korábban is szóltam, és még később is utalok majd rá. Ehelyütt csak
jelzem, hogy Móricz Zsigmond a regényidővel nemcsak a benne rejlő poétikai többletet
(vég/kezdet-érettségi/Élet) használta ki következetesen, de a pedagógiai vonatkozásokhoz is
felhasználta: „Történelmi regényt írok, ez a dolog a régi históriai múltban folyik le; a múlt
században; annak is az utolsó évében. Abban az időben volt a humanista iskola legsúlyosabb
válsága. A tanterv s a tananyag az élettől teljesen idegen volt.” (In: Légy jó… - Kamaszok Forr a bor, 308. o.) Igaz, a Forr a bor regénybeli dátum/nap konstellációi nem felelnek meg
a valós naptári év napjainak, így a kulcsfontosságú október 6-a sem, amely 1899-ben nem
szombatra, mint a regényben, hanem péntekre esett.
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vonatkozásnak is nagy jelentőséget kell tulajdonítanunk, hogy – még ha csak
egy rövid ideig is – az 1902-es tanévben Móricz Zsigmond épp a kisújszállási
gimnáziumban volt segédtanári alkalmazásban. Így a tanárlét regénybeli
ábrázolása nála sem csupán az írói fikció, hanem megélt, személyes
tapasztalat eredménye.

Úgy tesz Móricz is a csak látszólag századfordulós oktatási rendszert
ostorozó regényével, mint a regény főhőse, a már érettségi előtt álló Nyilas
Misi: ”(…) Megértette, hogy nemzedékek ítélkezhetnek az elmúlt
nemzedékek miatt a későbbiekben.”
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Móricznak a dolgozat első részében bemutatott Nyugatbeli közoktatásra
vonatkozó cikkei tükrében is kijelenthetjük: a kritikus hang a 20-as, 30-as
évek oktatási kultúrájának (is) szólt, hisz a rendszer alapvető vonásaiban (pl.:
minisztérium mindenhatósága a kinevezéseknél, jelentésírási kötelezettség)
még ekkorra sem sokban tért el a századforduló idején tapasztaltaktól,
némely kérdésben (lásd numerus clausus) pedig még visszalépés is
tapasztalható volt.
Ráadásul olyan általános jellembeli, szakmai stb. tulajdonságok
fogalmazódnak meg a regényben a tanárokról (kiégettség, mellőzöttség
érzete, irigység miatti indulatosság, alkoholizmus, szakmai inkompetencia,
fővárosi áthelyezésért, egyetemi katedráért, magasabb fizetési osztályért való
sóvárgás), melyek időlegesség helyett éppen hogy időtlenséget biztosítanak a
műnek az irodalmi kánonban. Tanáralakjaiban a személyiség és a jellem
vizsgázik minden pillanatban.
Így a tanárkarakterekről alkotott negatív vélemények, ama bizonyos
„nemzedékek

ítélete

az

elmúlt

nemzedékek

miatt” , a jelennek

megfogalmazott pedagógiai kritikaként is felfoghatóak: „Negyven év múl va
az író azt gondolja, hogy ezek közül a tanárok közül egy sem vol t,
aki méltó lett volna az állására.
Sőt úgy gondolja, hogy az egész kor a legs ajnálatosabb tévedésben
volt a tanár szerepe felől. A kor egyáltalán semmibe sem vett e a
tanárt, mint tényezőt. Fölösleges és szükséges rossznak tekintette,
viszont

a

tanári

fizetést

valami

csalogató

mézes

hordónak,

s

mindazok, akiknek valami beleszólásuk volt a tanárválasztásban,
azon az alapon szavaz tak, hogy kinek mi has zna lesz abból, hogy egy
új tanár kerül a város ba.
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In: Légy jó… - Kamaszok - Forr a bor, 400. o.
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Olyan magasabb szociális vagy szellemi gondolat, hogy a tanár a
jövő nemzedék irányítója, senkinek sem jutott eszébe. (… ) Ezekből a
növendékekből semmi sem lett.”
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- állapítja meg Móricz.

Ez a kritika tehát éppen úgy szólhat az 1899/1900. évi közoktatásnak, mint
saját generációjának, az akkor, 1900-ban leérettségizett nemzedéknek, sőt az
egykori tanár mindenkori iskolarendszernek szóló üzeneteként, egyfajta
időkapszulába zárt és üstökös módjára vissza-visszatérő nyílt leveleként is
felfoghatjuk.

„A hős a világgal együtt formálódik, és magában tükrözi a világ
történeti alakulását. Már nem egyetlen korszakon belül, hanem két
korszak határán, a fordulóponton áll. Az átmenet benne és által a
történik meg.” 331- írja Bahtyin a fejlődésregény azon válfaja kapcsán,

amely az egyén fejlődéstörténetét már nem magánügyként kezeli, hanem
történelmi szintű közügyként.
Móricz Forr a borát olvasva úgy módosíthatnánk Bahtyin mondatát, hogy a
világ történelmi alakulása tükrözi hősei lelkivilágát. És Móricz
tanárai ezen a ponton buknak el, hiszen kronotopikus szempontból a
legfontosabb jellemzője a nevelés intézményesített terének, az iskolának egy
fejlődést megelőző átmenetiségnek kellene lennie. Móricznál azonban,
anélkül, hogy külön beszélnie kellene róla, biztosan tudhatjuk, hogy hőseinél
nincs fejlődés, mivel ismerjük a regényidő jövőjét is: a későbbi világháborút,
a vörös terrort, a fehérterrort, Trianont, numerus clausust…
Tehát ilyen körülmények között lesz Nyilas Misi nagybátyja, Isaák Géza
kezdetben

megbízott,

majd

kinevezett

igazgatója

a

vidéki

város

gimnáziumának.
Alakjának számos vetületéről a dolgozat korábbi részeiben is foglalkoztam
már, most kizárólag a hatalom és a tekintély relációjában vizsgáljuk őt meg.

Keller Márkus kutatásaiból tudjuk, hogy egy 1897-es miniszteri utasítás
visszaadta az igazgatónak a tanári kar döntéseire vonatkozó felülbírálati
jogát332, így a regény évében, 1899-ben, intézményi szinten az igazgató
valóban kitüntetett szerepet töltött be, igaz a fenntartó és az állam felé még ő
is kiszolgáltatott helyzetben volt.
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In: Légy jó… - Kamaszok - Forr a bor, 332. o.
M. M. Bahtyin: A beszéd és a valóság. Filozófiai és beszédelméleti írások. Bp., 1986,
Gondolat, 438. o.
332
In: Keller Márkus, 170. o.
331
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Hiába kezdi Isaák is igazgatóságát a voltaire-i „Műveljük kertjeinket!”
parancsának engedelmeskedve, s csapolja le a „Fertő” diákszállás előtti
mocsarat, facsemetét ültetve és népkertet varázsolva helyébe a végzős
diákokkal, nagy ismertséget szerezve ezzel a városban, az október 6-i
eseményeket követő fegyelmi tárgyalás előtt maga is belátja, a hatalmi
diskurzus működése valójában már az ő lehetőségeit is alaposan behatárolja.
A Friedrich W. Kron által ismertetett pedagógiai tekintélyek közül
(hivatal adta tekintély, személyi tekintély, szakmai tekintély, megbízatáson
alapuló tekintély), ha az október 6-ai diákcsínyt nem az uralkodó
diskurzusnak megfelelően kezelte volna, akkor egy csapásra mindhármat
elveszíthetett volna Isaák Géza, legyen bármilyen ígéretes igazgató is egy
olyan korban, amikor a diskurzusok rendjét még az iskolai fegyelmiknél is a
48-as hagyomány, a millenniumi Nagy-Magyarország eszme, a születési
előjogok és a fajkérdés hatja át.
Ez a négyes fogat volt a norma, a normalizáló hatalom intézményei
pedig ezt tudatosították már a diákban, politikai és faji kérdést, valóságos
közéleti pert akasztva minden, az egynemű gondolkodástól eltérő viselkedés
nyakába még iskolai vétségek esetén is.
Ebben a helyzetben a megbízott igazgató legfeljebb csak az előre kész
ítéletminták közül válogathat: „Az igazgat ó egyedül volt a nagy
irodában. (…) az i gazgató ott állott irodájában, az ablakhoz
támaszkodva, egy új világnak volt a szimból uma. Az igazgató volt ő,
ennek a világnak a képviselője a modern gimnáziumban, a hatalmas
irodában, amely elég lett volna egy miniszteriális fogadóteremnek is
egy ilyen roppant országban, amilyen s ok dolgot bíztak itt a
miniszterekre. (…)
Itt valóban valami rendkívüli hivatás rendkívüli nagykövetének t űnt
fel egy gimnáziumi igazgató, akinek az áll am ekkora termet bocsát
rendelkezésére az adóból, amit ezek a kis házak nagy erőfeszítéss el
izzadnak ki. Egy új világ hirdetője volt ez az iskola. Azt hirdet te,
hogy úrrá lett a tanár , s valami igen magas állami hivatássá lett a
tanítás. Olyan hatal mas lett, mint a tör vényszék. Mert ebben az
országban az a legfőbb elintézni való: a büntetés… Annak kellett a
legnagyobb házakat építeni, hogy beleférjen a bűn.
Tehát helyes volt, hogy az iskolát bűnügyi magasságba emelték.
Ez a két faktor uralkodik ezen az országon, gondolta magában az
igazgató. A Törvény és a Tudomány.
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Ezen a szegény országon, ahol úgy ur alkodik a tudatlanság és a
bánat.” 333

A Törvény betartása felett tehát az iskola őrködik, a Tudomány közvetítője
pedig az oktatás, amelyről Foucault úgy tartotta, hogy „hiába ol yan
eszköz, amelynek révén a mi társadal munkban jog szerint minden
egyes egyén hozzáférhet bármilyen típusú diskurzushoz, tudjuk, hogy
elosztásában, valami nt mindabban, amit lehetővé tesz és amit
megakadályoz , a társadalmi különbségek, ellentétek, küzdelmek által
kialakított választóvonalakat követi.” 334

A Forr a borban a leginkább a származási/faji kérdés volt az, amelyet
lehetővé tett, s amelynek konszolidálódását éppen, hogy megakadályozta az
oktatás által közvetített diskurzus is, s ebben kénytelen szerepet vállalt - Misi
ellenében - még Isaák Géza is.335
Hiába elmélkedett a búr-angol háború kapcsán a transzvál-magyar
párhuzamon, hiába fordítja egy pesti kiadó számára a Dzsungel könyvét, mely
messzire harsogja, hogy „Egy vérből valók vagyunk!”, ha kinevezett
igazgatóként, még csupán megbízatáson alapuló tekintéllyel felvértezve ő is
engedett a nyomásnak, és hagyta, hogy az október 6-ai diákkiruccanásért
mindenkit szabályszerű magaviselettel intsenek meg, egyedül a zsidó Gondos
Márk kapjon consilium abeundit: „Különösen a zsidó fiúk izgultak. Most
egyszerre kitűnt, hogy ezek mennyire érzik az idegenségüket. Minden
veszély csak őket fenyegette.” 336

Isaák Géza viszont e felülről is helyeselt és mintaszerű fegyelmi eljárás
után személyi és szakmai tekintélye érdeméért legalább megkapta három évre
a kinevezését, s végre igazi hivatali tekintéllyel lehetett rendes igazgató.
Később pedig hiába kíséri aggódó figyelemmel napi szinten is a Dreyfusper menetét, hiába méltatja még anyja ellenében is Zolát, ha maga is alig tud
felülemelkedni azon a váratlan fordulaton, mikor Misi a vagyonos Fussbaum
333

In: Légy jó… - Kamaszok - Forr a bor, 389-390. o.
M. Foucault: A diskurzus rendje. In uő: A fantasztikus könyvtár, 62. o.
335
Közvetlen bizonyítékom ugyan nincs rá, ezért szigorúan csak feltételezésként jegyzem
meg, hogy a Forr a bor érettségiző zsidó diáksága kapcsán felszínre került asszimilációs
problémák sok hasonlóságot mutatnak Földi Mihály 1927-es regényével, a Halasi-Hirsch
fiúban olvashatóakkal, ami akár hathatott is Móricz négy évvel később megjelent művére.
Feltételezhetően ismerte Földi regényét, amelyről a Nyugat 1927-es 3. számában Komlós
Aladár egy alapos kritikát is írt. Az önképzőköri elnökválasztás jelenetében például
hasonlóan büszke felbuzdulással szolgáltatnak elégtételt a nem zsidó diáktársak a korábban
pedig még vissza is lépett Halasi-Hirsch Gézának, mint Nyilas Misi Fussbaum Nácinak.
336
In: Légy jó… - Kamaszok - Forr a bor, 323. o.
334
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Nácit is bevette a Segélyegylet vezetőségébe: „Most itt egy zsidóellenes
áramlat van, és azt tanácsolom, hogy míg a Dreyfus-pörnek vége nem
lesz,

ne

tarts

gyűlést

a

Segélyegyletben.

Azután

majd

csak

hozzászoknak az emberek, hogy Fuss baum Náci benne van
bizottságban,

és

mégsem

dőlt

össze

a

a

világ.” 337 – tanácsolja

unokaöccsének.

Isaák Gézáról, a Forr a bor igazgatójáról annál élesebb képet
alkothatunk, minél inkább megismerjük a fiatal Misi világképét.
Amit nagybátyja fentebb áramlatnak titulál és tudomásul vesz, még ha nem
is ért vele egyet – s amit mi Foucault után továbbra is diskurzusként
jelölünk meg -, annak a jellege egyre inkább kezdi foglalkoztatni Misit is.
Misi a pozitivista eszmék hatása alatt nyomába ered a rá is ható, a magában is
tetten

ért

társadalmi

előítéleteknek.

Taine

miliőelméletét

olvassa,

segélyegyleti elnökként is a társadalom előzetes kódolási nyomait kutatja, s
hirtelen az örökölt viselkedés megnyilvánulásait kezdi figyelni családtagjain
is: „Az már régi gondolata volt, hogy az emberek a családi és
társadalmi környezet hatás alatt állanak, illetőleg ő arra jött rá,
hogy az emberek nem azt mondják, amit maguk gondolnak, hanem
amit abban a körben mondani szokás , a miben élnek. Ez egy kicsit
más, mint a miliöelmélet: az természetes, hogy mindenki hatása al att
van a környezetének, de azért még nem kellene szó szerint ismételni,
amit az apja vagy ismerősei mondanak. (… ) Mikor Altmann azt
mondja: be kellene f őzni szappannak… nyilvánvaló, hogy az apja
mesterségéből veszi a képet…Mért is ne venné? Ő csak két ór ával
ezelőtt jött el hazulról, ahol ott állanak a sz appanfőző üstök…
Inkább most egy másik gondolaton kezd el tűnődni:
Mi az oka, hogy ő nem merte megmondani Altmann-nak, hogy tudja,
hogy az apja szappanfőző.
Miért sértés ez?” 338

Máshol szellemtörténeti megközelítéssel próbálkozik Misi, s a
korszellem természetét boncolgatva jut el megint csak a társadalmi fájdalmak
lényegéig, a diskurzus szabta béklyók és a társadalmi rétegződés
igazságtalanságainak felismeréséig: „Mi a mai kor szelleme?... A
párbaj?... vagy a zsidókérdés?... vagy az anarchista diákság?... Ha ő
anarchista,
337
338

akkor

t alán

a

párizsi

In: Légy jó… - Kamaszok - Forr a bor, 499. o.
In: Légy jó… - Kamaszok - Forr a bor, 465. o.
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di ákok

is

csak

ennyire

anarchisták?.. Ez csak egy szó, amivel megbélyegzik azokat, akik
nem tetszenek a többieknek?”
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Misi barátjának, Jákobnak egy helyen már fel is vázolja a modernkori
iskola küldetését.
Érdekes megfigyelni, hogy a „társadalmi vár”-ról szóló eszmefuttatása
mennyire rímel a Panoptikum metaforikus terére. Ezt azért tartom fontosnak
részletesebben is ideidézni, mert az igazgató nagybátyjával való szellemi
szakítás, egyáltalán a tanítással való szakítás okai válnak világosabbá, pedig
Misiben nagyon sok hajlandóság és érzék volt a pedagógiához.
A társadalmat tehát egy sokáig bevehetetlen várként jelenítette meg, ahol a
király a hadseregével, a főnemesség és a mágnásréteg a pénzével, a dzsentri
pedig a hivatali befolyásával uralkodik: ”Ez a három a szentháromság, az
ő kezükben van minden hatalom. (… ) Nekem úgy tűnik fel, hogy ez
egy vár az ország belsejében. Ide bejutni lehetetlen vagy majdnem
lehetetlen. Ezt a várat sokáig, egészen a modern pedagógia kor áig
megmász ni, megostromolni lehetetlen volt. – Pedagógia? – Igen: az
iskola

létrája.

(… )

Ezen

a

létrán

az

újabb

időben

egyre

szorgalmasabban kapaszkodnak felfelé a várakon kívül eső rétegek
gyermekei. Aki elér egy létrafokot, közelebb jut a vár kőfalának
magaslatához . Aki minden fokot megmász ott, úgy huszonöt éves
korában jogosultságot szerzett, hogy belépjen a várnak a kapujába.
De ez még nem biztosítja arról, hogy be is jusson. (… ) Az iskolai
bizonyítványba minden évben csak azt írják be, hogy: «felsőbb
osztályba léphet». Azt nem írják, hogy köteles belépni, sem azt, hogy
aki ennyit már elért, ha a szüleinek nincs tovább anyagi ereje, akkor
valami hatalom gondoskodik róluk, hogy feltétlenül be is lépjenek.
(… ) Aki a diplomát megszerezte, az képesítve van, hogy az életben a
megfelelő rangú hivat alt vagy hivatást teljesíthesse. De hol van az a
hivatal és az a hivatás, mit meg is tudnak kapni?... Itt jön megint a
társadalom rétegződés e.” 340

Misinek a segélyegyleti elnökségi szobácskája az elvei megvalósításához
nyújtott gyakorlati terepet, de a megszerzett tapasztalatok miatt az iskolába,
mint intézménybe és a tanításba, mint eszközbe vetett bizodalmát is ott
temette el végérvényesen, hogy átadja a helyét valami másnak, amit
leginkább a paideia fogalmával ragadhatnánk meg.
339
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Isaák Gézával való egyik vitájában ki is fejti, hogy az iskolában csak
„rabszolgákat” gyártó, egyéniségüktől megfosztott intézményt lát, s ebben a
hitében már a bátyja sem tudja megingatni:
„(… ) mikor az iskolába hozzák a gyerekeket, azok egyéniségek, cs ak
a pedagógia formál belőlük az állam számára alkalmas elemeket.
(… ) Azért még nem rabszolga valaki, ha a kötelességeit elvégzi. (…)
Minden foglalkozás megköti az egyéniséget. Az egyéniségről le kell
csiszolni a szögletességeket, és hajlékonnyá kell tenni az embereket,
hogy bele tudjanak illeszkedni a társadalomba, nem?” 341

Az utolsó tagmondati kérdésre Misi csak makacsul hallgatott. De ha az
igazgató kérdő hangsúllyal feltett „nem?” tagadószócskáját egy olyan
poétikai elemként kezelnénk, amely a fatikus funkció, tehát a visszakérdező
megerősítés, nyomatékosítás helyett – a mondatvégi írásjelhez kapcsolt
modalitás jegyében - épp hogy elbizonytalanodást sugall, akkor ezáltal
dekonstruáljuk a megelőző mondatok jelentését, eltörölve azok érvényét, s
így talán sikerült megpillantanunk az igazgatói maszk mögött megbúvó Isaák
Géza középiskolai rendes igazgató igazi arcát is.

A hatalom realizálta oktatási rendszerben, mely a magyar iskolaregények
kísérője, a tanári individuum a megalkuvás, a színlelés, az alávetettség,
bizonytalanság és az önálló döntések meghozatala iránti igény állandó
váltakozásában újra és újra meghasonlik, és ez alól Isaák Géza rendes
igazgató sem kivétel342.
Önreflexív narratívái rávilágítanak az igazgató oktatási rendszerben betöltött
nagyon is behatárolt helyzetére.

Korábban már utaltam rá, hogy jellemző módon az igazgatók regénybeli
alakjai valamiképp mindig a bűn/büntetés motívumrendszerének horizontján
bukkannak fel, mint a hatalom helyi intézményi képviselői, akik az általuk
vezetett fegyelmikkel – mintegy liminális helyzetbe kényszerülve – maguk is
folyton vizsgáznak a hatalmi hierarchia csúcsán lévő vezetőik előtt, ezzel
341

In: Légy jó… - Kamaszok - Forr a bor, 446. o.
Hasonló kétségek gyötrik vezető beosztása ellenére Koch igazgatót is Komlós Aladár
regényében, akit gyermekkori iskolaélményei kapcsán rohant meg a felismerés:
„Csakugyan! Koch maga is meghökkenve eszmélt rá, hogy hiába lett igazgató belőle, a saját
gyerekkori emlékeit nem értékelte át, s még midig inkább a csínytevő diákkal, mint az
inzultált tanárral érez együtt, akárcsak gyerekkorában.” In: Komlós Aladár: Néró és a VII/A,
101-102. o.
342
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adva számot alkalmasságukról: „A vizsga egyesíti a felügyelő hierarchia
és a nor malizáló szankció módszereit. (… ) A hatalmi viszonyok és a
megismerési viszonyok egymásra rétegződése a vizsgában vál ik
igazán láthatóvá.” 343-írja Foucault.

De a Forr a bor Isaák Gézáján keresztül a tanári hierarchia csúcsán álló
igazgatóról is egy árnyaltabb képet kapunk: a tanári szubjektum ugyanolyan
én-válsággal küszködik ezen a szinten is, mint a beosztott tanároknál,
ráadásul a tévedés kockázata sokkal látványosabb társadalmi bukáshoz
vezethet, mint egy hétköznapi tanár esetében.

S miközben Misi is a tekintély és a hatalom ellentmondásos szerepkörét
tapasztalhatja meg az önsegélyező kör igazgatójaként, nem felejti el
megállapítani nagybátyjáról a gyanúsan egyforma matematika érettségi
megoldások levezetéseinél tanúsított naivsága kapcsán: „Szegény. A
nagyon okos emberek tehát éppen úgy tévedhetnek, mint

a

nagyon ostobák.” 344

Móricz egyébként már második regényében, Az Isten háta
mögöttben is szerepelteti az iskolai fegyelmi tárgyalás intézményét, ráadásul
– mivel Veres igazgató unokaöccse, Laci ellen folyik a tárgyalás – rögtön két,
ellenérdekelt igazgatót is láthatunk. Itt a fegyelmi még nem kapott politikai
felhangot, morális alapon büntették meg az éjszakázó diákságot, de a
büntetési fokozatok meghozatalánál már szempont volt a botrány elkerülése
is: „Nem akarom, hogy (…) éppen most iskolai botrány is legyen!
Azért vagyok tán az igazgató, hogy az ilyen dolgokat eltussoljam!”

345

A Légy jó mindhalálig fegyelmi tárgyalása annyira közismert, hogy most
a fegyelmi teremtette kontextusban csak az igazgató, „a vín baka” civil
hatalomhoz való viszonyának és saját hatalmi pozíciójának természetét
tekintem át röviden.
Őt láthatólag nem is a bűntett híre hozza ki a sodrából, hanem az az
állami igazságszolgáltatási eljárás, ahogy azt a tudomására hozták. A civil
hatóság - megsértve a kollégiumi évszázados autonómiát - „betör” az ő zárt
343

M. Foucault: Felügyelet és büntetés, 252. o.
In: Légy jó… - Kamaszok - Forr a bor, 726. o.
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hatalmi territériumába, noha a ”legújabb miniszteri rendelet”, melyre a
rendőrök hivatkoznak, ezt már lehetővé tenné. Az igazgató, régi vágású
tanárként, még abban az 1867 előtti világban vált tanárrá, mikor az állam és
az egyház oktatásért folytatott küzdelme egyben a nemzeti függetlenség
színezetét is kaphatta: „Hozzányúltak
hozzányúltak

a

vallás

a

szabadságához,

nemzet

szabadságához;

hozzányúltak

szabadságához; de a kollégium autonómiáj ához soha.”

a
346

taní tás

- harsogta.

Ezért nála Misi fegyelmije összekapcsolódott igazgatói státuszának, még
inkább a Debreceni Református Kollégium függetlenségének ethoszáért
folytatott küzdelmével. Kálvinista nyakassága végső soron a hatalom
működésével perelt, de – ahogy ezt Misi távozása is jelzi – az idő meghaladta
a tévedhetetlennek hitt kollégium-felfogást.
Mégis, a regénybeli igazgatók közül talán az ő kevésszámú, de hatásában
annál erőteljesebb megjelenésében érzékelhetjük még leginkább annak az
autonóm személyiségnek a nyomait, aki pedagógus és igazgató létére még a
gyerek Misi előtt sem átall kifakadni, és a legkevésbé sem kíván emberként
elrejtőzni az igazgatói maszk mögé:„… Ha én itt tudok lenni, ő nem tud
itt lenni, majd én csinálok rendet ebben a kollégiumban!... Itt
hagyom az egészet !... Nem leszek soká naplopó professzorok és
ördögadta diákok bábj a!” 347

Móricz Zsigmond négy iskolaregényéből háromban kitüntetett szerepet
kap a fegyelmi, s a Kamaszokban talán csak azért nem, mert a történet épp a
nyári szünidőben játszódik. A móriczi regények fegyelmi vizsgálatai alapján
megismert, s azoknak mintául szolgáló diskurzus, mely az oktatási
tevékenységet a legkisebb szinttől az érettségiig végigkíséri, mindig csak
magát leplezi le azzal az iskolai apparátussal együtt, melynek intézményi
szintű feje az igazgató, a tanárok pedig a végrehajtói.

Szép Ernő iskolaregénye, a Hetedikbe jártam igazgatója, Magyari
igazgató úr, azaz „Jenige” komikus megjelenésével, beszédhibájával
egyedülálló a korszak regényeiben, hiszen a hatalmának kiteljesedésére
szolgáló iskolai térbe és a fegyelmi eljárásába minduntalan becsempésződik a
346
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In: Légy jó mindhalálig, 174. o.
In: Légy jó mindhalálig, 177. o.
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humor is, mint az autonóm diákszellem utolsó kapaszkodója: „Ugyanis ő a
mi legfőbb urunk és parancsolónk, aki harmincöt éves tanári
működése alatt annyi töméntelen Jenidge cigarettjét elszívta a
Magyar

Királyi

pöszeségben

Dohányjövedéknek,

szenvedett.

(…)

De

ő,
hát

Magyari
ehhez

igazgató

Jenigének,

úr
mint

főgimnáziumi igazgatónak jussa, vagyis «jussza» volt, ezért senki ki
nem nevette, s nem is utánozták, csak a háta megett, valamint hogy a
háta megett sohase mondták az alázatos diákok őt igazgató úr nak
vagy Magyarinak, csak azt mondták: Jenige ” 348

Szép Ernőnek ifjúsági regényében olyan módon sikerül zavart okoznia a
hatalmi diskurzus egyik legfőbb iskolai kényszerítő eszközének, a
fegyelminek a működésében, amelynek fontosságára Foucault is kitért, igaz
nem a Panoptikuma, hanem a bolondság történetének bemutatása kapcsán:
nevezetesen súlytalanabbá válhat a fegyelmezés azáltal, ha magának a
fegyelmezőnek megmosolyogni való jellegzetessége van: ”Nyisszák ki hát
a szájukat! (…) Faszakasz! Min tetszett mulatni? Paranczolom, hogy
beszéljen!” 349- süvölti a beszédhibás „Jenige” Fazakas nevű diákja felé, s ki

tudná ezt megállni nevetés nélkül.
Babits egy 1910-es cikkében350épp Bergson Nevetéséről értekezve meg is
állapítja:” Nevetséges a szójáték is, mert az emberi nyelv is élő dolog,
a

szavaknak

sem

s zabadna

felcserélődniük.

S

mindez

annál

nevetségesebb, mennél akaratlanabb, ami megint mutatja a nevetés
gyakorlati, társadal mi figyelmeztető és büntető szerepét. Ehhez
képest a nevetés mindi g gyakorlati, értelmi és hideg: ahol érzelmei nk
is közbeszólhatnak, ott nem nevetünk; a humor sem a rész vét
nevetése, mert ilyesmi nincs - hanem az iróni a ellentéte.”

A hatalom sokszor számol is azzal, hogy a hatalmi intézmény tökéletes
fegyelmező szerkezetében mekkora rést üthet a humor, a nevetségessé válás:
”Félnek tőle, tehát vi sszaszorítja a különcs égeket, állandóan ébr en
tart és közelebb hoz egymáshoz olyan más odrendű tevékenységeket,
amelyek esetleg elszigetelődnének és elsenyvednének…” 351

Aprócska diktátorok magasított cipői, leplezett látászavaraik miatt a
nyilvánosság előtt felolvasott beszédeik óriás méretű nyomtatott betűi, „kis
testi hibával” rendelkező politikusok kedvező szögből készített fotói,
beszédképzési

órái,

öltözködési

348

tanácsadói…

a

megszégyenülés

In: Szép Ernő: Hetedikbe jártam. Bp., 1957, Szépirodalmi Könyvkiadó,120-121. o.
In: Hetedikbe jártam, 123. o.
350
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mindmegannyi elkerülési stratégiájaként foghatjuk fel ezeket a hatalmasok
részéről, amelyek bevetésére a legalsóbb szervezeti intézményeknél, mint egy
iskola, már nincs lehetőség és mód.
A humor az uralkodó diskurzus részéről misztikus félelemmel övezett
hatalma a gyengéknek, hisz ha társadalmi szintre emelkedve a humor
forrását mindenki számára felismerhetővé teszik, azzal egyben megtették az
első lépést is a változás felé.
Babits, mint láttuk, az emberi nyelv szavainak felcserélhetetlenségéről, a
nyelvi diskurzus rendjéről is beszél. Ha vétünk ellene, humor forrásaivá
váltunk, ahogy még Magyari gimnáziumi főigazgató úr is, azaz „Jenige”, ha a
„Faszakasz” nevű diákkal gorombáskodik.
A tanárregények „enumerációinak”, azaz a tanári kar bemutatásának ezért
válhatott állandó kísérő elemévé a diákok által számon tartott viccesebb
tanártulajdonságok és ragadványnevek bemutatása is.

Bár Komlós Aladár Néró és a VII/A regényének is egy fegyelmi
tárgyalás adja a gerincét, azonban ezt már nem gyerekek, hanem egy tanár
kolléga, Perényi Zoltán ellen folytatják le.
A jelen fejezet keretei között most csak az igazgatónak, Knöpflernek a
felettes hatalommal, a minisztérium képviselőjével szemben tanúsított
viselkedését mutatjuk be vázlatosan.
Knöpfler „helyettes” igazgatóként a fegyelmi tárgyalást használja fel
igazgatói kinevezésének véglegesítéséhez, s ebben a mesterkedésében éppen
úgy szerepet kap az igazgatói iroda választékos berendezése, mint a
miniszterelnök életnagyságú arcképe a falon, a könyvszekrényben jól
láthatóan elhelyezett Középiskolai Rendtartás és a Tantervi Utasítások
valamint a Tanáregyesületi Közlöny kötetei, vagy a mellettük szerénykedő
vaskos Magyar Társadalmi Lexikon, amelyben „ötven pengő fejében
Knöpfler részletes életrajza is megjelent”, továbbá a konyakok, szivarok,
villás reggelik, kitűnő sörök, és a gáláns igazgatói gesztusok a kollégák
között.
Hirtelen látványosan fontossá váltak számára az igazgatói óralátogatások
is – így aztán Mérey, a kultuszminisztérium középiskolai ügyosztályának
előkelő

tisztségviselőjeként

bizalmasan

meg

is

súghatta

végre

is

Knöpflernek: „- Az államtitkár úr üdvözli az igazgató urat. Minden
184

rendben lesz… - Kös zönöm szépen, méltós ágos uram – mondta a
boldogságtól elpirulva Knöpfler. (… ) A «minden», aminek rendbe
kellett jönnie, az igazgatói kinevezés volt. Knöpfler eddig csak
helyettes igazgatóként vezette az iskolát, s vetélytársainak esélyeit,
akik a helyére törekedtek, a Perényi-botr ány az első pillanatban
látszólag
azonban

megnövelte;
Knöpfler

magának.”

a

Décsy

Magdi

botrányból

is

ügyének
előnyöket

ügyes
tudott

intézésével
kicsiholni
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Knöpflernek tanárként és igazgatóként valóban volt érzéke a társadalmi
erők iránt, hisz Perényi Zoltán csak egy középiskolai tanár volt, a hetedikes
Décsy Magdika nagybátyja pedig mégiscsak az államtitkár…

Végezetül az igazgatók fegyelmikben betöltött szerepeinek sorában
említsük még meg Kuncz Aladár utolsó, már posztumusz megjelent
regényének, a Felleg a város felettnek iskolai tárgyalását is. A közvetlenül az
utolsó békeév, 1913 őszén kezdődő regény Erdélyben, a képzeletbeli
Oltváron, a tulajdonképpeni Kolozsváron játszódik.
Itt a fegyelmi bizottság egy kisdiák otromba tréfája miatt ült össze,
melyet egy gyengén látó tanára ellen követett el, de hamar a frissen
kinevezett fiatal igazgató, Szentgyörgyi Tamás, és a Mária Kongregáció helyi
képviselője, Fekete Angelus személyes összecsapásává válik, példázva, hogy
kiélezett politikai helyzetben, erősen polarizált világképű tantestületnél
minden átpolitizálódhat: „Tamás iskolájának életében (… ) nagyon
kellemetlen esemény nyomult az előtérbe. Ez pedig az ötödik
osztályos Nagy Pista f egyelmi ügye volt.
Ez is, mint minden ebben az iskolában, jelentős üggyé csak az ért
vált, mert már a tanári karnak olyan volt az összetétele, hogy a
legkisebb dologból i s nagy buborékot kellett fújniok. És a két
szalmaszál, amivel ezek a szenvedélyes gyerekek a maguk buborékj ait
fújták, mindig a klerikális és a radikális álláspont volt.” 353 Bár a

fegyelmin megbocsátottak Nagy Pistának, de Fekete Angelus ekkortól esküdt
ellenségévé vált a „szabadkőművesek és a zsidók szolgálatába álló”, „a

352
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In: Néró és a VII/A, 73. o.
In: Kuncz Aladár: Felleg a város felett, 113. o.
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közoktatási államtitkár kegyeibe színleléssel beférkőző”, „magát igazgatónak
kineveztető”354 fiatal tanárnak.
Ebben a regényben többször megjelenik a helyi tankerületi főigazgató is,
ami azért érdekes, mert tankerületi főigazgató ritkán jelenik meg hosszabb
ideig a korszak iskolaregényeiben355, s ha beszélnek róla, akkor is inkább a
felsőbb hatalom egyik előkelő végrehajtójaként említik meg, mint mondjuk a
Néró és a VII/A-ban.
De kik is voltak azok a tankerületi főigazgatók? A Trefort Ágoston
minisztersége alatt, 1883-ban becikkelyezett 30. törvény az országot 12
tankerületre osztotta, ezek élére pedig tankerületi főigazgatókat neveztek ki:
„A

Vallás-

és

Közoktatásügyi

Minisztérium

főigazgatók

közreműködésével gyakorolta a középiskolák feletti felügyeletet, mely
felügyelet a felekezeti középiskolákra is kiter jedt.” 356

Elvben tehát a közvetlen állami felügyelet kérlelhetetlen képviselői
voltak a tankerületi főigazgatók, de Kuncz Aladár regényében a fiatal
Szentgyörgyi Tamást nagyra értékelő, s a közéleti támadásoktól őt
megvédeni szándékozó tankerületi főigazgató sokkal inkább egy, a szellemi
autonómiáját megőrizni tudó főhivatalnok képét mutatja: „A vallási és
politikai vakbuzgóságok divatjában ez az ember liberális tudott
maradni Deák Ferenc szelleme értelmében (… ) . Ez pedig nagy szó
itt Erdélyben, ahol majdnem csupa felekez eti és nemzetiségi iskola
van. Valóságos diplomatának kell itt lenni, akinek amellett szíve is
van. A mi főigazgatónk ilyen ember. Az erdélyi közoktatásügy nagyon
sokat köszönhet neki .” 357–nyilatkoznak róla egy helyütt a regényben.

Ennek az önálló hatáskörrel felruházott főhivatalnoknak regénybeli
idealizált alakjához egy érdekes krisztusi párhuzamot is kapcsolhatunk,
amely a képzeletbeli, de mégiscsak erdélyi helyszínnel Trianon után külön is
nyomatékot kapott, és éppen úgy jellemzi Kuncz Aladár oktatási felfogását,
mint ahogy le is leplezheti a korszak oktatáspolitikáját.
A regény oltvári reáliskolája az apostolok létszámára rímeltethető, hisz
éppen ez volt a tizenkettedik iskola azon intézeteknek a sorában, amely
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In: Felleg a város felett, 103. o.
Iskolai témájú novellákban elvétve azért fel-feltűnik a tankerületi főigazgató alakja is,
mint ahogy Tersánszky Józsi Jenőnél is, az Ákombák tanár úrban vagy még később Karinthy
Ferencnél, az Iskolánk díszében. Jelentősebb szerepet főigazgató még Márai Sándor Bébi
vagy az első szerelem regényében kap, hisz személyes megjelenésekor - a tanárral szemben a
tanítványnak - Madár Palinak szolgáltat igazságot.
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357
In: Felleg a város felett, 112-113. o.
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Erdélyben épült a főigazgató ténykedése alatt, tanítványul fogadva Erdély
minden népeit…egy évvel az első világháború kirobbanása előtt!
S amiként Jézus száműzte a templomból a kufárokat, úgy igyekezett a
főigazgató is az iskolán kívül rekeszteni az annak légkörét megfertőző
mindenkori

politikát:

„Ez

volt

a

tizenkettedik

intézet,

amely

főigazgatósága alatt Erdélyben épült. De amíg ezek az új paloták
emelkedtek, azalatt kőről-kőre, tégláról-téglára készült egy másik,
láthatatlan, nagy épül et: Erdély iskoláztatás a. Mi lesz ezzel a művel,
ha az építők között

megbomlik a rend? Ha közöttük vall ási,

világszemléleti, politikai vagy nemzetiségi ellentétek lángja lobban
fel? Ha behurcolják az iskola szent épületébe a politika szörnyű
járványát?...” 358

Az oktatási rendszerben a hatalmi diskurzustól való minél nagyobb
függetlenségnek Kuncz Aladár 1931-es posztumusz regénye szerint tehát a
politikamentesség lehet(ne) az egyik záloga…
A főigazgató alakját Kuncz Aladár egyébként saját édesapjáról, a Szabó
Dezső-affér kapcsán már megismert Kuncz Elekről, egykor nagyváradi,
később pedig kolozsvári tankerületi főigazgatóról mintázta.

358

In: Felleg a város felett, 127. o.
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Szerelmes tanárok

Az egykor maga is tanárkodó Diltheynek azon 1894-es felismerése, mely
szerint a pedagógiának a pedagógiai viszony összefüggéseivel kell leginkább
foglalkoznia, végre ráirányította a figyelmet a tanárnak a konkrét, emberi
viszonyokban tanúsított magatartására:”A pedagógia tudományának a
nevelőnek a neveltjéhez fűződő viszonyára irányuló leírásból kell
kiindulnia. Csak ezt követően értelmezhető maga a jelenség, és
tárható fel a pszichológiai elemzés során a lehető legteljesebb
mértékben.” 359

Másik jelentős nézete, mely szerint „A nevel és a társadalom egy
funkciója”

360

, az oktatási folyamatban résztvevő individuumok és a

társadalom szoros kapcsolatának felismeréséhez vezetett.
Voltaképpen Dilthey ezen utóbbi felismerését akár első lépcsőfokaként is
felfoghatnánk a Foucault-hoz elvezető iskolakritikáknak, hisz ettől kezdve
diákot és pedagógust a társadalom hatalmi diskurzusaihoz mérten értékeltek.
És ezen a ponton válik a tanári individuum minden megnyilvánulása
végletesen problematikussá. Magánélete valójában a közélet része lesz
(legalábbis az iskolai közéletnek egészen biztosan), s ennek aztán egyenes
következménye lehet mindaz, melyről Hankiss Elemér írta a 77-es
tanulmányának 2001-es átdolgozott változatában: „(… ) vannak azonban
emberek, akiket a társadalom többé-kevésbé kirekeszt ebből a
termékenyítő küzdelemből [ a gazdag személyiséggé válásból] azzal,
hogy rájuk bízza a társadalmi normák »vezérképviseletét«; így
például a tanárokat, akiktől elvárja, hogy tanítványaiknak, s még
jóval inkább tanítványaik apukáinak és anyukáinak, vagyis az egész
közvéleménynek

a

sz íne

előtt

hirdessék

és

képviseljék

minden

szavukkal és tettükkel a kialakult társadalmi normarendszert.” 361

Ebben az össztársadalmi elvárásban Erósz szelleme valamiképpen
mindig gyanússá válik, ha egy tanár mellé szegődik. Egy családos
tanárembert, gyermekeit boldog házasságban nevelő tanárnőt természetesnek
tartunk, sőt titokban ez az általánosságban megfogalmazott igényünk velük
359

In: Friedrich W. Kron, 282. o.
In: Friedrich W. Kron, 282. o.
361
Idézi Czebe Katalin és Dillong Renáta Etikai kódex a mai Magyarországon c.
kutatásukban. Forrás: http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=666
360
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kapcsolatban, de hogy egy gyakorló tanár vagy tanárnő szerelmes legyen?
Esetleg elváljon, és új kapcsolatot létesítsen? Pláne egy korábbi
tanítványával? Ez nemcsak a közvélemény által elvárt társadalmi szereppel
nem fér össze, de a személyes és tanáremberi hitelét is alááshatja, amely kettő
a tanári pályán különösen erősen egybekapcsolódik.

”A helye ott van valahol a színész meg a pap között.”

Úgy tűnik, a tanárral szemben a társadalom részéről támasztott papos
magatartás igénye érzelmi téren fokozottan felerősödik.
Móricz Légy jó mindhaláligjában a szerelmi légyottjai miatt folyton elkéső
Gyéres tanár úr, a Kamaszok többgyermekes családapa tanára, vagy a Forr a
bor cselédeket hajkurászó nős Fiebere, a szerelemtelen házasságáról a végzős
fiúkkal kedélyesen beszélgető Borsy Gáspára, sőt Kaffka Margitnak a
leányiskolai tanárnősége ellenére is az ideákat kétségbeesetten hajszoló, de a
realitás világában tétova Máriája a Mária éveiben, vagy éppen az először a
férfiúi érdeklődés középpontjába csöppent, majd később a legszaftosabb
intrikák kereszttüzébe került fiatal tanítónő Bródy Sándor drámájában mind
csupán hétköznapi alakja lenne irodalmunknak, ha nem kirakatéletre, ha nem
előírásos etikai viselkedésre kárhoztatott emberek, azaz tanárok volnának
mindannyian.

De mi történik akkor, ha Erósz magában a pedagógiai kapcsolatban jelenik
meg?

A kortárs pedagógiatudomány kapcsolati modelljei folyamatosan
kitérnek azokra a veszélyekre, amelyeket a túlzott tanár-diák kötődés nyomán
fellépő különböző erősségű vonzalmak okozhatnak, noha nem feledhetjük,
hogy az európai kultúrkörben a pedagógus és a fiatal tanítvány kapcsolatát
már az ókori görögök Erósz isten hatáskörébe utalták.
Platón gümnaszionjának bejáratánál is Erósz szobra és oltára állt, ahol
rendszeresen együttes áldozatokat mutattak be a minél sikeresebb nevelés, a
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minél teljesebb képzés, azaz a paideia elérése érdekében mesterek és
növendékeik.362
Azonban a nevelés Erószához hozzátartozott az érzéki megtapasztalás és
megtapasztaltatás is, s ezért a gyanú árnyéka időről időre rávetült, itt elég
csak a Szókratész ellen lefolytatott perre emlékeznünk.
Megkülönböztetésül ma is számon tartjuk – legalábbis ami az érzéki
vonzalmat illeti – a hűvösebb szeretetet, amelyet latinul a caritas szóval
illettek, az ógörög nyelvben pedig a háromféle szeretetfogalom közül (erószfilia-agapé) többnyire az agapénak feleltethetünk meg. Ez utóbbi leginkább
talán a kereszténység felebaráti szeretetének eszméjéhez áll a legközelebb, s a
mester-tanár relációban a keresztény pedagógia Jézus és a tanítványai
kapcsolatát sorolja ide.
Mindamellett tudjuk, hogy Jézus tanítási módszereibe - azáltal, hogy
nevelésének szellemisége a farizeusoktól kezdve napjainkig sokszor ellent
mondott

az

aktuális

uralkodó

diskurzusnak,

s

a

fizikai,

érzéki

megtapasztaltatás is a részét képezte- éppen úgy belekötöttek, belekötnek,
személyét sokat sejtető gyanúsítgatásba keverve, mint ahogy tették azt
nálánál négy évszázaddal korábban a politikai hatalmukat féltők Szókratész
oktatása kapcsán, mint például: „Meglátták ezt a farizeusok, és szólt ak
tanítványainak:

Miért

eszik

a

ti

mesteretek

vámszedőkkel

és

bűnösökkel együtt?” 363

Említsük meg továbbá, hogy a filozófiatudomány az antik görög
kultúrához – a kereszténységhez hasonlóan – hagyományosan kétféle
szeretet-megnyilvánulást társít: megkülönböztet egy égi szerelmet (aphrodité
uránia) és egy földi szerelmet (aphrodité pandémosz).
A szent és a profán eggyé lényegülés éles szétválasztását, mely aztán a
keresztény európai kultúrkörben az etikus nevelés alappillérévé vált, ugyan a
keresztény középkorhoz kötjük,364 de az antik görögök képzési felfogásnak, a

362

In: Barkó Endre szerk.: A neveléstörténet vázlata. Andragógia és szociális munka
szakosok számára. Jászberény, 2006, Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar, 26. o.
363
Mt. 9,11
364
Dolgozatomban csak jelezni szerettem volna annak az évezredes szerelem-vitának főbb
sajátságait, mely a pedagógiai kapcsolatokba is begyűrűzik, s így megtalálható a szerelmi
vonatkozású tanárregényekben is, de magának a vitának átfogó és alapos ismeretelméleti,
etikai hátterének vizsgálatára a jelen tanulmány jellegéből és terjedelméből adódóan nem
vállalkozhat. Ugyanakkor jelezzük, hogy Balassa Péter már a kilencvenes évek elejétől
visszatérően foglalkozott a szerelem/szeretet kérdéskör pedagógiai vonatkozásaival a paideia
fogalomkörének feltárása kapcsán. Lásd erről bővebben még Csontos Erika utolsó
beszélgetését Balassa Péterrel. Forrás: http://jelenkor.net/main.php?disp=disp&ID=212
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paideianak szellemiségéről - mely a rómaiaknál humanitasként élt tovább,
s amely a pedagógia Erószáról úgy vélekedett, mint olyan, kölcsönös
szükségen alapuló szeretetviszonyról, amely a kultúra folytathatósága
érdekében létezik365– sosem felejtkezett meg, s továbbra is hatással volt az
európai kultúrára, miként azt látjuk Gadamer Igazság és módszerében.
Gadamer a 18. századi Bildung eszméjét hatástörténetileg ehhez, az érett
emberre összpontosító képzéshez kapcsolja.366 A gyakran nevelési/nevelődési
regényként (Bildungsroman) értelmezett iskolaregények – vagy saját
tanárregény-olvasatom – pedig úgy interpretálódnak, mint a személyes
tapasztalat, vagy a tanári munka által megélt önnevelődésnek irodalmi
lenyomatai.

”A helye ott van valahol a színész meg a pap között.”- Túróczi-

Trostler már sokadszorra felemlegetett Nyugat-beli idézete nemcsak a
nevelőktől elvárt paposan atyáskodó, az életvezetéshez mintát és tanácsot
nyújtani tudó, bölcs egyszersmind az érzékiség tekintetében kényszeredetten
neutrális viselkedésre, de a színészi előadókészség szükségességére is utal.
Azonban nem ellentmondásos-e már önmagában azon elvárás is, hogy a
tanárok a pályájuk megkezdésének első percétől egy személyben legyenek
papok és színészek? „A tanároknak a konformizmus a viselkedési
normákkal való következetes azonosulás a sz ínészeknek viszont épp e
normák kérkedő semmibe vevő megszegés e a kutya kötelessége. A
filmcsillag

liliomtipró

sorozatát

még

a

tisztes

családanyák

is

borzadállyal teli gyönyörűséggel tárgyalják meg a piacon vagy a
fodrásznál; ha viszont egy tanár vetemedik netalántán valami
egészen szerény kis szokatlanságra, még a liliomtipró színész is
megbotránkozik, legalábbis "apuka" minőségében. A színészeknek
társadalmi megrendelésre a "I8 éven felüli", a tanároknak a "I8 éven
aluli" közönség előtt kell eljátszaniuk a maguk színjátékát. S mindkét
attrakciónak megvannak a maga személyiségtorzító veszélyei.” - írta

Hankiss Elemér Tanár a kirakatban című cikkében367.
És azt se felejtsük el, hogy a színész a színpadon hagyhatja a szerepét, a
pedagógus viszont ezt nem teheti meg az osztályteremből kilépve sem.

365

Lásd erről még Csontos Erika Balassa Péterrel folytatott beszélgetését.
In: Majdnem és talán, 47. o.
367
Forrás: http://oktatas.gallup.hu/opinion/hankiss990704.htm
366
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Érdemes ennek kapcsán egy francia tanulmánykötetre is kitérnünk. A
sokoldalú

francia

írónő,

az

egykori

Martha

Graham-

tanítvány

mozdulatművész és táncpedagógus Claude Pujade-Renaud egy 1986-os
könyvében az iskola irodalmi művekben fellelhető különböző reprezentációit
vizsgálta.368 Az iskolai szerelmi történetekről szóló fejezetében kitér Jacob
Lenz A nevelő című drámájára - melyben nem mellékesen egyébként a dráma
főszereplője is megemlíti tanítványának Abélard és Héloїse történetét -, majd
Pujade-Renaud fölteszi a költői kérdést: „La question posée est celle de
la castration du pedagogue: pour ens eigner ne faut-il pas être un
eunuque ou, en tout cas, s’interdire d’être amoureux de l’élève?” 369

Abélard-t a bosszúszomjas kanonok nagybácsi kasztráltatta, Lenz
drámájának házitanítója, a fiatal Läuffer, lánynövendéke elcsábítása után a
lelkifurdalástól gyötrődve önmagát fosztja meg férfiasságától. S vajon mi az
oka, hogy a földi szeretet, a tanítvány iránti érzéki vonzódás kiküszöbölése
oly gyakori nehézséget okoz a pedagógiai viszonyrendszerben? A hathatós
ismeretátadást valóban csak egy érzelmileg semleges - sarkítottabb
fogalmazásban-, eunuch nevelési szellem biztosíthatja? És akkor még nem is
beszéltünk a szentimentalizmus és a preromantika-kori Európa irodalmának
azon sajátságáról, hogy a nevelő és a diáklány szerelméről szóló
történeteknek minden korábbinál nagyobb népszersége volt.

A tanári szakma időközben végbement professzionalizációja a XIX.
század végére kitermelte a hivatásos nevelő, a tanárember típusát, akivel
szemben a társadalom részéről már olyan hivatalos igények fogalmazódnak
meg, melyek egy liminális létbe, egy állandó köztes állapotba, a „még nemmár nem” viselkedésminták régiójába kényszeríti őket, s egyik elvárásként
épp a nemi önmegtartóztatás, vagy legalább is a nemi jelleg háttérbe
szorítását várja el.
S noha a tanári létállapot jellegét tekintve ugyan átmeneti, valójában
azonban állandó pozíciókat rendel a pedagógushoz, már rögtön a pályája
megkezdésének a pillanatában, pedig ekkor még csak egy frissen
diplomázott, egzisztenciális kiszolgáltatottsággal szembesülő, életerős, ámde
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Claude Pujade-Renaud: L’ecole dans la littérature. 1986 Paris, Les Éditions E. S. F.
In: Claude Pujade-Renaud, 185. o.: „A felmerült kérdés nem más, mint a pedagógus
kasztrációja: hisz a tanításhoz vajon nem szükségeltetik eleve egyfajta eunuch lét, vagy
legalábbis a diákok iránt táplált szerelem tilalma?”
369
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a nevelés terén még tapasztalatlan, s ami nagyon fontos, legtöbbször nőtlen
fiatalember (avagy még férjezetlen nő) lép a katedrára.
Mészáros György már említett tanulmányban370fejtegeti, hogy olykor az
iskolában megnyilvánuló „liminoid karneváliságban a tanárok is
cinkosok” lesznek. „Ez

a

hivatalost

megtörő

sokszínű,

soks zor

kifordított, ironikus s zubkulturális iskolai tér valóban olyan, mint
egy karnevál. És a naplómban leírom, ahogyan lassan az a benyomás
alakul ki bennem a mindennapok során, hogy az iskola úgy is
elbeszélhető, mint ami valójában s okkal inkább e karneválról sz ól,
mai szóval a buliról, és nem arról, ami ről „hivatalosan”. Ezt
támasztja alá két tényező szinte meglepően erőteljes jelenléte naplóm
elbeszélésében: a humor, az irónia és az erotika, a szexualitás.
Különösen az elsőben diákok és tanárok számtalanszor partnerre
találnak egymásban. Mintha mindkettőjük s zámára jó lenne oldani az
egyébként

feszültséggel,

többek

között

a

fent

leírt

bevés(et)és

feszültségével terhelt iskolai közeget. (…)Sokszor valóban azt lehet
érezni (azt éreztem), hogy számukra sem jó a monoton ritualizáltság,
és szívesen megtörik.(… ) A szabályok ér telmezése sem abszol út
tanári oldalról, és nyilván megvan az ő sz ubterrán értékviláguk is,
ahogyan erre diákok (i tt inkább nem idézett) történetei utalnak.”

A tanári liminális szerepjátszásra egyszerre jellemző a turneri
instruktorkodás a gyerekek felett, és az „uniformizált állapottá redukált”
passzív és alázatos viselkedés az iskola hierarchikus struktúrájában, amit a
pedagógus státusz megkíván tőlük, s ami az egyéniség bizonyos fokú
elfojtását vonja maga után.371
370

Mészáros György: Ifjúsági szubkultúrák és „szubkulturális pedagógia” egy iskolai
etnográfia fényében. In: Iskolakultúra, 2011/1, 34. o.
371
Kutatásomnak ezen a pontján röviden szólni kell a szilárd strukturális rendszernek arról
az alakjáról, aki a kívülálló szerepkörét öltve magára a gyengék hatalmának nevében a
communitas eszméjét nem hagyja elveszni. Viktor Turner ilyen szereplőnek tartja a középkor
udvari bolondjait (akik nem ritkán papok voltak), a népmesék szent koldusát, kis
szabólegényét, a magányos vadnyugati westernhőst stb., akik mintegy intézményesített
igénnyel – tehát olykor az uralkodó diskurzus tudtával és beleegyezésével is –
ellentmondhatnak, sőt el is várják tőlük, hogy ellentmondjanak. (In: A rituális folyamat, 122124.) Ez a hivatalos törvényen kívüli avagy kívülállói szerepkör teljesen hiányzik az
egyébként liminális térként szolgáló iskola tanárainál, hisz a „kívülálló”, a diákok előtt a
tanárkollégáknak is oda-odaszúró „megmondóember” tanári magatartása a tanári karból való
kivetéshez vezethet. Az ifjúság körében tapasztalt népszerűség ilyetén hajszolása ráadásul a
sztereotip, de mégiscsak valamifajta egyezményes kötelező tisztelet övezte tanárkép
felbomlását is eredményezheti, ahogy erre jó példa Móricz Borsy Gáspára:”Mert neki szabad
a legszabadosabb vicceket is mondani, de a diáknak nem szabad arra reflektálni, ez már
szemben van a tekintély elvével.” (In: Légy jó… - Kamaszok - Forr a bor, 349. o.) Azonban
az már korántsem minden alapot nélkülöző feltevés, ha a státuszmegfordításra alkalmat adó
iskolai fordított napok, szalagavató bálok, bankettek, osztálykirándulások alatti tanár-diák
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Ráadásul csak a két világháború közötti időszakból három olyan,
államhatalom megalkotta és hivatalosan is hatályba lépett oktatási
normarendszerről tudunk (1914, 1920, 1940),372 melyekhez a hazai
tanároknak kínosan kellett (volna) igazodniuk.
Az intézményi tekintély még azért is hathat visszásnak, mert
elsődlegesen a tanári pozícióból, s nem a tanár személyes belső értékeiből
ered, emiatt az elvesztésére is sokkal könnyebben nyílik esély. Ezt kivédendő
a

tanári

munka

tekintélymegtartó

lassan
pozíciót

önkéntelenül
vesz

fel,

is

egy

mely

állandó
szintén

védekezőkülönböző

személyiségtorzulásokhoz, a diákoktól való fokozott elkülönüléshez vezethet.
Ha azonban Erósz egyszer csak megjelenik ebben a működési
folyamatban, akkor tanári részről annak a hátterében akár a turneri
communitas, az együttes lét megtapasztalásának és az önkiteljesítő
közösségélménynek a vágya is állhat, de éppen úgy az egykor elveszett földi
paradicsom fellelésének kétségbeesett önös akarása is, mint Németh László
regénytöredékében, a Drága jó nyolcadikban.
A communitas megvalósulásában a tanári szeretet a legfontosabb eszköz,
de a hatalmi diskurzus és a konformizmus részéről egyben a leginkább
figyelemmel (és gyanakvással) kísért tanári megnyilatkozási forma is. Ennek
hátterében a szerelem/szeretet közötti fokozatbeli különbség, az Erósz
különböző megnyilatkozási formái állnak.
Szerelmi vonzódás esetén pedig épp az a legnagyobb veszély, hogy a
folyamatos tanári szerepjáték is tarthatatlanná válik egyszeriben, miközben a
tanári-nevelői szándék etikusságával kapcsolatosan is folyamatosan kérdések
merülhetnek fel. Ezek ellen a támadások ellen a tanár strukturális szerepköre,
társadalmi pozíciója már a legkevésbé sem jelent visszatartó erőt.

A korszak magyar tanárregényeiben az a legérdekesebb, hogy erről a
nemcsak pedagógiailag kényes kérdésről sem hallgattak álszemérmesen
íróink. Ezekhez az árnyaltságukban is pontos helyzetrajzokhoz kétségkívül
megint csak a tanári pályán megélt közvetlen és közvetett tapasztalataik
kellettek.

vetélkedők, tábortűz melletti bökversek stb. hagyományában az iskolai liminális lét
communitas-jellegű alkalmi megnyilvánulásait is látjuk.
372
In: Hankiss: Érték és társadalom, 258. o.
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Erósz szelleme a Nyugat-kori magyar irodalmi művek katedráin

A szeretet kimutatása, vagy éppen hiányának elleplezése – pedagógiai
síkon – egy igazi tanári létcsapda, hisz az absztrakt fogalomhoz rendelt
érzelmi megnyilvánulásokat úgy kell a konformista szabályok határai közé
szorítani, hogy ugyanakkor a meglétében se kételkedhessen senki, hisz a
pedagógiai szeretetet, jóindulatot azért folyamatosan számon kérik a tanárinevelői pálya művelőin.
Horváth Csaba a húszas évek magyar szépprózai tanárábrázolásairól
szóló tanulmányában a vizsgált problémakör kapcsán úgy fogalmazott, hogy
a „túlzott távolságtartás a szeretetet, az emberi kapcsolatokat, a
túlzott

közelség

a

tanár

sebezhetetlenségét rombolja le.”

fel tételezett

tökéletességét,

373

Komlós Aladár regényében épp ennek a fonák helyzetnek kapcsán Koch
figyelmezteti is kollégáit: „Hja, kérlek, főnök és alárendelt közt igazi
szeretet… - válaszol Koch, s legyint – pláne, ha

a helyzetet még a

nagy korkülönbség i s súlyosbítja, mint a tanár és diák köz t…
Reménytelen, majdnem reménytelen, uraim… ” 374

Pedig a szeretet vagy éppen a szerelem a vizsgált regényekben sokszor
öntudatlanul is a redukált uniformizáltságból és struktúrából való kitörési
vágyként,

egy

teljesebb,

szabadabb

léthelyzet

igényének

manifesztálódásaként foghatjuk fel.

Kaffka Margit a Hangyabolyban egy zárdaközösség főnökasszonyválasztása kapcsán az összezárt embersorsok már-már patologikus érzelmi
viharairól is tudósít, nem hallgatja el a férfi szerzetes tanárok, apácák,
novíciák és lánynövendékeik egymás iránti elfojtott érzéki vágyait sem.375

373

In: Kritika, 2001/Február, 32. o.
In: Néró és a VII/A, 185. o.
375
Például a regénybeli kis Militorisz rajongó szerelme a szép novícia, Gerolda iránt, csak
egy volt abban a sorban, mely a kényszerű összezártság légkörében született a diákok és a
nevelőik között, s Kaffka Margit általánosságban csak „műszerelem”-ként illetett: „… az
utolsó időben már-már lanyhulni indult műszerelmek újult lángra szítódtak (…). Egy-egy
novíciafátyol vagy kerek abbégallér látása messziről, a folyosó másik végéről olyan
hideglelést okozott például egy-egy növendékben, mint régen, azelőtt (…). In: Kaffka Margit
regényei I. (Hangyaboly), 631. o.
374

195

Bodnár György Hangyaboly-recepciója376 többször is kitért a már a
szimbolikus regénytér megválasztásában is megbúvó antiklerikális jellegre,
ahogy a totalitás világi és egyházi leképeződésére is, Bovier Hajnalka
tanulmánya377 pedig a specifikusan női kérdéskör tematizálása kapcsán egy
nőíróolvasat lehetőségére hívta fel a figyelmet, de valamiért a nevelő-diák
kapcsolat regénybeli interpretációja eddig mindig járulékos jelentőségű volt,
a regény tanáríró-olvasatával pedig még nem foglalkoztak.
Ezért ha a regényt a szerzetesi nemi önmegtartóztatásnak – vagy inkább
a nemi különbségek minimalizálásának – problematikája felől nézzük, vagy a
személyes megjelenés hangsúlyozottan vállalt mellékes jellegét, az egységes
egyenruha által is nyomatékosított uniformizált lét, vagy a diákokhoz kötődő
túlzottan bizalmas viszony elvbeni elítélését vesszük alapul, egyre csak a
tanárlét abszolút normaalkotó irányelveinek egyikénél-másikánál, vagy a
tanárokkal

szemben

támasztott

általános

komformista

elvárásoknál

lyukadunk ki.

Kaffka Margit regényével – áttételesen - a legsarkosabb formában
mutatja meg azt is, milyen csapdák378 leselkedhetnek a tanárság fiatalabb és
idősebb képviselőire pályájuk során, a látszólag szigorú közönyösség keretei
közé szorítva.
A koránál és előéleténél fogva is már tapasztaltabb zárdai bentlakásos
diák, Király Erzsi, aki már a jövendő tanítónői állását is bebiztosította egy
idősödő képviselővel folytatott ravasz románcával, ebben a zárdabeli hamleti
egérfogó-játékban mindent és mindenkit leleplez… a maga gyönyörűségére.
Ő lesz az, aki a „szép, nyegle arcú, kanászos mosolyú” 379 főtisztelendő
Fóth József hittantanárt és az osztályfőnökét, főtisztelendő Kapossy tanár
urat, aki „morcos, szép szemeivel és összehúzott ajkaival, melyek
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Bodnár György: Kaffka Margit. Bp., 2001, Balassi Kiadó.
Bovier Hajnalka: Egy zárt világ szemantikája (Kaffka Margit: Hangyaboly). In: Studia
Litteraria XLVI. 2008, Debrecen, A Debreceni Egyetem Magyar és Összehasonlító
Irodalomtudományi Intézetének kiadványa, 151-163. o.
378
A zárdai helyszín ellenére, annak ellenpontozásaként már a regény legelső, és legutolsó
mondatainak is erősítik az interpretáció fülledt, érzéki szemantikai keretét: „A termetes, deli
fák bizony nem éltek itt szűzi meddőségben, hanem – miután Boldogasszony-hava tündéri
éjszakáin lengő virágfátylakba burkolózva bolondul kibálozták magukat, élték világukat –
végre gyönyörű lakodalmat csaptak, és a hosszú, nyári csendben piciny magvakat pólyáltak
eleven szöveteik gyengéd zöldjébe.” A regény utolsó mondata pedig így hangzik: „A méhek
zümmögtek a tavaszi bokrokon, az orgona fürtje már lilult, és egy-egy sima, hűs bimbófej
megérintette fiatal arcukat.”
379
In: Kaffka Margit regényei I., 594. o.
377
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mintha örökké valami léha és bűnös inzultus ellen védekeznének”

380

,

igyekszik összeboronálni a beléjük szerelmes diáktársaival, Pável Marival és
Popescu Kornéliával. Sőt még a jelölti gallért felöltött Gross Helénkének is
sikerült a fiatal Töffler tanár úrral való megszöktetését kieszközölnie: „Erzsi
csöndesen hallgatta e kivonatot saját szerzeményéből, és az on
tűnődött, vajon átöltözött-e mindjárt Holzerné valami blúzába az a
kis ügyetlen? Csak nem mutatta magát abban a ronda gallérban a
vőlegénye előtt?”

381

A regény szerzetesrendi férfi tanárai hasonlóan fiatalon kerültek a
társadalomtól elkülönült életet folytató papneveldébe, mint a regény sororjai
a zárdába, s valószínűleg bennük is úgy altathatták el ifjúságuk idején a felfelhorgadó vágyat, mint női sorstársaikban382.
Ugyanakkor személyes példamutatással kellene nekik pont azt a korosztályt
meggyőzniük az önmegtartoztatás erényéről, akik leginkább fogékonyak a
nemiség kísértésére. Arról a kísértésről van szó, melyet épp ennyi idősen ők
is csak elfojtani tudtak magukban, de nem legyőzni – talán az egy Szelényi
papa kivételével, aki fanyar iróniájával együtt is egyedüli hiteles képviselője
a kolostorban hirdetett eszméknek.
Hogy hogyan alakul a paptanárok és a két lánynövendék későbbi
kapcsolata, arról már nem tájékoztat Kaffka Margit regénye, de Márai Sándor
például igen.
Az Egy polgár vallomásaiban kitér azokra a következményekre, melyekkel a
reverendáját levetett, szerelembe esett papnak számolnia kellett: „Ilyen
kivételes eseteket akkortájt szigorúan ítéltek meg; a háborúban azt án
sűrűn

ismétlődtek

ilyen

„kiugrások”,

a

fiatalabb

tanárok

„hálátlanul” kiléptek a szerzetesrendből, mely kora ifjúságuktól
nevelte, táplálta, öltöztette őket; az effajta szökevényeket persze
megbélyegezték a világi tanügyi hatóságok i s, a dezertőrt kis, vidéki
városokba nevezték ki, polgári iskolákba sz áműzték.” 383

A konformista normáknak kényszeresen megfelelgető tanárszerep hasonlóan a szerzetesi léthez – számtalan korlátozással, elfojtással járhat,
380

In: Kaffka Margit regényei I.,594. o.
In: Kaffka Margit regényei I., 658-659. o.
382
„Soror Simonea – áldassék érte – kiverte mibelőlünk az ilyeneket a háromévi jelöltség
alatt.” – vallja meg egy éjjel a növendékek hálótermében a fiatal helyettes felügyelő,
Gerolda nővér. In: Kaffka Margit regényei I., 562. o.
383
Márai Sándor: Egy polgár vallomásai. Bp., 2000, Helikon Kiadó, 138. o.
381
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mely a század elején felbukkant freudizmus számára esettanulmányok
tucatjait kínálta, s talán ezért is kaphattak a tizenéves, huszonéves korukban
megrekedt vágyaikkal küszködő nevelők, tanárok akkora teret a századelő
irodalmi műveiben.
Ennek a vágyteljesítésnek a kényszere figyelhető meg Ady Endre
Muskétás tanár uránál is, aki a balatoni vakációja után még sikeresen
visszatalált az ötvenéves pedagógus önkorlátozó keretei közé: „De a
Balaton

a

maga

mi voltával

és

legendáival

kicserélte

valóban

Muskétás tanár urat: elböjtölt diák-érzései kezdtek itt fölágaskodni
lelkében. Bizony még az is megtörtént, hogy Balatonfüreden egy kis
tizenhat éves leányt, egy ismeretlent, követett száz lépésről, míg csak
észre

nem

tért,

és

el

nem

szégyellte

magát.

Földvárra

egy

kirándulást csinált, hol is vakációzó úri diákok társaságába került, s
kiadta magából mindazt a jókedvet, amelyet harminc és egynéhány év
előtt illett és kellett volna kiadni. (… ) Ilyen tapasztalatok és szépen
formált gondolatok után jött haza, régi életébe, kis városába
Muskétás tanár úr.” 384

Szabó Dezső Tanárokjának Mazokay Jánosa viszont már megadja magát
a későn, ötvennégy évesen jött reménytelen szerelemnek, melyet korábbi
tanítványa, a tizenkilenc éves Ilonka iránt érzett: „Mazokay tanár úr ki
nem élt élete, ötvennégy évének makacs, félénk szüzessége felsajgott,
mint a sóval hintett seb. Ó, hogy megmélyült minden benyomás,
milyen hosszú utórez gése lett minden hangnak. És minden rez gés
sajgó fájdalom lett az élete mélyén: a magára maradt férfi egyetlen
nagy sírása.” 385

Mazokay számára még a tanárok egymás közti megszólításának, a
kolléga szónak is sajátos konnotációja van, mely a pap-tanár szimbolikus
párhuzamot erősíti, egyfajta szimbolikus öltözetbe, az érzéki vágyat, a
testiséget leplező verbális daróccsuhába bújtatva őt: „A kolléga szó a
hivatás

megőrzött

komolysága,

valamiképpen

egy

más odik

reverenda.” 386

A kisregény utolsó jelenetének helyszíne a nyáresti szerelmi nyüzsgéstől
bódult Velence. Az agglegény Mazokay és a maga gyerekkori szerelmét épp
megvalló

szigorú

Reiter

közös

384

In: Ákombák tanár úr, 80-81. o.
In: Az elfelejtett arc, 16. o.
386
In: Az elfelejtett arc, 17. o.
385
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valzere,

itt,

”Velence

roppant

koporsójában” ,

mintha

csak

a

boldogságot

eltemető

pap-tanár

sorsközösség387 tragikomikus haláltánca lenne.

Márai Sándor regénye, a Bébi vagy az első szerelem egyike kutatásom
azon kevés tanárregényeinek, melynek írója a tanári pályát aktívan sosem
gyakorolta. Ezt érezték már a regény első tanáríró-méltatói is, mint például
Kuncz Aladár, aki 1928-as kritikájában áttételesen utal is erre a főszereplő
naplója kapcsán: „(… ) olyan okos, mély és érdekes megfigyelései
vannak, ezeket olyan pompás nyelvkészséggel jegyzi le, olyan friss
jelzőket, olyan váratlan s az eredetiségig pontos szóösszetételeket
talál, hogy gyakran az a benyomásunk: a tanár helyett egy igen
tehetséges, fiatal modern írót hallgatunk.” 388

A regény középpontjában – melynek freudista vonatkozásaira már a
legkorábbi szakirodalmi ismertetők389 is kitértek - egy magányos vidéki tanár
egyik leánydiákja iránti patologikus vonzalma, és annak szerelméért egy
érettségiző diákjával folytatott vetélkedése áll. Az idősödő főszereplő
lelkében az a meg nem élt kamaszszerelem kap lángra, melynek hiánya
eddigi elmúlt élete félszegségében fel sem tűnt. Most pedig, a szünidei
vakációja végén, a beteges és tolakodó természetű, és szintén a fiatalon el
nem csókolt csók kísértő emlékétől szenvedő Tímár Ágoston tanácsára,
megkésve kapott erőre:„- Valakit szeretni kell – mondta most rekedten,
szinte

titokzatosan,

inkább

magának.

–

Egyszer

minden

élet

felrobban. Minden élet. Valakit szeretni kell, különben hiába minden.
A nőket, ez a legegysz erűbb.” 390

387

Victor Turner gyakran hivatkozik Martin Buberre, mikor a liminalitás folyamatában a
struktúrát felváltó communitas fogalmáról értekezik. A közösség, a „lényegi Mi”
értelmezésekor is többször buberi analógiákat használ: „A Mi magában foglalja a Te-t. Csak
azok, akik igazán képesek egymásnak azt mondani, hogy «Te», tudják igazán azt mondani
egymással, hogy «Mi».” (In: Rituális folyamat, 150. o.)
Szabó Dezső Tanárokjának utolsó jelenete a tanárolvasat szempontjából a közös táncon kívül
még egy fontos allúziót rejt. Reiter szokatlan becéző megszólítása a két tanár, általánosabban
a tanártársadalom elfojtott vágyak miatti megkeseredett sorsközösségére, a „lényegi Mi”-re is
utalhat: „Mikor lélegzetfogytán visszaszédültek székjeikbe, Reiter tanár úrból, a líra örök
tagadásából, a két kötet Pirchala legmerevebb oszlopából, az országos tanáregyesület
választmányi tagjából, mint a szellentyűn kitört fütty, szökött fel a líra: - Milyen szép a világ,
Pista! – Igen, igen, így mondta: Pista, és nem kolléga. És ezen a nagy egybegabalyodott
világon, a fáradt Isten szilaj hallucinációjában soha még melegebb emberi csoda nem
történt.” (In: Az elfelejtett arc, 36. o.) A spontán tanári communitas egyik ritka irodalmi
megnyilvánulása ez a jelenet is.
388
Komlós Aladár: Bébi, avagy (sic) az első szerelem. Márai Sándor regénye - Pantheonkiadás. In: Nyugat, 1928/22. sz.
389
„Márai Sándor (…) ebben a kötetében a pszichoanalitikus kutatás igazi eredményeinek
regénybeöntésére vállalkozott.” In: Olasz Péter S. J.: A serdülő fiú a magyar regényben. Bp.,
1932, Korda Rt., 57. o.
390
Márai Sándor: Bébi vagy az első szerelem. Bp., 2002, Helikon Kiadó, 73. o.
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A nyári üdülésből hazatérő férfit igazgatója a kísérletképpen koedukált
végzős osztály osztályfőnökének nevezi ki. Az eddig csak kisfiúk tanításához
szokott latintanárnak már majdnem felnőtt diákoknak, köztük lányoknak kell
órát tartania, ami nagy kihívás elé állítja, s közben maga sem veszi észre,
hogy a kezdetben távolságtartó, tárgyilagos érdeklődése tanítványa, Cserey
Margit, azaz Bébi iránt észrevétlenül fordul át szerelembe, majd kényszeres
vonzalomba, s ezzel együtt egészségtelen, a tanári tekintélyének teljes
megsemmisüléséhez vezető perverz indiszkrécióba. Beteges vetélkedése Bébi
szerelmével, egyben osztálya másik növendékével, az alacsony származású,
de csillogó elméjű Madár Palival, már a közelgő tragédiát sejteti:
„Állandóan ugyanarr a kell gondolnom. Ugyanarra. Csókolózi k–e
Madár ezzel a Csereyvel? Karmai köz ött tartja-e Csereyt? S ha így
van, nem kellene mégis közbelépnem? Valami módon figyel meztetni a
leányt?

Megmondani

neki,

hogy

Madár

nem

hozzáillő?

(…)

Állandóan erre kell gondolnom. Mint egy rögeszme. Belém et te
magát. Csókolja-e Madár ezt a Csereyt? Biz onyosságot szeretnék.”

391

Egy nappal későbbi naplóbejegyzéseiben is pontos képet kapunk a józan
eszét apránként felőrlő rögeszméje lázgörbéjéről: „Azt, hogy Csereyt nem
fogom látni, nem szívesen képzelem el. Nagyon kedves növendék. (…)
Szívesen egyengetném az útját, szívesen segíteném valamiben, ha
szüksége lenne reám. De nemigen lehet tőlem szüksége semmire.(…)
Ez a rokonszenv elfoglal. Nem vártam, hogy erről az oldalról, a
növendékek közül találok valakit, aki rokonszenves lesz nekem.
Timárnak igaza volt. Valakit szeretni kell… (…) Örülök, ha látom
Csereyt.(… ) Meg kell tudnom, csókolóznak-e?” 392

A féltékenysége miatti kíváncsiságától hajtva - melyet önmagának
osztályfőnöki aggódásnak hazudik- lakására (!) rendeli Madárt393, és
tébolyultságában dobozzá bezsalugáterezett sötét szobájában faggatja tovább
a fiút:”A száját is megcsókolta? A szemét is ? A fülét is? Ha a száját
megcsókolta…

a

fogait

is

megcsókolta? (… ) Megölelte?”

megcsókolta?

(… )

A

nyakát

is

394

391

In: Bébi…, 179. o.
In: Bébi…, 180-182. o.
393
Komlós Aladár erről a részről írja: „S most következik a regény legmerészebb jelenete,
egy jelenet, amelybe kevés író merhetné vágni a fejszéjét, s amelynek tökéletes meggyőző
volta és drámai ereje nemcsak Márai magas képességeit, hanem az előkészítés jóságát, az
egész regényt mintegy kísérletileg igazolja.” In: Nyugat 1928/22. sz.
394
In: Bébi…, 229-230. o.
392
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Márai tanárának egyre fokozódó őrülete tragédiába torkollik, s ami a mi
szempontunkból kitüntetett jelentőséggel bír, az épp az író által az 1928-as
regény főszereplőjéhez rendelt foglalkozás.
A

társadalom

kinevezett

tisztségviselői

közé

besorolt

tanárok

személyisége komolyan károsodhat a „felettes én”, a társadalmi elvárások, a
hatalmi diskurzusok megkívánta folytonos követelmények teljesítgetése
közben. Ahogy Hankiss Elemér fogalmazta 1977-es tanulmányában: ”A
tanároknak e téren s f urcsa módon a színész ek a negatív ellenpárjaik
(nem is annyira nálunk, mint inkább a nyugati társadalmakban). A
színészek

is

kirakatéletet

élnek

reájuk

is

alkalmazható

a

tanácselnöknő megjegyzése. Őket is számon tartják még az ágyukban
is. Csakhogy: míg a tanároktól azt várja el a társadalom, hogy a
gyerekek előtt, a hel yi közösség előtt a kirakatban önnön "jobbik
énjét" és a társadalom nor marendszerét, "felettes énjét" képviseljék,
addig a színészektől épp ellenkezőleg, azt kívánja, hogy önnön
"rosszabbik

énjét",

mindannyiunk

rejt ett

énjét,

tudattalanját,

érzelem- s ösztönvilágát mutassák föl, tobzódják ki, lehetőleg minél
látványosabb for mában.” 395

Az érzelem-és ösztönvilág olyan meg nem élt élményei, mint a
tanárszerephez a közfelfogásban leginkább hozzákapcsolt apai, vagy anyai
érzések szintén érzelmi csapdát jelenthetnek, ahogy azt a Hangyabolyhoz
hasonló szerzetesi keretek között játszódó Babits-regényben, a Tímár Virgil
fiában is láthatjuk.
Babits Mihály a regény Nyugatban közölt folytatásainak alcíméül még
azt írta oda: „iskolai történet három részben”, és ez megmaradt az 1922-es
első kiadásnál is.396 Az alcímbeli iskolai történet meghatározás sokkal
átfogóbb olvasat lehetőségét rejti magában, mint a már a legkorábbi
recepciók némelyikében megjelent zsidó, antiszemita, fajvédő vagy éppen a
konzervativizmus és a modernség összecsapásáról szóló túl- és átpolitizált,
ideológiai vitáktól hangos értelmezések. Ezek az olvasatok a kommün, a

395

In: Hankiss Elemér: Érték és társadalom, 255. o.
Az „Iskolatörténet három részben” alcímet az 1931-es Atheaneumnál megjelent kiadás
óta hagyják el. Lásd erről részletesen Sipos Lajos jegyzeteit. In: Babits Mihály: Timár Virgil
fia (kritikai kiadás). Bp., 2001, Magyar Könyvklub, 312. o.
396
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fehérterror és Trianon árnyékában még érthetőek voltak, de későbbi makacs
felbukkanásuk már annál kevésbé.397
Annak a ténynek eddig kevesen tulajdonítottak jelentőséget, hogy maga
az író másfél évtizedig szintén tanár, még sőt főállású tanár volt. Az iskolai
történet alcím talán ezért is kopott ki oly gyorsan a köztudatból, majd a
regénykiadások fedéllapjáról.
Ellenben ha áttekintjük a Sipos Lajos tanár úr által ismertetett korai
kritikákat, akkor közöttük néhány olyat is találunk, mely Timár Virgilt, a
tanárt és a tanárlét problematikáját emeli ki.
Ilyen volt Császár Elemérnek, a pécsi egyetem professzorának tanulmánya,
aki szerint Timár „világi feladatra vesztegette erejét, nem pedig igazi
hivatásra, Isten szol gálatára” , valamint „alakjában a megtévedt
tisztaságot, az önmagát vádoló, de hitéhez visszataláló embert”

hangsúlyozta.398
De főként tanári tekintetben foglalkozott Timár alakjával Bálint Lajos is,
aki szerint a „negyvenesztendős paptanár életében, melyben eddig az
Istenszeretet és a tanári hivatás teljesítése volt a meghatározó, a
«véletlen útján», a külső körülmények vál tozásának köszönhetően,
egy földi érzés, a szellemi apaság lehetősége és gondolata lesz
fontos.” 399

Bálint Lajos hangsúlyozza az apai érzelmek tudatalatti jellegét, valamint
Császár Elemérrel együtt azt is fontosnak tartja kiemelni, hogy a tanár
érzéseiben „nincs semmi testi hajlandóság”.
Ezt az utóbbi kitételt azért is fontos hagsúlyozni, mert a regénnyel
kapcsolatos homerotikus olvasatok a megjelenéstől napjaink egyetemi
szemináriumaiig időről időre felbukkannak, amihez alapot kezdetben talán az
szolgáltatott, hogy a kisregényt Császár Elemértől Kosztolányiig többen
Thomas Mann Halál Velencében novellájával rokonítottak.
Schöpflin Aladár 1931-es kritikájában már úgy ír Timárról, mint akiben
„Benne van tulajdonképpen az egész szeretetskála onnan kezdve,
hogy

a

tanár

gyönyörködik

tehetséges

tanítványa

serdültében,

egészen egy önmaga el őtt is titkolt homályos szerelmi érzésig.” 400

397

Itt elsősorban Ignotus Vitányi-értelmezésére, s a nyomában kirobbant Indiszkréció-vitára
gondolok.
398
Idézi Sipos Lajos. In: Timár Virgil fia, 243. o.
399
In: Timár Virgil fia, 243-244. o.
400
Idézi Sipos Lajos. In: Timár Virgil fia, 245. o.
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Ezzel visszakanyarodtunk a fejezet elején már megemlített Szókratészproblematikához, a „phaidrosi idill” talányos kérdésköréhez.
Ide kapcsolható a regény Vitányijának, Vágner Pista vérszerinti apjának
látszólagos

előzékenysége

melletti

cinikus

létolvasat-monológja

a

tanári/nevelői szerepről, nem sokkal Pistával és Timárral való találkozása
előtt: „Talán ami a fiataloknak a Nő, az az ör egeknek a gyer mek; nem
azért, mert jobbak, hanem mert romlottabbak az öregek; nekik már
ez

az

inger

kell,

minden

nevelés,

tanítás

voltaképpen

nem

defloreálás-e? Aki a tudatlanságot veszi el, az félig-meddig az
ártatlanságot veszi el; s ebben áll a nevelő élvezete.”

401

Pedig Timár Virgil inkább az apai szerepbe szeret bele, s a fiú iránti
túlzott lelki kötődésének leginkább az fáj, hogy nincs olyan közös múltjuk,
ami az apa-fiúi társas lelki kötődést élethosszig biztosíthatná: ”Ezek a
gyermekemlékek

hemzsegtek

a

különböző

»bácsiktól«.

Pista

elfogulatlanul beszélt mindezekről, szabad kiömléssel, ártatlanul , s
gyermeki bizalommal, mint mindenről; nem volt semmi titka. Timárt
olykor éppen ez a könnyűség bántotta;

mert a szegény anya

erkölcsön kívüli élete ott sötétlett mind e témák mögött. De fél énk
gyöngédsége

és

sz erzetesi

félszeg

szemérme

visszatartott ák

kérdéseit… Csak nézte bámulva, mily könnyedén siklik el a gyermek
szelleme a legkényesebb tereken; kettejük között csakhanem ő lett az
elfogultabbik.”

402

Érdekes allúzív eleme Timár Virgil és a hirtelen feltűnt apa, Vitányi első
találkozásának, hogy a pap pont Augustinust olvassa, az újságíró pedig
profán arcátlanságában épp Adeodatust, Ágoston törvénytelen gyerekét
emlegetve von párhuzamot az egyház szent tanítója és saját, hirtelen jött
apasága között.
A Szent Ágoston-i apaság narratívájának, mint identitásdefiniáló folyamatnak
felemlítésével,

melyet

Vitányi

önmagára

transzformált,

Timárnak

egyszeriben tudomásul kell vennie: ő nem a tivornyák aranyifjából a „Tolle
lege!” szavára megtért tapasztalt egyháztanító, neki nincs Adeodatusa.
Szellemeskedő élcelődésében Vitányi ráadásul ezzel párhuzamosan pontosan
rátapint a tanári, nevelői identitáshoz tapadó ellentmondásos létállapotra is:
”…A jó pedagógust mi ndenért kárpótolja egy fiúcska hálás szeretete;
nála minden pedagógiai érzésekké szublimálódik – ami a vi lág

401
402

In: Timár Virgil fia, 65. o.
In: Timár Virgil fia, 42. o.
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gonosz fiaiban durva testiségek alakját öltené… Bevallom, hogy én
irigylem atyaságodat: a jobbik részt választotta, a Platon »er os
ouranios«-át – míg mi az asszony földi bilincseiben senyvedünk.”

403

S miközben Timár elérzékenyült credóját olvassuk - „Megvallom…
valóban nehéz szívvel válok meg tőle… nagyon is hozzánőtt a
szívemhez… és hogyha lehetne…”

404

- , hirtelen újra eszünkbe juthat, hogy

a paptanár tanítási szenvedélyével, nevelői lelkesedésével mennyi érzéki
párhuzamot vont Babits: „S néha jöttek órák, mikor a tanulás
gerjedtsége közel hozta őket, mint egy közös szenvedély rabjait.” 405,
”Oh, a nevelés gyönyörűsége, a tanítványnak a mesteren csüggő,
áhítatos, ígérő szemei! Timár fenékig élvezte ezt a gyönyörűséget,
mely nemcsak a lelki ajándékozás ünnepe, hanem egyúttal az emberi
hiúság egyik legnagyobb kielégülése.” 406,

„A Vezetés és Mutatás

gyönyörét remélte, a nevelő legnagyobb gyönyörét…” 407, „(…) atyai
terveket szőtt fia jövőjéről. Egy gyönyörű, s már megser dült fiú, akit
az Isten adott neki, s ivár napjainak, nemes és hajlékony, mint egy
Botticelli-angyal…” 408, stb.

A keresztény misztikában és képzőművészetben, Európában kivált a
reneszánsz és a barokk idején az isteni szeretetet, a mennyei boldogságot, a
hívők és az egyház kapcsolatát gyakran érzéki jelenetekkel interpretálták. Itt
elég csak az Énekek énekére s annak különböző katolikus és protestáns
kommentárjaira, Bernini Avilai Szent Teréz elragadtatása szobrára, vagy –
Timár Virgilnél maradva – Botticelli angyalkáira utalnunk.409 Timár Virgil
paptanárként, a világi szerelmet nem ismerve, de a tanteremben a misztikus
403

In: Timár Virgil fia, 77. o.
In: Timár Virgil fia, 77. o.
405
In: Timár Virgil fia, 48. o.
406
In: Timár Virgil fia, 49. o.
407
In: Timár Virgil fia, 59. o. Babits a tanítás termékenyítő, érzéki szenvedélyéről a
Halálfiaiban is értekezik, mikor Sátordy Mihály, feleségétől elhagyatva, fia tanítása közben a
nevelés természetén elmélkedik: „Az ókori pedagógusok szerelmesek voltak, s a pedagógia
lényegében van valami a szerelemből, mely élvez és termékenyít. Az ember nem született
magányosságra; s ami az asszony testének a tükör, az talán a férfilélek számára egy másik
lélek, melybe magát vetítheti: örök narcisszizmus.” In: Babits Mihály: Halálfiai, 229. o.
408
In: Timár Virgil fia, 58. o.
409
Az egyházi beszédmód ehhez hasonló, gyakori frazémái a szülő-gyermek és az egyházhívő viszonya közé vont párhuzamban az „Anyaszentegyház kebele”, vagy a „Jézus szerető
ölelése”. Ilyen, alapvetően érzéki kép a hívő-isten, Jézus-Mária relációban a „mennyei
Édesatyánk” vagy a „méhednek gyümölcse” kifejezések is. Ez a „misztikus érzékiség”
nemcsak a Jézus menyasszonyaiként kezelt apácák zárdai, vagy az (anya)szentegyházhoz,
mint Krisztus menyasszonyához tartozó szerzetesek kolostori kronotoposzában, hanem jellegéből adódóan - bizonyos fokig minden nevelési folyamatban hangsúlyosan
felerősödhet.
404
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egyesülés bizonyosságát hirdetve, Pista kapcsán egy addig számára szokatlan
érzést tapasztalt meg, melyet csak az általa ismert képekkel tudott
gondolatilag megragadni. Abban rejlik Babits poétikai bravúrja, hogy a
gondolatsorok és asszociációk végig megmaradnak egy olyan szerzetesi
hermeneutikai horizontban, ahol egy másodpercig sem érezzük a magányos,
negyvenegynéhány éves paptanár belső monológjait, önreflexív alakzatait
mesterkéltnek vagy idegennek.
Sőt egy helyütt, mintegy megerősítve a tanáríró-olvasatunk indokoltságát
is, felrémlenek Timárban a világtörténelem legvitatottabb mester-nevelő
párhuzamai is: „Vitatkoztak. Pista elragadtat ta magát , szenvedéllyel,
lelkesen védte álláspontját. Timár a görög ifjakra gondolt, Sokrates
tanítványaira… az őskeresztény neophitákra.” 410

Nem sokkal korábban pedig így imádkozott: „Istenem, - gondolta –
bocsáss

meg,

túlságosan

szeretem

egy

teremtményedet:

de

Te

rendelted így, és Te alkottad őt méltóvá s zeretetemre. És Te látod,
Uram, hogy a szeret etem tiszta: van-e tisztább szeretet, mint a
nevelőé a Fiatalság iránt?” 411

Timár ragaszkodása, szellemi és lelki vonzódásának hátterében a mester és
lelki gyermeke kapcsolatának illúziója és annak az igyekezete állt, hogy „az
ő életét is bele szeret te volna plántálni Pis tába.” 412 Mikor főhősével

először kimondatja Pistának a „fiam” szót, azt nyomban Babits zárójeles
megjegyzése követi: „(Mennyi érzelemnek kell vajúdni néha, míg
néhány lélekfoganta sz ócska megsz ületik!...)” 413

Illés Endre figyelt föl 1938-as Nyugatbeli tanulmányában a teremtők és
alkotók, a vérszerinti és a lelki apa, Vitányi és Timár antagonisztikus
alakpárjára: ”a

regényben

feszülő

erőkre

legjellemzőbbnek

azt

éreztem, hogy Virgil a nevelői feladat beteljesítésénél arra gondol:
nem a lélek fajfenntartásáról van-e szó? Amit Vitányi Vil mos
egyszerűen így fogal maz meg a maga sz ámára: minden tanítás
voltaképpen defloreál ás.” 414

A diákok nem a tanáraik gyerekei, noha gyakran még a tanári
megszólítás is („Fiam!” „Kislányom!” „Gyerekem!”) a vérségi-rokonsági
mintákat követi. Vagner Pista sem Timár gyereke, bár a városban már ezt is

410

In: Timár Virgil fia, 50. o.
In: Timár Virgil fia, 44. o.
412
In: Timár Virgil fia, 43. o.
413
In: Timár Virgil fia, 38. o.
414
Illés Endre: Babits Mihály két regényéről. In: Nyugat, 1938/1. sz.
411
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rebesgették, s a rá nézve hízelgő homályosságot a paptanárnak esze ágában
sem volt eloszlatni.
Timár Virgil nevelői tragédiája, - vagy ahogy Bálint György fogalmazott „nagy és tragikus pedagóguskomplexuma” 415, hogy szürke paptanári
életét416 a pedagógusszerep kiteljesítésével kívánta megváltoztatni, de úgy,
hogy örömét lelje meg ebben minden elfojtott vágyával, ösztönével
magánemberként is. Teremtő atyai gesztusként kezelte az ismeretátadás
tanári feladatát, a szeretet jogán pedig gyermeki szerepbe szorította
akaratlanul is a rendkívül autonóm személyiségű Pistát. A „lélek
fajfenntartása” a fajfenntartás ösztönétől – legalábbis rövidtávon - mindig
vereséget szenved, Vagner Pista hírhedett apjával elhagyja a várost, ezzel
együtt nevelőmesterét is, aki önreflexív monológjában maga is belátja súlyos
szereptévesztését: „Timár
elrejtőzött

az

ellenség

szomor úan
elől!

Milyen

for dult

el

magányos,

az

ablaktól:

küzdéstelen

ő
és

érdemtelen élete volt neki! Ő s ohasem talál kozott az élettel. Az élet
csábos pompáira gondolt, melyeket ő már meg nem ismer soha… Ő
nem vívta meg csatáját az Asszonnyal. Bevallatlan megbánás volt
rajta, valami nagy tökéletlenségét érezte életének: nem, a «fia» ne
maradjon ilyen tökéletlen!” 417

A diákokhoz való túlzott kötődés affektusával foglalkozik Komlós
Aladár Néró és a VII/A-ja is.
A regénybeli alaphelyzet tipikus tanárcsapdai volta annyira nyilvánvaló volt
Karinthy számára, hogy erre ki is tér a kisregény Nyugatbeli méltatásában:
„A középiskolai tanár problémáját nem vél etlenül hozta divatba a
modern lélektan, a klasszikus korszak után, mely hol komikusan, hol
tragikusan,

inkább

a

diák

problémájával

foglalkozott.

Minél

finomabban s mélyebben merült a kérdésbe a lélektannak még ma is
legtermékenyebb kísér leti- és alkotó-műhelye, a szépirodalom, annál
nyilvánvalóbbá vált, hogy tanító és tanítvány viszonyában egyik felet

415

Idézi őt Sipos Lajos a jegyzetében. In: Timár Virgil fia, 257. o.
„Így élt szegény Timár hétről hétre, és lassanként már nem is élt másban, mint Pistában;
a maga eseménytelen élete csak egy szürke lap volt, amelyre a Pista fiatal élete íródott, mint
ahogy az üde forrás ír a kiszikkadt vízre. Pista élete kivirágzott a Timár lelkében, és tudatra
ébredt jobban, mint Pistában magában; és Timárnak, mondom, csak az volt fontos már, ami
Pista körül történt: minden érzelme csak ahhoz fűződött. Ez a kivirágzás élősdi módon
terjedt szét lassanként a szerzetes lelkén, és egész életét árnyba borította.” In: Timár Virgil
fia, 42-43. o.
417
In: Timár Virgil fia, 89. o.
416
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se lehet és sz abad fix pontnak tekinteni, amihez a másikat mérj ük:
egymás függvényei ők, döntő és végzetes hatással formálják egymás
lelkét, jellemét, sorsát . (… ) Nem tudom, milyen tanár Komlós Aladár,
de regénye után ítélve s az ifjúság érdekében, azt remélem, hogy a
tanárt éppúgy megsegíti benne a művész, mint ahogy, ez úttal, a
művészt segítette meg a tanár. Nagyon érdekes a könyve.”

418

Perényi Zoltán 49 éves, leánygimnáziumi rendes tanár egyszer csak
rádöbben, hogy a legkedvesebb leánynövendékei már nem rajonganak érte:
férfi helyett lassan bácsi lett a szemükben. Kétségbeesett vállalkozásba kezd,
hogy szeretetüket, kivált a VII/A osztályét visszanyerje. És megint csak
Túróczi-Trostler József juthat az eszünkbe: ”A helye ott van valahol a
színész meg a pap köz ött.”

Ebben a regényben a tanárszerep színészi oldalának bukásáról, és a tanári
pálya

letagadhatatlanul

fontos

járulékos

elemének,

a

nárcisztikus

viselkedésnek tragikomikumáról is olvashatunk.
Az agglegény Perényi Zoltán a fővárosi leánygimnáziumba való korábbi
áthelyezése után tanárként elköveti az egyik legnagyobb hibát: a diákoknak
az új tanár iránti érdeklődését összetéveszti a személyi iránti érdeklődéssel,
ami eztán teljesen áthatja tanári működését: „Ol y részegség ez, amelybe
hosszabb-rövidebb

ideig

minden

tanár

beleesik,

akit

leányközépiskolába vet a sorsa, még a nők is megbódulnak a széps ég
és kedvesség tengerétől, amely itt körülveszi őket. Ekkoriban jött rá,
hogy ő művészlélek; ennek a felfedezésnek fényében egyszerre
világossá vált előtte a szép ruhák s általában minden szép iránt való
érzéke…” 419

Perényi az iskolai katedrát színpadi deszkaként kezelve mindig megmegújuló közönsége, a diáklányok rajongásának, a tanítványok szeretetének
élt: „csitri rajongások”, „óvatosan kitakarózni kezdő erotikus kapcsolatok”,
„fűszeres hatású sex appeales lányok” keresztezték tanári működését.
Ahogy Timár Virgil is legszívesebben ciliciumával kötné magához Vágner
Pistát, Perényi is magához láncolná legkedvesebb diákjait, így a VII/A
osztályt

is:

„Gyakran

próbálta

elképzelni

az

«örök

osztály

legendájának» részlet eit: hogyan csábítana el egy-egy lányt az
osztályból

az

élet…

(… )

de

aztán

lassan,

egyenként

mi nd

visszaszállingóznának, s évtizedek múlva végre, fehér hajjal és hamis
418

Karinthy Frigyes: Néró és a VII/A. Komlós Aladár regénye – Pantheon. In: Nyugat
1936/1. sz.
419
In: Néró és a VII/A, 41. o.
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fogakkal, újra együtt volnának mindnyájan. Minderről természetesen
sosem beszélt.”

420

Mígnem egy fiatalabb kolléga, Faragó Aurél érkezése el nem hódította tőle a
kislányok figyelmét.
Szeretetéhsége a férfiúi hiúság jelmeztárának421minden eszközét
bevetette a parókától az illatszereken át a katonatiszti egyenruháig, de
egyszemélyes szeretet-visszaszerzési hadjárata bohózatba fulladt, mely Décsy
Magdi bántó karikatúrája után átfordult „Néróvá” válásába. A tanárban a
művészt és a férfit sértették meg a diáklányok. Perényi többé már nem adott a
megjelenésére, s az illatszerek, manikűrözött körmök, aprólékosan felépített
órák Perényije helyett egy, a kollektív kirekesztés állapotába belezuhant,
státuszával visszaélő elhanyagolt és mogorva pedagógussá vált.

A regény Perényi fegyelmi tárgyalásával kezdődik, melyet Décsy Magda
apjának - nem mellékesen a Magyar Hitelbank főügyészének és a
kultuszminisztérium helyettes államtitkára rokonának (!) - felpofozása miatt
hívtak össze. Décsy főügyész tudniillik finoman értésére adta egy
alkalommal Perényinek, ha a lányát megbuktatja, összeköttetései révén úgyis
tönkreteszi. Itt látszólag két hatalom: a tanári és a társadalmi párbeszéde
folyik. Valójában azonban csak egyikük volt a diskurzus közvetlen
gyakorlója: Décsy főügyész. A hatalmi diskurzusnak – ahogy arra Foucault
rávilágított – nem lehet mindenki részese, az abból való részesedés csak a
kiváltságosok privilégiuma, a többiek legfeljebb csak végrehajtók lehetnek. A
tanári státuszához tartozó autonóm osztályozáshoz, mint egyfajta bosszút is
szolgáló hatalmi eszközhöz ragaszkodó megalázott Perényinek, a tanárnak
lázadása volt ez a pofon.
S miközben a végkifejlet lassan kibontakozik a szemünk előtt, a vallomások,
visszaemlékezések, belső monológok, tehát a különböző elbeszélői szólamok,
420

In: Néró és a VII/A, 57. o.
A tanár színészi szerepkörét erősítő allúzió Perényi lakásának leírása is: „Olyan volt ez a
szalon, mintha színész laknék benne, akit főképp hősszerelmesi szerepkörben foglalkoztatnak.
A falakon hét-nyolc nagyobb bekeretezett fénykép, amely Perényit gyermekkorától kezdve
különféle helyzetekben ábrázolta (…) Az íróasztal azonban valóságos Perényi-múzeum volt:
egy doboz több száz fényképet őrzött, amelyeket tanítványai az utcán, az iskolában és
kirándulásokon készítettek róla, egy aranyozott díszítésű albumba volt rajongói időrendben
ragasztották be Perényi összes műveit, a Székesfehérvári Naplóban megjelent nyolc-tízsoros
közleménytől kezdve a Philológiai Szemle öt-hat oldalas tanulmányaiig, amelyek
legjelentéktelenebbjéről is egyébként, mint tanárok szokták, különlenyomatokat készített,
zárható dobozban rejtőztek a névtelen szerelmes levelek (…) s az asztal lapján hevertek az
érettségizett osztályoktól kapott ajándékok…” In: Néró és a VII/A, 147. o.
421
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a narratív eljárások váltakozó játéka nyomán kirajzolódik Perényi teljesebb
alakja is.

A szerző a szabad függő beszéd gyakori alkalmazásával a fegyelmin
résztvevő tagok belső történéseiről is tájékoztat.
Perényi saját igazgatójánál, Knöpflernél például, aki csak tanúként van
beidézve a fegyelmi tárgyalásra, s ideiglenes igazgatóként még kínosan is
igyekszik maga mögött tudni mindenki jóindulatát, ezzel a narratív eljárással
lepleződik le a bizonytalan igazgató-identitás:”Perényi egészen az utol só
időkig a hívei közé t artozott (… ) Viszont Décsy Magda ügyét nem
intézhette el a Perényi szája íze szerint, s így most…(…) éppen
eleget volt már önz etlen bolond (…) Az természetesen magától
értetődik,

hogy

nyilatkoznia,

csak

a

helyettes
arra

államtitkár

vigyáz

legföljebb,

óhajai
hogy

a

szerint

kell

maga

írta

minősítéssel (értsd: Perényiről) ne jusson t úlságosan ellentétbe, bár
szükség

esetén…végre

államtitkár…”

is

a

minősítés titkos,

s

azért

helyettes

422

S igazgatóként és tanúként vajon mi lesz a legfőbb vádpontja Perényi ellen?
„Ő is inkább férfi, mi nt tanár” 423!

A toposszá vált Pierre Abélard-i nevelői dilemma egy újabb
interpretálását olvashatjuk Komlós regényében. Nevezetesen: lehet-e inkább
nem férfi, jó-e, ha inkább nem férfi egy férfi tanár?424 Lehet-e
„androgünizálni” a nevelői attitűdöt?
A Perényi ellen lefolytatott fegyelmi tárgyalás fontos szemikus kódjaként
értelmezhető a résztvevők szerepköre is.
A beidézett tanúk mind tanárok vagy tanárnők, a vádlott tanár, a fegyelmi
tanács három tagja közül pedig - az egy minisztériumi tisztségviselőn,
Méreyn kívül – kettő szintén tanár, igaz jelenleg igazgatói minőségükben
(Dékány és Koch) vannak jelen.

422

In: Néró és a VII/A, 86. o.
In: Néró és a VII/A, 91. o.
424
Ellenpéldaként megemlíthetjük, hogy a vizsgált regény diákjai - például Vágner Pista –
sokszor pont ellenkezőleg, a tradicionális nemi szerepek megjelenítésének fokozott
igényével közelítenek a tanárokhoz. Ennek az általam a mindennapi tanításban is
megtapasztalt általános érvényű jelenségnek alapos pszichológiai, szociológiai vizsgálata
komoly tanulságokkal szolgálna. „Ó igen, ő szereti Tímárt, de… mégis csak férfiasabb
lehetne… Hiába, látszik: pap.” – tépelődik magában egy helyütt például Pista is. In: Timár
Virgil fia, 81. o.
423
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A tanári „bűntett” feltárása ezért minimálisan is két diskurzus mentén
folyik: az egyik a minisztérium vezetői részéről presszionált már kész ítélet,
az elbocsátás felől közelíti a kérdést, ez felel meg annak a hatalmi
diskurzusnak, melynek személyes követe a minisztériumi küldött, és lelkes
híve a saját véglegesítését a minisztériumtól remélő és ezért Perényit
kiszolgáltató Knöpfler is.
De van egy másik, ugyan alig hallható, de pontosan kiolvasható
diskurzus is: a tanártársadalomé, mely az esettel kapcsolatban sokkal
árnyaltabban, a beavatottok hermeneutikai horizontja felől ítél, szemben a
kívülálló minisztériummal és küldöttével.425
Koch és Dékány - akiknek ugyan igazgatói legitimitásuk a központi
hatalomtól jött, s ezért nyilvánvalóan ítélkezniük kell Perényi felett - mélyen
átérzik kollégájuk lelkiállapotát.
Itt a részvét és megértés nyomán született rövid időre spontán
communitas, hisz tanárként maguk is ismerik tanári személyiségük
nárcisztikus oldalát, titokban ök is dédelgetik magukban az "örök osztály
legendáját, és sejtik, hogy a minisztérium küldötte és Knöpfler igazgató
viselkedésének a hátterében nemcsak pedagógiai megfontolások, hanem Dr.
Décsy ügyész úr társadalmi befolyása és rokoni kapcsolatai is állnak: ”Mi ez
voltaképpen, inkvizíciós kínzókamra? Mi célból és milyen joggal
gyötörjük ezt a szerencsétlent?” 426 – kérdezi mintegy magától Dékány,

máshol Koch Knöpflert vizsgálva „azon törte a fejét, milyen jutalmat
akarhat ez a stréber csirkefogó a helyettes államtitkár nagybácsit ól,
hogy ennyire pártolja az unokahúgát.” 427

De Komlós Aladár regénye más tanulsággal is szolgál. A tanárságtól
nyomatékosan elkülönülni igyekvő, mintegy kívülálló Klausek tanár úr,
Perényi barátja, jól példázza, hogy a szerelmes tanár kategóriáját nemcsak
interperszonális kapcsolatokra vonatkoztathatjuk: „Ma már tudom, hogy a
425

Külön erősíti a Perényi-eset tragikomikumát, hogy a Mérey, a minisztériumi hivatal
képviselőjeként látogatása alatt éppen úgy a fiatal lányok igéző hatása alá kerül, mint 13
évvel korábban Perényi: „Mérey a lányokat nézte (…) Kislányok álltak a közelében: az
egyik… Mérey mulatságára flörtölni kezdett az urakkal (…) - Ó, hisz ez gyönyörű udvar…majd pár másodperc múlva folytatta: - Hát van szebb és hálásabb feladat, mint ennek a
kedves és hajlékony leányanyagnak a nevelése? Meg vagyok győződve róla, hogy ha a
tanár beférkőzik növendékei bizalmába, ami egy tapasztalt és tapintatos ember számára
nem lehet nehéz dolog, már nyert ügye van.(Kiemelés tőlem. A. B.) Ahogy itt körülnézek,
most sajnálom csak igazán, hogy engem hivatásom az irodához köt, s aktákkal kell
foglalkoznom az üde csemeték helyett!” In: Néró és a VII/A, 76. o.
426
In: Néró és a VII/A, 189. o.
427
In: Néró és a VII/A, 79. o.
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tanárokat épp az a három veszedelem fenyegeti, hogy túlságosan
szeretik a tárgyukat, a tanítást vagy a növendékeiket. Jó tanár csak
az lehet, aki kiábrándult ennek a hár om dolognak a túlságos
szeretetéből.”

428

Már utaltam rá, és most külön is ki szeretném emelni, hogy a paideia
érzéki jellegének különböző megnyilvánulási módjai is leleplezhetik az
elfojtott nevelői hajlamokat.
Gadamer az Igazság és módszer humanista hagyományokkal foglalkozó
részében külön is kitér a tapintat megismerésben, képzésben betöltött
szerepére is, és arra a szellemtudományi hagyományra, mely a tökéletes testi
kiképzéssel rokonítja a tudományos,

a képzett tudatot is, amely

„rendelkezik azzal a megtanulhatatlan és utánozhatatlan tapintattal,
érzékkel,

mely

a

szellemtudományok

ítéletalkotását

és

megismerés módját mint valami elem hordozz a.” 429

Tehát a hagyományosan érzéki megtapasztaláshoz köthető tapintat fogalom a
szellemtudomány használatában nem pusztán „ér zés és tudattalan, hanem
egyszerre megis merés mód és lét mód.” 430

A már többször is hivatkozott Csontos Erika-riportban ezt a gondolatot
továbbfűzve mondhatta Balassa Péter a paideia kapcsán, hogy „ezt az
érzéki és testi dolgot, amiről Nádas és mindenki beszél, aki
nevelésről ír, nem lehet megkerülni. Érzéki, vagyis szókratészi.”

valamint „A nevelésben mindig benne van az érintés.”

A nevelési folyamatban felbukkanó érzéki tapintás és a lelki érintés,
valamint annak igénye közötti fokozatbeli eltérések finoman árnyalt
különbségeit megfigyelhetjük az Aranysárkány diákjainál is, akik mintegy
megszentelt ruhadarabot, sajátos vakmerőségükben úgy igyekeztek lopva
megtapintani Novák Antal posztóruháját a számtanórákon.
De ez jelenik meg Timár Virgil ügyetlenül leplezett kézfogásaiban Pistával,
vagy a Néró és a VII/A-ban a tanórán a diáklányok vonalzójával babirgáló
Perényi Zoltánnál.
A Hangyaboly öreg szerzetes fizikatanára, a zárdából szinte ki sem mozduló
Szelényi papának az ájult Gregoriát ápoló őszinte gesztusait is érdemes

428

In: Néró és a VII/A, 137. o.
In: Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer. Bp., 2003, Osiris, 45. o.
430
In: Igazság és módszer, 47. o.
429
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összevetni Berchtolda nővérnek a kis jelöltnő fejét simogató lágy
mozdulataival431, hogy belássuk: a nevelés természetéből fakadóan
elengedhetetlen

az

érzéki

kapcsolat,

a

másik

fizikai

megérintése,

megtapintása, mely egyszersmind talán a legnagyobb csapdát jelentheti a
tanárság számára.

Németh

László

félbemaradt

regénye,

a

hódmezővásárhelyi

tanárkodásának élményeiből fakadt Drága jó nyolcadik (1946) vidékre
kihelyezett helyettes tanára, ha úgy tetszik, pontról pontra ellene tesz Klausek
tanár úr fentebbi hármas törvényének („a tanárokat épp az a hár om
veszedelem fenyegeti,

hogy túlságosan s zeretik a tárgyukat, a

tanítást vagy a növendékeiket”) , ráadásul Perényihez hasonlóan maga is

egy lányosztály hatása alá kerül, egyik növendéke pedig különösen el is
bűvöli.
Naplójában így vall a regény keletkezési körülményeiről: „… a róla
tervbe vett regényben épp arra a történelmi terjedelemben s apró egyéni
sorsokban százszor fölvetett kérdésre akartam megadni a választ: mi tiltja ki
ma is az embert az édenből, mi az oka, hogy hiába van együtt, mint ebben az
esetben is – a boldogság számtalan feltétele (ebben az esetben a fiatalabb
áhítatos rajongása, az öreg csalódásokban ért, rezignált hálája s ajándékozó
kedve, az életből kiszigetelt környezet) a derű csendes édenkertjét is a
kárhozat poklává tudja változtatni… A regény művészi feladata éppen az lett
volna: idill szövődése alatt a pusztulás tervrajzát megmutatni úgy, hogy
tragikus vége már az első ártatlan mosolyt keltő mozzanatokban is
előrevetüljön.432
Kár, hogy életrajzi elemekkel felvállaltan átszőtt regényét Németh
László sosem fejezte be, így megmaradt csupán érdekes torzóként
életművében. Néhány évvel később, 1949-ban írja is lemondóan Naplójában:
431

„(…) A kis jelöltnő lehajtotta fejét és hallgatott. – Ó, te szegény gyermek, szegény
gyermekem! – tört ki akkor Berchtoldából az anyás felelősségérzet és aggodalom. Gyengéd,
simogatós mozdulattal surrant keze végig a leány fején, és erre az menten el is rítta magát,
arcát nagy zsebkendőjébe temetve.” In: Kaffka Margit regényei I., 637. o.
(…) „a szép Gregoria vérhányást kapott, és ájultan esett össze egy rajzóra után az újépület
tanári szobájában. Szelényi papa földhöz vágta a szivarját; fölemelte, a bőrdívány felé
hurcolta, míg óriási verelytékcsöppek hullottak végig kövérke arcán; aztán fölélesztette,
vigasztalta, becézte, mint egy kicsiny leányt az atyuskája – míg az orvos megérkezett.” In: id.
m. 640. o.
432
Németh Lászlót idézi Bodosi György. In uő: A drága jó nyolcadik. Németh László
legutolsó kísérlete a szerelemre. In: Magyar Szemle, VIII. 2. sz. Forrás:
http://www.magyarszemle.hu/cikk/a_draga_jo_nyolcadik
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„A Drága jó nyolcadik mindinkább tolódik, tolódik. A korkülönbség
regényének indult, s egy magyar Goriot apó lesz.”

433

Jelen fejezetben a Nyugat korszakának eddig vizsgált regényei a
szerelmes tanár középiskolai megjelenési formáit mutatták, de a tanártípus
egyetemi megjelenésére is látunk példát a korszak magyar tanárregényeiben.
Ilyen például Benedek Marcell Hamlet tanár urának Szentpáli Gábora vagy
Németh László Szerdai fogadónapjának Barbiánja.
Benedek Marcell 1928-as Hamlet tanár urának434 főszereplőjét némely
vélekedés szerint mesteréről, Riedl Frigyesről435 mintázta. A századfordulón
játszódó történetben azáltal, hogy a tanár-diák szerelem a középiskolánál egy
szinttel magasabb oktatási intézménybe, az egyetembe helyeződik át, még
árnyaltabb lehetőség adódott a szellemi szférák magaslatait az érzéki
kívánalmak miatt odahagyó megbecsült tanár ábrázolására. A regénybeli
szerelemnek itt külön pikantériát ad, hogy a tanáráért rajongó Lilla édesanyja
korábban Szentpáli professzor ifjúkori szerelme volt.
A „tudós nagyságtól megszédült” , de a professzor „csókjait cs ak
eltűrő” fiatal egyetemi hallgatónak, Lillának a mindezt bölcsen belátó

professzor visszaadja a szabadságát, s ezzel a gesztusával tematikailag
beilleszthető a korszak magyar regényeinek azon sorába, melybe Márai
Kalandja és Varázsa is tartozik.

433

In: Németh László: Napló. Szeged, 2006, Tiszatáj Könyvek, 167. o.
Benedek Marcell: Hamlet tanár úr. Bp., 1928, Dante.
435
Faragó Éva is ezt a nézetet vallja Benedek Marcellről írt ismertetőjében. (In: Új Magyar
Irodalmi Lexikon. 1 kötet. Bp., 1994, Akadémiai Kiadó, 190. o.) A párhuzamot erősítheti
Juhász Gyula egykori mesterére való visszaemlékezése is, melyben Riedl alakját pontosan
úgy idézi fel, amiként Benedek a regénybeli Szentpáli professzort is ábrázolja: „Különösen
sok női hallgatója volt, neki, az agglegénynek, aki egy nőt ismert és szeretett igazán: az
édesanyját, és aki a nőkről a leglojálisabb udvariasság és legfinomabb malícia hangján
nyilatkozott.” (Juhász Gyula: Riedl Frigyes. In uő: A tékozló fiú, 189. o.)
Riedlnek erre a nőkkel szembeni kimértségéről, imponáló fölényességéről egy másik
tanítványa, az akkor éppen tanárkodó Füst Milán is említést tesz közvetve 1918-as
naplórészletében. Füst Milán ebben beszámol egyik volt lánynövendékével való
találkozásáról, aki megvallotta neki, hogy diákkora óta rajong érte, s ő tanárként adott
válaszreakcióinak helyességét később mestere viselkedésével vetette össze: „Hát még mindig
szereted? – kérdezte anyja, rám célozva. «Igen» felelte ő s zokogni kezdett. «Hű kislány
vagy!» dicsérte meg anyja. Én összecsókoltam őt, - szabad volt-e megtennem? Szabad-e jó
tanárnak ilyet tennie: - Riedl megtette volna-e?” (Kiemelés tőlem. A. B.) in: Szilágyi Judit
szerk.: Füst Milán: Teljes napló I. kötet. Bp., 1999, Fekete Sas Kiadó, 360. o.
434
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Németh

László

Szerdai

fogadónapja

egyetemi

professzorának,

Barbiánnak is szembesülnie kell a tanári kirakatlét azon vetületével, hogy
nemcsak saját személyét, de akár egész kapcsolati rendszerét kiemelt
figyelemmel kísérik és megítélik.
Így tehát szerelme választottja is a szerep részévé válik, s egy rossz
választásra tanári tekintélye, nevelői varázsa, teljes pedagógus szerepköre is
rámehet.
Jó Péter a rajongva tisztelt mester lakásán szembesül annak feleségével,
az egykor őt elcsábítani akaró vidéki kasszírnővel, Hildával436, s ettől már
professzorát is másképp ítélte meg: „Barbiánt éppúgy tisztelte, mi nt
eddig,

de

Hilda

gyanútlanul.

férjére

Mindent

mégsem

megnéz ni,

bízta

rá

kipróbálni,

magát

többé

olyan

átkopogtatni,

er re

készült, nehogy a „tan”-ból is egy Hilda ugorjék elő.” 437

Összességében elmondható, hogy míg az irodalmi művek beosztott
tanárai vagy az igazgató tanárai számára a struktúrában, azaz a
Panoptikumban betöltött státuszukból fakad a liminalitás állandósulása, addig
a harmadik kategóriánk képviselői, a szerelmes tanárok az iskolai
kronotoposzban a tanárságukkal épp a létteljesség meg-/kiélésének a
lehetőségét ragadják meg.
Míg a beosztott tanároknál és az igazgató tanároknál a tanári státusz az,
ami a lehetséges közösségi élmény, tehát a communitas, vagy a személyiség
kiteljesedése előtti útban áll, addig a szerelmes tanárok épp a státuszukat
használnák fel megvalósítási eszközként vágyteljesítésükhöz.
Esetükben korántsem csak a tudás, a tapasztalat átadásának, hanem saját
elfojtott érzékiségük, saját meg nem élt kívánságaik felismerésének terepévé
vált az iskola. Önismeret híján ezek a vágyak nemcsak a tanári személyiséget
kényszeríthetik uralmuk alá, hanem - a tanár hatalmi pozíciójából fakadóan –
az iskolai munkában, a tanár-diák kapcsolatban is dominánssá válhatnak.
436

Hildát nagyon sokan Török Sophie alakjával azonosítják. Ezt az egyre általánosabb
nézetet nemcsak Németh László Török Sophie-val kapcsolatos közismert nézetei, hanem
Szabó Lőrinc Vers és valóságban közölt visszaemlékezései is felerősíthették: ”Ellenben
akadtak, akik prózájukban elvből, vagyis «kíméletből» bőségesen kiteregették I.(lona) és az
én kapcsolatomat. Ilyen, azt hiszem, N. L. egyik regénye (…) az Utolsó kísérlet című
regényciklusból a Szerdai fogadónap és A másik mester, a regényekben Barbián felesége,
Tilda alakjának megformálásához gyűjtötte össze minden gyűlöletét Németh László Babitsné
ellen.” (In: Szabó Lőrinc: Vers és valóság. Bizalmas adatok és megjegyzések. Bp., 2011,
Digitális Irodalmi Akadémia-Petőfi Irodalmi Múzeum.)
És azt se felejtsük el, hogy a Centrál kávéházban Babits Mihály valóban szerdánként tartotta
fogadónapját!
437
In: Szerdai fogadónap, 200. o.
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Komlós Aladár Perényi Zoltánjának például minden tanórája olyan,
mintha színpadon szerepelne. Lakásában úgy sorakoznak a falon lévő
tablófotók, kirándulásokon róla készült képek, mintha egy ünnepelt tenor
sikeres pályájáról tájékoztatnának. A diáklányok által lelkesen berámázott
cikkecskéiről

pedig

irodalomtörténeti

azt

hihetnénk,

ritkaságok.

De

hogy

elég

neves

volt

egy

íróktól

származó

óvatlanul

elejtett

diákmegjegyzés -„már az előző napról jókora ingerültséget hozott
magával az osztályba, mert észrevette, hogy egy viccére valaki
gúnyosan odasúgta a szomszédjának:«Milyen szellemes!»”

438

- vagy

egy róla készült karikatúra, hogy a mesterkélt szerepkör varázsa megtörjön.

A szerelmes tanárok a mi felosztásunkban olyan irodalmi leképeződései
a tanártársadalomnak, akik bár kétségkívül a Panoptikumból kifelé tettek
lépéseket – de még nem a többiek, hanem leginkább csak önmaguk
kiteljesedése érdekében, s törekvéseik megrekednek az elfojtott vágyaik
kiélésének a szintjén.
A testi szeretet szükséglete, és annak folytonos elfojtása, illetve a
szublimálása iránt tett meddő igyekezet a XIX. század második felétől vált
egyre gyakoribb témájává az európai regényirodalomnak, a századforduló
magyar irodalmában pedig tanárregényeinkben is visszatérően találkozhatunk
vele, mely mögött pont az önös szükséglet, a másikkal szembeni
önérvényesítő szenvedély jelenik meg a maga pusztító hatásaival
egyetemben.
A vizsgált irodalmi alakoknál – Perényinél, Timár Virgilnél, de akár a
félbemaradt Drága jó nyolcadik tanáránál is – a tanárszerep mindig
összekapcsolódik egyfajta becsvággyal, mely a
kapcsolódó

hatalom

és

szeretet

fogalmi

nevelői szerephez

kettősségét

mintha

csak

énszeretetként és énhatalomként tudná értelmezni.

438

In: Néró és a VII/A, 185. o. A tanári liminális helyzet egyik önkompenzálási módja a
humorizálás, mely lehet önironikus vagy társasági elismerést (jelen esetben a társaságot a
tanítványok jelentik) hajhászó, ami könnyen válthat ki szánalmat a diákból és az olvasóból.
Perényi Zoltán alakja jó példa az utóbbira, mint ahogy Karinthy történelemtanára, Kökörcsin
is, aki a saját, humorosnak vélt kérdését „– Auer, mit mozgolódik maga, mint egy
sajtkukac?” – tartja az osztály kirobbanó jókedve okának: „Percekig röhögünk,
felszabadulva, röhögve. A tanár csodálkozva néz, és elnézően mosolyog, magában
megállapítja, hogy milyen frappáns és ellenállhatatlan humora van neki.” (In: Tanár úr
kérem, 74. o.) A tanári félreértés, a sikerültnek vélt bonmot-ja fölött érzett látható
boldogsága, önelégültsége csak tovább fokozza a helyzetkomikumot a Röhög az egész
osztályban.
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Ez a magatartás formálisan ugyan a Panoptikumból való menekülési kísérlet,
valójában egy sokkal nagyobb függés látlelete: itt már nem a struktúrától való
függésről beszélünk, hisz saját szerepkörünknek, a tanári státuszunknak
váltunk a rabjaivá.

Következő csoportunk, az abszolút pedagógusok abban különböznek
alapvetően a szerelmes tanároktól, hogy a pedagógiai kapcsolat kölcsönös
lelki-szellemi szükségleten alapszik, vagy amiképp Balassa Péter fogalmazott
Tolsztoj Szergij atyája kapcsán,439 náluk a monologikus tudat helyébe a
dialogikus gondolkodás lép.

Az abszolút pedagógus

Mielőtt utolsó kategóriánk, az abszolút pedagógus jellemzésére
kitérnénk, indokoltnak érezzük röviden áttekinteni vizsgálódásunk eddigi
megállapításait.

Egy olyan virtuális tanári szobában, ahol az eddigi részekben ismertetett
tanáralakok

foglalnak

helyet,

a Nyugat

idejében

született

magyar

tanárregények legjellegzetesebb tanártípusaival találkozhatunk.
Sorsukat megismerve igazolni vélem azon kiindulási feltevésemet, mely
szerint a tanítás professzionalizálódásával a századfordulóra nemcsak egy új
szakmai réteg született az értelmiségen belül, hanem ezzel együtt a hazai
irodalmi művekben is megjelent egy új típusalak: a tanár, sajátos
léthelyzetével egyetemben, amelyet én Victor Turner nyomán következetesen
liminális léthelyzetként kezeltem az elemzések során.
Abban a technikai-gazdasági modernizálódást felmutató történelmi
kontextusban, mely jellemző volt Magyarországra a XIX/XX. század
fordulóján, általános jelenség volt, hogy újabb és újabb szakmai területek
439

Balassa Péter: Név nem fontos. In uő: Majdnem és talán, 145-156. o.
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alakultak ki, s a hozzájuk kapcsolódó újfajta igényeknek megfelelni képes
szaktudással rendelkezők lassan megindultak a hivatalos professzióvá válás
önszerveződésének az útján.
A tanári szakma kialakulására azonban korántsem az olyan önszerveződés
volt a jellemző, mint az ipari és gazdasági forradalom sok más, újonnan
megjelent szakmájánál, hiszen itt egy felülről, központilag szervezett és
irányított intézményi struktúra, az állam hatékony működésének szükséglete
kívánta meg gyorsított ütemű létrejöttét.
Láthattuk a korábbi fejezetekben, milyen ádáz küzdelem folyt az egyház
és az állam között az oktatásban betöltött, és az oktatás feletti vezető
szerepért, s bemutattuk azt is, hogyan kötötték a tanárképzést fokozatosan
egyre magasabb és igényesebb szintű, igaz államilag előírt feltételekhez, ezen
keresztül engedve teret az egyre intenzívebb állami kontrollnak is.

Ennek ellenére az önmagukat is tudatosan professzióvá szervező,
szakmájuk iránt elkötelezett, arra büszke tanárok érdekérvényesítésük terén a
századfordulóra ugyanazokkal a paradigmatikus jegyekkel rendelkeztek, mint
más, a kifejlődésük tekintetében kevésbé vagy egyáltalán nem felülről
irányított professziók.
A tanárság is igyekezett fölállítani saját képzetét saját praxisáról, a többi
szakmához

hasonlóan

igyekezett

fejleszteni

munkamódszereit,

munkakörülményeit, vagy ha éppen arra került a sor, akár kész volt
harcosabb kiállással megvédeni érdekeit, elég, ha csak az 1910-es
tanármegmozdulásokra gondolunk.
Professziótörténeti szempontból egy alig néhány évtizedes szakma
értelmiségtörténeti jelentőségűvé vált, s képviselői között a kezdetektől nagy
számban találhattunk olyanokat, akik irodalmi jellegű alkotópályájuk mellett
egyre nagyobb kedvvel választották a pedagógusi munkát hivatásuknak.

Ez a folyamat azonban egy fokon megrekedt, majd ellenkező előjelűvé
vált. Az uralkodó diskurzusok magukra nézve mindenkor veszélyt látnak a
szabadabb, nyitottabb szellemiségű oktatásban, s fokozatosan az értelmiségi
lét perifériájára száműzték a tanári munkát.
A szembetűnő változást először röviddel az első világháború előtt, még
fokozottabban pedig a világháború alatt figyelhettük meg, s erre bizonyítékul
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Rákosi Jenőék Babits tanár úr elleni hajtóvadászata szolgálhatna a
Játszottam a kezével sorai, vagy a Fortissimo miatt.
Az őszirózsás forradalom, majd az elhíresült Tanácsköztársaság után,
amikor több kiváló tanárírónk is a polgári változások hirdetőjévé, sőt egyesek
később a politikai, kulturális élet tevékeny részeivé is váltak, a tanári
szakmával szembeni gyanú miatt minden korábbinál erősebb szellemi
kontroll szükségessége fogalmazódott meg a politikai hatalomban.
Ez az álláspont a trianoni nemzetcsonkítást követő időszakban aztán hol
leplezve, hol leplezetlenül, de egy tervszerűen végrehajtott kultúrpolitikai
programmá vált, mikor is az oktatást kiemelt fontosságúként kezelt
évtizedekben a mindenkori hatalmi diskurzust tették meg a legfőbb igazodási
ponttá – láttuk milyen eszközök és apparátus segítségével – az államnak
egzisztenciálisan végtelenül kiszolgáltatott tanár számára.
Erről a rövid, de annál jelentősebb történelmi, gazdasági, politikai,
szociológiai változást felmutató néhány évtizedről alkotott képünket
árnyalhatja az a létolvasat is, amit tanáríróink tanáralakjaikkal közvetített
tanáridentitásai illusztrálnak, nem csekély mentalitástörténeti tanulságot is
szolgáltatva.

Az eddigi tanárkategóriáinkkal kapcsolatban persze jogosan vetődhetne
fel a kérdés, hogy mennyiben lehet a strukturális státuszon alapuló tanárokat
(beosztott tanár, igazgató tanár) a lelki beállítódás alapján csoportosított
tanárokkal összevetni. Ennek magyarázatául Viktor Turner azon vizsgálatai
szolgálhatnak, melyek a communitas és a struktúra jellegzetes eltéréseit
elemzik. Véleménye szerint a csoportközösségek vizsgálatai ki kell, hogy
terjedjenek a strukturális jellegzetességeken túl a közösség természetére is.
Például a liminalitás erkölcsnemesítő funkciója nélkül nem létezik
communitas. Az erkölcsileg megnemesedett állapot fenntartása az egyenlő
individuumok együttvalóságának, a communitasnak egyetlen, de annál
határozottabb kötöttsége, így éppen úgy, mint a társadalmi struktúrákban való
szerepvállalásaink, bizonyos szabályhoz kötött.

A liminalitás tanítása a communitástól való elkülönülés kétféle módját
ítéli el különösen: az egyik eset az, amikor „valaki kizárólag csak a
társadalmi struktúrában elfoglalt hivatalból reá származott jogok
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értelmében cselekszik. A másik típus pedig, amikor valaki s aját
pszichológiai-biológiai ösztöneit követi más ok rovására.”

440

Adva van mármost egyik részről egy olyan társadalmi közösség,
nevezetesen a tanároké, melyben a státuszok száma feltűnően csekély számú.
Erre a jellegzetességre minden, a tanári életpályával foglalkozó részletesebb
tanulmány ki is szokott térni, mi most csak Hankiss Elemér azon korábban is
idézett felismerésére utalunk, mely szerint „a tanári karokban, a
tanártársadalomban ni ncs sem érdemi, sem f ormális hierarchia.” 441

A státuszok ritkaságából és csekély számából fakad az érte folytatott fokozott
harc éppen úgy, miként a megtartásáért végzett ádáz küzdelem, melyre
számos irodalmi példát láthattunk a beosztott tanároknál és a vezető/igazgató
tanároknál is. Ez pedig önmagában is gátat szab a tanárságon belüli
communitas kialakulásának.
Másrészről a turneri communitas-szal rokoníthatjuk az antik paideia
nevelési

eszméjét,

önmegismeréshez

mely
köti,

a

teljes

amelyhez

emberi
a

a

nevelődést
kölcsönös

kölcsönös

szeretetviszony

elengedhetetlen. Ezt a szókratészi szellemiséget úgy fogalmazta meg Balassa
Péter, hogy „valaki valakit bemutat – ez önmaga, és neki is
bemutatnak valakit, ez pedig a másik, a fiatal ember. A kettő között
létrejön az, amit a pedagógia Er ószának nevezek, amit egy kultúra
annak

nevezett

évezredeken

keresztül.

A

pedagógia

Er ósza

szeretetviszony. A sz eretetviszony még cs ak valami pozitívat sem
jelent, nem feltétlenül azt jelenti, hogy szeretem a másikat, hanem
hogy szükségem van rá. Ez valamiféle ráhangoltság. Ráhangolts ág
arra, hogy létrejöjjön a kultúra egyfajta folytathatósága.” 442

Ebben a nevelési folyamatban, ahogy arra már korábban többször is utaltunk,
egyszersmind a nevelői munka általi önnevelődésről is beszélhetünk.
Így egy olyan egzisztenciális állapot megvalósulásának a lehetősége
csillan fel, melyben sikerül megszabadulni a státuszbirtokló szerepeinktől –
jelen esetben a tanári hatalmi státusztól-, s végre az egész ember viszonya a
többi egész emberhez lesz a fontos. Itt Viktor Turner a Martin Buber-i „Én”,
„Te”, „Mi” fogalmi hármasára utal, amit Gadamer az elidegenedést
előfeltételező „önmagunkhoz való visszatérésként” ragad meg, melyre

440

In: A rituális folyamat, 118. o.
In: Érték és társadalom, 262. o.
442
Lásd erről bővebben Csontos Erika utolsó beszélgetését Balassa Péterrel.
441
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Balassa Péter az „Önmagunk felismerése a máslétben” zseniális
hegeli hasonlatával utal.
De a státuszbirtoklás – még ha korlátozottan is –vágykiteljesítő eszközzé
is válhat, miként azt megfigyelhettük a szerelmes tanárok irodalmi példái
esetében, amikor is a tanárok saját pszichológiai-biológiai ösztöneiket
követve, különböző mértékben ugyan, de az iskola társadalmát mégiscsak az
érzéki tapasztalatszerzés körkörös terepeként fogták fel mások, főképp a
diákok rovására, a paideia Érosza általi communitas megvalósulását gátolva
meg ezáltal.
Ezen a ponton bukkanhat fel a tanári liminális létállapot másik problémás,
vissza-visszatérő sajátsága, a tanári szerephez tapadó „papi”, „aszketikus”
jelleg, illetve a nemi önmegtartóztatás igénye is, mely a koedukált oktatás
általánossá válásával csak még felfokozottabbá vált.
Ezért is lehet érdemes újra és újra külön is áttekinteni azokat a személyes
tanári tapasztalatok által mozgatott irodalmi tanáralakokat, akiket a Nyugat
tanárírói az irodalom horizontjába beemeltek.

S milyen lehet akkor egy „abszolút” pedagógus”? A választ egyrészt
könnyen megadhatjuk, mert a Trencsényi László és Kiss Endre nevéhez
köthető fogalmat megalkotói nagyon pontosan definiálták: ”A huszadik
században megközelítőleg fél százra tehető azon kiváló értelmiségiek
száma, akik minősített formában részesítették előnyben a tanítást
teljes vagy részleges életpályaként saját tudományos , művészi vagy
irodalmi tevékenységükkel szemben vagy azokat kiegészítendő.
Ebből

a

beállítódásból

következik

az

„abszolút”

pedagógus

jelzőjének értelme: ebben a pedagógiai elméletben és gyakorlatban a
pedagógia művészete, elmélete és gyakorlata az, amelyben az önálló
értelmiségi (tudományos, művészi, stb.) tehetség (vagy a legt öbb
esetben: tehetségek) megvalósulnak, ezzel a pedagógiai összefoglaló
médiuma lehet a szellemi tevékenység(ek) élvonalának, bizonyos
értelemben – hipotézisünk szerint – a pedagógiai valóság egy sajátos
és különös értelemben válik művészetté (talán még össz-művész etté
is).” 443

Másfelől viszont – akár épp Balassa Péternek Gadamer nyomán
folytatott paideia-kutatásai nyomán is - etimológiai érvek mentén könnyen
443

Részlet a Kiss Árpád Műhely 2007-es, alakuló összejövetelének hitvallásából.
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beleköthetnénk az abszolút pedagógus ’pedagógus’ megnevezésébe, hisz
eredetileg a pedagogoszok csak a gyerekeket iskolába kísérő rabszolgák
voltak. De a kifejezés legkésőbb a tanári professzió XIX. század végi
kialakulásával

olyan

jelentésmódosuláson

esett

át,

ami

legalábbis

napjainkban már a szakirodalomban sem okozhat félreértést.444

Annak belátásához, hogy az abszolút pedagógusok személyükben
mennyire unikálisak, elég csak magunkban felidézni, hogy a fentebbi
definíció kritériumainak mennyiben feleltethetők meg akár tanáríróink, akár
az általuk megteremtett irodalmi tanáralakjaik.
Ráadásul, ha a magunk felosztásában

az abszolút pedagógus

személyiségéhez hozzákapcsoljuk a liminális lét megkívánta morális tartást
és a paideia szellemisége által megvalósítandó communitas mindenek feletti
igényét is, akkor a tanárkarakterológiai csoportosításunk alapján idesorolt
tanárok száma igencsak megfogyatkozik.

Az egzisztenciális függés csak csekély lehetőséget adott arra, hogy
tanáríróink a rögzített társadalmi strukturális pozícióból kiléphessenek, és
tanárként is a bergsoni nyitott moralitás szellemében alkothassanak. Hiába
volt bennük kivételes pedagógiai hajlam, az adott történelmi kontextusban a
tanári szerep a művészi szabadsággal összeférhetetlen volt,445 s feltehetően
ezért is szenvedhetnek regényeink tanáralakjai egyfajta permanens átmeneti
létállapottól.

444

Ugyanakkor érdekes, hogy az általam vizsgált szépirodalmi művekben egyedül
Kosztolányinál sikerült fellelnem a pedagógus szót eredeti kontextusával, mégpedig az
Aranysárkányban: „– Rabszolgák voltak – felelt Novák. – Úgy ám. Görög rabszolgák, kiket
az uraik megkorbácsoltak. Ők kísérték el a gazdagok gyermekeit a gimnáziumba. Mi is
rabszolgák vagyunk. A szeretet rabszolgái.” ( Aranysárkány II., 77. o.)
445
Egyszer persze azt is érdemes lenne megvizsgálni, hogy mindez vajon mennyiben
változott azóta.
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Kifelé a Panoptikumból

Hogy az abszolút pedagógus kategória összetettségét érzékeltessük, egy
rövid kitérőt kell tennünk.
Joseph Adelson 60-as évekbeli kutatásai során csalódottan állapította
meg a tanárszerep és a tanári munka összetettségét vizsgálva, hogy a „jó
tanár”-ral kapcsolatos fejtegetések az ünnepélyes hangnemű általános
kijelentések mellett valójában mennyire kevéssé felvilágosítóak: ”A
leírások

általában

gyűjteményét;

alig

nem

tartalmaznak

érződik

bennük

egyebet,
az

az

mint

erények

összetettség

és

többértelműség, amel y szerintünk a tanári munkát jellemzi. Tal án
néhány paradoxon lendületbe hoz bennünket : egy tanár anélkül is jó
pedagógus

lehet ,

hogy

bármelyik

tanulója

számára

model lül

szolgálna; lelkesítheti ugyan diákjait, anél kül hogy hatással lenne
rájuk; befolyásolhatja őket anélkül, hogy lelkesítené is egyúttal, és
még sorolhatnánk tovább.”

446

Adelson egy gyakorlati használhatósággal bíró osztályozási elvet kívánt
felállítani a mintapedagógussal kapcsolatosan, de tipológiai próbálkozásai
rendre kudarcot vallottak. Mígnem egyszer értesült Merril Jackson
antropológus akkor legfrissebb munkájának eredményeiről.
Jackson a „gyógyító” ember öt típusát különböztette meg az orvoslásban:
sámán, varázsló, lelkész, misztikus, természeti elvet követő (napjaink
orvosai). Forradalminak ható az volt elméletében, hogy ezt az öt eltérő
attitűdöt napjaink orvosi eljárásainál is fellelte, és felismerhetővé tette.
Jackson olvasata szerint a modern orvostudományt akár egy kanonizált
vallási rendszernek is felfoghatnánk, melyben az általános orvosi
protokollokat a rituális szabályok gyűjteményének feleltethetjük meg, az
orvos pedig a gyógyítás rítusaival hasonló felettes hatalmat, nevezetesen az
orvostudományt szolgálja, miképpen a papok a szakrális szertartásokkal a
vallást.
Az a felismerés már Adelson érdeme, hogy az olyan interakciós formák
vizsgálatánál is alkalmazhatónak tartotta Jackson tipológiáját, mint amilyen a
tanár és a diák viszonya.
446

Joseph Adelson: A tanár mint modell. In Pataki Ferenc szerk.: Pedagógiai
szociálpszichológia. Budapest, 1976, Gondolat Könyvkiadó. 712. o.
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Adelson a jó tanár modellezéséhez három pedagógustípust különböztet
meg: a pedagógus mint sámán; a pedagógus mint lelkész és a pedagógus mint
„misztikus gyógyító” típusát.
Dolgozatunk tanártipológiájának különböző szálai ezen a ponton futnak
össze, hisz akár a liminális folyamatokat vizsgáltuk, akár a tanár és a hatalom
relációját kutattuk, a tanári szerep egyfajta papi, avagy profetikus vonását is
megfigyelhettük, ahogy azt például Mészáros György is állította – igaz más
történelmi kontextusban és más kutatási célok és eredők közegében – már
többször is hivatkozott tanulmányában447. Ez a szakrális közvetítői jelleg
saját felosztásunkban tehát legerősebben az abszolút pedagógusoknál
érvényesül.

Ennek

különböző

megnyilvánulásaihoz

ezért

Adelson

megállapításait is felhasználtam.

A lelkész típusú tanárok közé Adelson az olyan tanárt sorolta, „aki nem
személyes erényeit helyezi előtérbe, hanem arra fekteti a hangsúlyt,
hogy ő egy erős vagy csodálatraméltó testül et, például a fizikusok, a
pszichoanalitikusok vagy a klasszikus tudományokkal foglalkozó
tudósok testületének a tagja. A nárcisztikus tanár bizonyos mértékig
távol tartja magát tár gyától, és azt mondja: «Én önmagamban is el ég
értékes vagyok.» A lelkészi módon tanító pedagógus ezzel szemben
azt mondja:«Én annyiban vagyok értékes, amennyiben valahová
tartozom. Egy közösséget képviselek és testesítek meg.»” 448

A dolgozatban bemutatott Vajthó László regény főhőse, Novák tanár úr is
egy olyan atipikus tanáralak, akinek a személyisége nem lett a tanári státusz
martaléka – noha személye annál inkább játékszere volt a hatalmi
diskurzusnak. Mindezek ellenére regényalakját a tanárságnak, mint
közösségélményt adó hivatásnak, s a tanárság spontán communitasának a
vissza-visszatérő megtapasztalása mindvégig elkíséri.
Korábbi klasszikafilológusi karrierálmait is szélnek eresztve egy idő után
már csak egykori tanárkollégája, a paideia szellemiségét képviselő Anyóssy
tanár úr életútjának bemutatására szenteli idejét, akit bizalmas körben csak
„Tanügyi Szókratészként ” emleget, s aki ezt a megjelölést beosztott
tanárként, folyamatos áthelyezések ellenére érte el: „Az ő magasrendű

447
448

In: Iskolakultúra, 2003/9.
In: Pedagógiai szociálpszichológia, 715-716. o.
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hűsége nem juthatott i rányító pozícióhoz – de ezt is milyen fölénnyel,
lelki nagysággal viselte el.”

449

Vajthó László életéről is bátran kijelenthetjük, hogy azon kevés
megvalósult abszolút pedagógusi pálya egyike volt az övé, ahol a
szépirodalmi és tudományos tevékenység mellett a tanítás dominanciája
mindvégig megfigyelhető volt. Ő is egy volt azok között a XX. századi
magyar alkotók között, akik - Trencsényi László szavaival - „a tanítást, a
pedagógia médiumát választották munkájuk igazi területének”.

Adelson a lelkész típusú tanárnál kiemeli a diákok segítése mellett a
pedagógus azon képességét is, hogy tanítványainak nemcsak útmutatást,
hanem olyan közösséget is kínál a későbbiekben, melyek az azonos szellemi
szándékok mentén formálódnak. Ez igaz Vajthó László tanárszerepére is: Az
érettségi után Szentkuthy Miklóst, korábbi tanítványát maga vezeti be a
Napkelet szerkesztőségébe, de egykori tanítványaként Vas István is
elismeréssel

szól

róla

a

Nyugatban

irodalomoktatás-elméleti

tanulmánykötetéről írva450, s Hegedüs Géza is „A legfőbb, legkitűnőbb,
legnagyobb hatású tanárunk” -ként említi, akinek módszereit maga is

alkalmazta tanárként.451

Joseph Adelson csoportosításának nagy előnye, hogy kitért a
mintamodellként kezelt tanárok oktatási módjának és viselkedésének negatív
hatásaira is.
A lelkészi módon tanító tanártól például „A diák útmutatást kap, erőre és
éleslátásra tesz szert, de mindez azzal az áldozattal jár, hogy saját
fejlődéséből elvész valami, néhány fontos vonatkozásban már nincs
is saját személyisége. A közösség számára a veszély a hajlékonyság
és az új iránti érzék elvesztésében áll. Tökéletes példát láthatunk
erre a pszichoanalitikus mozgalom fejlődésében.” 452 – írja Adelson.

Nyilas Misi a Forr a borban talán pont emiatt, a túlzásba vitt lelkészi
beállítódás miatt453 érzi egyre távolibbnak magától nagybátyja, Isaák Géza
szellemiségét, és az általa kieszközölt jövő: az Eötvös Kollégium se vonzza.

449

In: Vajthó László: Tanárok, 259. o.
Vas István: Tanulók szerepe az irodalomtanításban. Vajthó László könyve. In: Nyugat,
1934/10-11. sz.
451
In: Bodor Erika (szerk.): Könyvtár a Berzsenyiben. A Berzsenyi Dániel Gimnázium
múzeális gyűjteménye. Budapest, 1986, Berzsenyi Dániel Gimnázium. 21. o.
452
In: Pedagógiai szociálpszichológia, 718. o.
453
Hasonló érzések miatt távolodott el Jó Péter is első mesterétől, Jób Arzéntól az Alsóvárosi
búcsú végén.
450
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Ezért is fordít hátat korábbi tervének, hogy „az emberiség tanítója” legyen,
amit tizenkét éves fejjel, a Légy jó mindhalálig végén még annyira
hangoztatott:„A nagy megalkuvás, hogy engedte magát letörni a
nagybátyjának,

lelkileg

egészen

összeroppantotta.

Már

arra

is

gondolt, hogy kár vol t lemondani az Eötvös Kollégiumról. De et től
nem, ettől mégis összeborzadt. Á, azt nem bí rja még gondolatban sem
elviselni, hogy a felügyelők a fiókjába beletúrjanak…(… ) A bátyja,
igen, az nagy ember. Erős és céltudatos. Ő tudja, hogy mit kell
tennie és mit kell akar nia.
(… ) Ha itt marad a közelben, Debrecenben például, akkor oda bejár,
s a jövőben is belesz ól az életébe… Messzebb fog menni. A sz ülei
Patakon laknak. El megy Kassára, s ott áll be a színészek közé…
Mert tanár nem lesz. Ügyvéd nem lesz. Nincs az Istennek ol yan
hivatala, amit elfogadjon… Legyen csak túl az érettségin…”

454

Nagybátyja, Isaák Géza példája is mutatja, hogy a struktúra beosztott
tanár fölötti fokán, a vezető-igazgató tanári pozícióban is találkozhatunk
olyan irodalmi alakokkal, akiket az abszolút pedagógus kategóriájába is
sorolhatunk, miként a Felleg a város felett igazgatóját, Szentgyörgyi Tamást
is. Szentgyörgyit magában úgy jellemezte felettes tanfelügyelője, hogy
„Órái még neki is valóságos élvezetet nyújtottak, pedig már a
tanárok százaitól megszámlálhatatlan előadást hallgatott végig. A
Tamásé több volt mindegyiknél. Benne tanár helyett tanítóművészt
ismert

meg.

Mint

igazgató,

túlságosan

magas

esz ményt

akart

megvalósítani. Az, ami másnak egész élethivatását töltötte ki, neki
fél kézre sem volt elég. Kivételes erő és lelkesség jellemezte. Az ilyen
tehetség számára az i skola csak az lehetett, mit ketrec a sasnak. És
ez nem jó. Az igazgatóság szükségessé tesz bizonyos középszerűséget.
Sajnos, a szegény magyar iskoláknak nincs módjukban csupa zsenit
és kivételes embert nevelni. Örülni lehet, ha jó középszerűségeket
termelnek.” 455

Az előbbi idézet nemcsak a két hivatás, a színész és a pap közötti,
mediális pozícióra utaló „tanítóművész” kitétel miatt érdekes, de egy
olyan tipikus törekvésről is beszámol, melyről Viktor Turner az ideológiai
communitasok evilági megvalósítására való törekvések kapcsán beszél.
Ezeknek az utópikus elképzeléseknek mind-mind egy spontán communitas454
455

In: Légy jó… – Kamaszok - Forr a bor, 728. o.
Kuncz Aladár: Felleg a város felett, 124. o.
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élmény az alapja, de jobb híján strukturális, társadalmi feltételeket rendelnek,
normatívákat adnak meg az élmény tartóssá tétele érdekében, s ebben rejlik
kudarcuk is: egy már kész, leszabályozott struktúrába igyekeznek
beleágyazni egy másik, attól alapjában különböző közösségi felfogást
Szentgyörgyi Tamás nagy ívű iskolai oktatási reformjai is – noha
morálisan megkérdőjelezhetetlenek - ugyanúgy kudarcra voltak ítélve, mint
Nyilas Misi nagybátyjának látványos faültetési akcióval megkezdett, majd a
hatalmi diskurzus szabta korlátokkal számolni kénytelen igazgatósága
(október 6-a utáni fegyelmi), vagy éppen a történelmi sorsfordulatok nyomán
később szétzúzott apostoli munkálkodása a Felleg a város felett erdélyi
tankerületi főigazgatójának. Noha láthattuk, hogy mindegyikőjük mögött egy
spontán communitas-élmény megragadására és intézménybe oltott tartóssá
tételére törekedett.456

A dolgozat első részében bemutatott tanárírók közül igazgatói
szerepkörben 1919-ben egy rövid ideig Laczkó Géza is bemutatkozhatott,
mivel kinevezték gimnáziumi igazgatóvá. Hogy milyen vezetővé vált volna s
milyen szellemiséget képviselt volna iskolája, már sosem tudhatjuk meg,
mivel a Tanácsköztársaság bukása után hamar leváltották, s többé már iskolai
katedra közelébe sem engedték. Mindenesetre sokat elárul a tanításról
alkotott felfogásáról az az 1911-es Nyugat-beli cikke is, melyben fontosnak
tartja felidézni egykori osztályfőnöke szavait:”Hát tanárnak megy fiam!
Sose feledje, hogy a pedagógia művészet!”. Majd később kiegészíti

osztályfőnöke szavait a saját meggyőződésével is:”A nevelés ma is, a
nevelő egyén szempont jából, bizonytalan esz közű és módszerű s zabad
művészet

vagy

mest erség.

És

ennek

a

mesterségnek

nincs enek

szabályai, mert fiatal tanárokat arra oktatni , hogy a gyermek felelete
háromféle lehet: 1. helyes, 2. helytelen, 3. félig helyes, félig
helytelen, – tiszta gügyeség.” 457

456

Trencsényi László A közösség születése, aranykora, alkonya című tanulmányában –
Viktor Turnertől teljesen függetlenül - hasonló folyamatról beszél egy iskolai tantestület
életfázisait bemutatva a lelkesedés kezdeti innovatív állapotától a kifulladás stációjáig. A
közösségtudat fennmaradásának lehetséges megoldásaként maga is olyan szellemi-lelki
beavatási rítust javasol az időről időre csatlakozó újak számára, melyekhez hasonlóval akár a
különböző vallási csoportok is élnek, s amilyenekről Viktor Turnernél is olvashatunk A
rituális folyamat tanulmánykötetben. In: Új Pedagógiai Szemle, 50. évf. /2. sz., 35-37. o.
457
Laczkó Géza: Nádai Pál: Könyv a gyermekről. In: Nyugat, 1911/17. sz.
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Érdekes módon azok a különböző reformpedagógiai elméletek, melyek a
pedagógia professzionalizációja nyomán a XX. század elejére különösen
megszaporodtak, valamiképp mindig sajátosan ironikus kontextusban
jelennek meg a vizsgált regényekben. Ezen a ponton kell az adelsoni
misztikus gyógyító tanár kategóriájáról beszélnünk. Adelson ide sorolja a
túlzottan altruisztikus tanárokat, és analógiájához egy angolszász college-ban
megélt élményeit hozza fel példaként. Nézzük először, hogyan jellemzi ő ezt
a tanártípust:”Ez a tanár saját teljesítményét és személyiségét
másodrendűnek

tartja,

azért

dolgozik,

hogy

elősegítse

diákja

kialakulását, előhívja azt, ami a legjobb benne, és ami számára a
leginkább lényeges. (…) De annak az oka mélyebben található, hogy
miért jár olyan ritkán sikerrel az altruisztikus oktatási rendszer. A
módszer önzetlenséget követel, a tanárnak háttérbe kell vonulnia, és
legalábbis az adott pillanatban, saját kívánságait és igényeit rejtett
kétértelműség nélkül fel kell áldoznia a másik szükségleteinek.
Röviden, a tanár altruizmusának valódinak kell lennie, és az
altruizmus,

mint

tudjuk,

elég

törékeny

és

bizonytalan

vonás,

túlságosan gyakr an r eaktív, vagyis saját ellentétéből fakad. (…) A
tettetett altruizmus sokszor sem a tanár, sem a diákok számára nem
volt

sikeres.

(…)

A

diákok

általában

az

ilyen

tanárokat

«kedvesnek»,«barátságosnak» és «nagyon segítőkésznek» nevezték,
de ezt olyan erőltetett és lagymatag hangon mondták, ami mögött
gyakran udvarias megvetés rejtőzött.” 458

A vizsgált tanárregényeket olvasva hasonlót tapasztalhatunk, beszéljünk
akár a diákjaira egy időben unalmas teadélutánokat erőltető és a szünetekben
egy-egy, figyelmével kitüntetett diákkal karonfogva, közvetlenül társalkodó s
Pestalozziért rajongó Novák Antalról459, vagy a Hangyaboly Kapossy

458

In: Pedagógiai szociálpszichológia 720-721. o.
„Haladott, szabadelvű nézeteket vallott, barátkozott a diákokkal az iskolán kívül is, s
nemrégiben a közvetlen viszony ápolására «teadélutánokat» honosított meg, melyekre
meghívta a felsőbb osztályú növendékeket. Ezek a teadélutánok nem sikerültek. A diákok
elfogultan viselkedtek a szigorú, de kedves tanár otthonában, nem mertek a süteményhez
nyúlni, beszélni is csak Ebeczky Dezső beszélt, főképp számtani kérdésekről, míg a többiek
nevetgéltek, és unták a teadélutánnak elkeresztelt pótszámtanórát.” (Aranysárkány I., 38. o.)
„Néha a folyosón megszólításával tüntetett ki egyeseket, kiket karon fogott, beszélgetett velük
közvetlenül, legalább ő azt hitte, hogy közvetlenül, s a fiúk meg is hatódtak, míg szemtől
szembe álltak vele, de mihelyt elfordult tőlük, s ők osztálytársaik felé sandítottak, olyan
savanyú vigyor tűnt föl az arcukon, mintha ecetet ittak volna, és szájukban kellene tartaniok,
csak később köphetik ki, sziszegő, kéjes örömmel, a diákok meghitt társaságában. Nem
ugratták soha, csak befelé. Ebben az érzésben azonban minden tanulója egyesült.”
(Aranysárkány I., 40. o.)
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papjáról, aki „olyan hévvel beszél Pestalozziról, erről a szegény jó
férfidajkáról, mintha ő törte volna össze a kígyó fejét.” 460

A Forr a borban az indiszkréciója miatt folyamatosan nevetség tárgyává
váló Borsy Gáspár is Pestalozzi iránti képtelen rajongásáról vall a fegyelmi
alatt kinn várakozó diákoknak: beszámol nekik arról, hogy feleségének
házasságuk

kezdetén

szerelme

zálogául

Pestalozzi

tizenkét

kötetes

levelezését ajándékozta, melyeket évekkel később felvágatlanul maga talált
meg…
Komlós Aladár Néró és a VII/A-jában a modern pedagógiai
reformelméleteket betéve tudó Fürst tanárnő is szánalmassá válik azok
gyakorlati megvalósításakor. Szeretné hinni, hogy osztályának nem pusztán
osztályfőnöke, de egyben barátnője is, s diáklányai – mint a Karamazovtestvérekben a papjelöltek a sztarecnek tett heti gyónáskor - már annyira
unják a lelki feltárulkozást kierőszakoló egyéni beszélgetéseket, hogy inkább
képtelen és kitalált történetekkel traktálják, csak hogy megszabaduljanak tőle.
Mintha az általunk tanárregényként kezelt írások egységesen sugallnák: a
tanítási praxis közben megszerzett tapasztalatot nem helyettesítheti
semmilyen divatos doktrína.

A mintapedagógus harmadik alcsoportjaként tünteti fel Adelson a sámán
jellegű tanárokat. A Nyugat tanárírói közül például Németh Lászlót
sorolnánk ide, aki tanárgyerekként461 már fiatalon az iskola bűvkörébe került.
Később iskolaorvosként kaphatott pontos képet a diákok testi-lelki
fejlődéséről, hogy aztán átemelje ez irányú tapasztalatait valamelyik
regényébe.
Mi jellemzi többek között a pedagógust, mint sámánt Adelson szerint?
„A

pedagógus

orientációja

ebben

az

esetben

narcisztikus.

A

nyilvános viselkedés nem számít nála, bár ez a típus nem feltétlenül
exhibicionista vagy hiú, sőt visszavonultnak, félénknek, alázatosnak
tűnhet.

A

hallgatós ág

figyelme

voltaképpen

reá

összpontosul,

függetlenül attól, hogy miként éri ezt el. Arra invitál bennünket,
hogy

legyünk

tanúi

egy

személyiség

és

találkozásának.” 462

460

In: Kaffka Margit regényei I. (Hangyaboly), 523. o.
Édesapja, idősebb Németh László tanította Tersánszky Józsi Jenőt is.
462
In: Pedagógiai szociálpszichológia, 714. o.
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egy

tantárgy

Németh Lászlóval történt meg egyedül a vizsgált tanárírók közül, hogy
nem pályakezdőként volt pedagógus egy ideig, hanem magánéleti és
irodalompolitikai okokból élete delén, 1945-ben szegődött el hirtelen ötlettől
vezérelve néhány évre középiskolai tanárnak Hódmezővásárhelyre. Itteni
tanári éveinek állított volna emléket a félbemaradt Drága jó nyolcadikkal is.
De a tanítás nála – ahogy erről maga vall – az esszéírás pótlékaként
jelentkezett: „A gondol kodó termelte váladék felgyűlt bennem, s azt
egy magasabb, általam is félig ismert folyamat érdekében bele kellet
öntenem a társadalomba. De épp abban az időben, amikor tanítani
kezdtem, ezt a miri gyet lekötötték; az utasítás az volt, hogy
szépirodalmat

írhatok

esetleg,

de

tanulmányt

(ideológiát)

nem

szabad közreadni től em – s ehhez a mi s zerkesztőink is tartották
magukat. Egy mindennapi életműködés meggátlása azonban rendkí vül
kínos érzést tartott fenn, s arra keres utat, amerre tud … Így tal ált
kivezetőcsövet az én esszéteremtő mirigyem a tanórákban.” 463

Ezt a sajátos, a katedrához, az előadásokhoz kapcsolható Németh Lászlói magatartást többen, több oldalról megvizsgálták már, mi most Bakó Endre
egyik vonatkozó tanulmányára utalunk,464 melyben a szerző Németh László
életének egyik meghatározó kudarcélményével, az el nem nyert debreceni
egyetemi katedra megpályázásának történetével foglalkozik. Írásában Bakó
Barta

Jánosra

hivatkozva

meg

is

jegyzi,

hogy

„Németh

maga

túldimenzionálta a kudarcot, bukásról beszélt, s több helyen is írásos
jelét adta «nem patologikus értelemben a kat edra-komplexusának».”

Feltevésem szerint ebből a „nem patologikus értelemben” vett katedrakomplexusból

való

kigyógyulásnak

lehetett

egyik

köztes

állomása

Hódmezővásárhely is.
Tanári elvei között egyébként megtaláljuk a kölcsönös tiszteletet és a
segítőkészséget, bár az némi fenntartást ébreszthet bennünk, mikor megvallja,
hogy „Azt az egy eres zkedő lépést, amely a dobogóról az osztály elé
visz, megtettem, de ez zel csak emberileg sz álltam egy szintre vel ük;
amit mondtam, ha tán rendezettebben is, de a magam szintjén
mondtam. Az órák – legalábbis a magyarázat – mondott essz ék
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In: Németh László: Utolsó széttekintés. Bp., 1980, Magvető és Szépirodalmi Könyvkiadó,
399. o.
464
Bakó Endre: Németh László debreceni katedrája. In: Új Forrás, 38. évf., 2006/2. sz.
forrás:http://www.jamk.hu/ujforras/0602_16.htm
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voltak, ugyanúgy állítottam össze, adtam el ő (cs ak hatodiktól fölf elé
vállaltam órát ), mintha írtam volna.”

465

Csak hatodiktól fölfelé vállalt órát… Érdekes, hogy a látszólagos ellentétek
mellett a konfliktuskerülés tekintetében akár párhuzamot is vonhatnánk
Németh László alakja és Márai kisregényének, a Bébinek a tanára között.
Míg az utóbbi csak kisgyerekeket szeretett oktatni, hisz őket sokkal
könnyebb fegyelmez ni , addig a mondott esszéket tanító író csak aránylag
nagyobbakat, hogy a gondolkodó termelte váladéktól – lehetőleg minél
értőbb közönség előtt - megszabadul jon.
Németh László őszinteségében odáig megy, hogy még azt is megvallja:
„Egyszer volt bántó fészkelődés az egyik „reál”-osztályban; akkor
sem szóltam, hanem ot thagytam az órát.” 466

Talán épp az ilyen és ehhez hasonló pedagógusi gesztusai miatt - noha az
egykori diákok visszaemlékezéseikben egyöntetűen áradoznak írótanárukról
– indokoltabbnak látom ezeket az éveket Németh László részéről egy nagyon
lelkiismeretesen teljesített, de mégiscsak inkább szellemi kirándulásként
kezelni.

Ha a Nyugat korszakának tanárírói kapcsán a pedagógusról, mint
sámánról beszélünk, akkor Szentkuthy Miklósról is mindenképpen szólnunk
kell, noha ő nem a Nyugat, hanem a Napkelet holdudvarából indult. Egykori
tanára és atyai jóakarója, Vajthó László után legtovább talán ő tanított: az
egyetem elvégzésétől egészen 1958-ig, ötven éves koráig, megszakítás
nélkül.
Szentkuthy ugyan nem írt tanárregényt, de tanári pályájának állít emléket
az egykori diákok visszaemlékezéseiből megszerkesztett az Égő katedra467
emlékkötet.
Ebből kiderül nemcsak tanári előadásmódjának csodálatos, magával ragadó,
„démoni” vonása, de az is, hogy ami Komlós Aladár kisregénye hősének,
Perényi Zoltánnak legrejtegetettebb vágyálma volt, azt Szentkuthy Miklós
megvalósította: az örök osztály legendája nála valósággá lett, hisz az egyik,
különösen is kedvelt lányosztálya évről évre meglátogatta őt, mint egykori
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In: Utolsó széttekintés, 399. o.
In: id. mű 397. o.
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Tompa Mária szerk.: Égő katedra. Hajdani tanítványok emlékeznek Szentkuthy-Pfisterer
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osztályfőnökét, úgy, ahogy voltak hajdanán, teljes létszámban, hisz a
külföldre szakadt osztálytársnők is, ha csak tehették, hazatértek ilyenkor.

Akit a korszak tanárírói közül még mindenképp az abszolút
pedagógusok között említenék meg, az Karácsony Sándor, aki egy
személyben író, nyelvész, filozófus, művelődéstörténész, oktatáselméleti
szakember és… tanár volt.
Hogy vékony kis könyvecskéje, az első osztálya történetének nyolc évét
átölelő 1931-es A csucsai front nem jutott a méltatlanul félrehajított könyvek
kupacára, az Komlós Aladár Nyugat-beli kritikájának468 is köszönhető volt.
Azt már Komlós is érzékeltette – s mint szintén tanár, némi iróniával
bele is szőtte a kritikájába -, hogy itt az író és a tanár ritka párosításával
találkozott: „Karácsony pedagógus természet, neki tehát a tanításban
van közvetlen kapcsolata istennel. A gyerekekkel való bánásmódj át,
tanítói fogásait is isteni sugallatra vezeti vissza, ami persze nehéz zé
teszi, hogy vitába szálljunk vele. Ki akar is tennel vitatkozni?” Majd

sietve hozzáteszi: ”De Karácsony művész is.”
Karácsony Sándor hívő reformátusként, a predestináció mélységes
meggyőződését vallva élete minden megnyilvánulásába beleszőtte népies
ihletettségű, egzisztencialista alapokon nyugvó sajátos nevelői attitűdjét,
mely Komlós Aladárt még csak bosszantotta, hisz szerinte művészetének
rovására ment: „Karácsony ahelyett, hogy beérte volna a pus zta
élmény, a tanár és az osztály viszonya történetének megrajzolásával,
nem állta meg, hogy el ne dicsekedjék pedagógiai fogásaival s el ne
búsongja és lelkesedje nevelési programját.”

Németh László viszont egyenesen viszolygott Karácsony Sándor e
vonásától. Mivel is indokolta ezt: „Én Karácsony Sándort tartottam az
én

nevelői

ellenpólusomnak.

(… )

az

ő

módszerétől

való

idegenkedésemben tudatosítottam a magamét. Karácsony Sándor a
nevelők szókratészi nemébe tartozott. Kiránt otta a gyékényt a más ik
lélek alól, lássuk, hogy állsz föl magadtól. Birkózásra ingerelte az
agyvelőt, jellemet, mint az apa, megboks zolta, s ha kímélve is,
valami «kecseszkecsken» 469 -párviadalra kényszeríti a gyereket. Én
ebben valami veszél yest, majdnem tisztátalant éreztem; mint ha
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Komlós Aladár: A csucsai front. Egy tanár és egy osztály története – Karácsony Sándor
könyve – Az Erő kiadása. In: Nyugat, 1931/2.
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kecseszkecsken: az angol ’catch-as-catch-can’ fonetikus átírási módja, és a szabadfogású
birkózásban használt kifejezés. Jelentése: „Fogd, ahol éred!” ( A. B.)
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mester és tanítvány viszonyába olyan elemek is belevillanyozódt ak
volna, amelyeket egy s zellemi viszonyból jobb kihagyni.”

470

Németh László aggodalma nem volt teljesen alaptalan. Adelson a sámáni
karizmával megáldott pedagógusokat – akik közé Karácsony és Szentkuthy
mellett Németh Lászlót is besoroltam – úgy is jellemzi, mint akiket leginkább
eredeti és autonóm nárcizmusuk tesz emlékezetessé. Adelson azonban
hangsúlyozza:

”Mégis

azok

a

pedagógusok

a

leginkább

problematikusak, aki k ebbe a csoportba tartoznak. Regresszi óra
csábítanak. Egy idő után túlságosan egzalt áltaknak érezhetjük őket
ahhoz,

hogy

modell ként

szolgáljanak

s zámunkra.

De

az

is

előfordulhat, hogy legyőzöttnek érezzük magunkat, mivel úgy látjuk,
hogy bármit is tegyünk, az sosem lesz elsőrangú, sosem nőhetünk fel
hozzájuk.” 471

Mik voltak Karácsony Sándor nevelési felfogásának legjellemzőbb
vonásai? Mindenekelőtt talán az, hogy a nevelés kérdését a nyelvi nevelés
kérdésével kapcsolta össze, ahogy azt meg is fogalmazta nyelvtudományi
alapú neveléstudományi műve előszavában: „A nevelő és a növendék
beszélnek. Ez a tényleg beszélt nyelv, ez nevel. Az, amit beszélnek,
csak azzal hat nevelől eg, hogy beszélnek. A növendék nyelvi nevelése
akkor kezdődött meg és ment végbe, és csak akkor tekinthető
befejezettnek, ha egyéni képzet- és gondolatvilága kifelé hatni tud a
«másik emberre», befelé pedig képes állandóan gyarapodni a «más ik
embertől» nyert képz etekkel és gondolatokkal .” 472

Mintha Babits már korábban bemutatott 1909-es Stilisztika és retorika a
gimnáziumban c. tanulmánya gondolatait hallanánk:”Ha felelsz tanárod
váratlan kérdésére, gondolkodni tanulsz; ha összefoglalod, amit
tanultál, beszélni.
Gondolkodni

és

beszélni:

voltaképp

egy.

Gondolkodás

nem

képzelhető beszéd nélkül, és megfor dítva.”

Elgondolkodtató, a XX. századi egyetemes filozófiában voltaképpen
Gadamer lesz az, aki az Igazság és módszerrel újbóli érvényt szerzett saját
fájdalmas önértelmezési feladatunkban a nyelv kitüntetett jelentőségének,
mikor a teljes emberi lét nyelvhez kötöttségéről szólt, noha Babits Mihály
vagy Karácsony Sándor pedagógiai rendszerük középpontjává, egyáltalán
470
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mindenfajta emberi megértés alapjává már megtették az anyanyelvet
évtizedekkel korábban.
Karácsony a magyar nyelvben ráadásul olyan, más nyelvekben nem
létező nemzetkarakterológiai sajátságokat lelt fel, melyek amellett, hogy a
társaslélektani koncepciójának kiindulási alapjául is szolgáltak, ösztönzőleg
hatottak az iskolai oktatás „tankönyvízű” nyelvének, mint a magyar
észjárástól távolálló fordításnyelvnek megreformálására is.
Az (ön)megismeréssel együtt járó és eszközül a nyelvet használó
keserves szellemi birkózás, a másikkal folytatott beszélgetések általi
önformálódás, önképzés, mellyel az erkölcsi hagyomány valóban erkölcsi
tudássá válhat, és egyfajta sensus communis avagy communitas valósulhat
meg, volt az a folyamat Babits, Karácsony és Gadamer felfogásában, mellyel
a morálisan magasabb rendű sensus communis avagy communitas
megszülethet.
S bár igaz Németh László azon vélekedése, hogy a Karácsony Sándor
által követett szókratészi dialogikusság provokatívabb nevelési eljárás, sőt
akár regresszív következményekkel is járhat egy-egy bizonytalanabb diáknál,
de mennyivel jogosabb pusztán más, tévedhetetlennek kikiáltott előítéleteire,
vagy a diskurzusok megszabta kinyilatkoztatásokra hagyatkozni akár
diákként, akár tanárként?

„Az idegenben felismerni a sajátot, otthonossá válni benne – ez
az alapmozgás a a szellemnek, melynek léte csak abban áll, hogy a
máslétből visszatér önmagához ”

473

– fogalmazta Gadamer, aki 1989-ben

egy előadáson a hermeneutika alapproblémáját tömören így határozta meg:
”A lehetőség, hogy a másiknak igaza van – ez a hermeneutika
lelke.” 474

Érdekes, mennyire hasonló szellemiségről tanúskodik egy helyen Karácsony
Sándor is: „A nevelhetőség egyetlen lehetősége ez a «társas» lelki
funkció.

(… )

Az

egyéniség

autonóm,

de

vannak

olyan

megnyilvánulási for mái, amelyek csak egy másik, szintén autonóm
egyéniséggel

közösen,

kölcsönösen,

egymásban,

egymással

és

egymásra nézve nyilvánulhatnak meg, amely funkciókon át tehát a
ráhatás s így a nevel ő ráhatás is nemcsak lehetséges, de szükséges
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is, mert elengedhetetlen előfeltétel számunkra a «másik ember».” 475

Másképpen megfogalmazva beszélgetni annyit tesz Karácsony szerint, hogy
„belenézünk egymás lelkébe egymás s zemén keresztül.” 476

Karácsony Sándor is a mindenkiben meglévő és általános érvényű közös
érzéknek az előhívására törekedett, meglehet, hogy a maga robosztusságával
sokszor talán túl heves akarással is, mindenáron gondolkodásra késztetve
diákjait, tanártársait, olvasóit, s szépirodalmi műveibe is beleszőtte nevelési
felfogásától elválaszthatatlan nyelvfelfogását, amely – mint láttuk – Komlós
Aladár szerint a művészi érték kárára ment.
De Karácsony Sándor önmagát is folyamatos kommunikatív aktusba
kényszerítette oktatáspolitikai cikkeivel477, neveléselméleti tanulmányaival, a
személ yiség-összetartás filozófiájára alapozott kultúrafelfogásával, vagy
éppen középiskolai tanári módszerével.
A

beszélő

és

a

hallgató

interakciójára

felépített

modern

kommunikációelmélet nem egy felismerését megelőzve, amit később
különböző XX. századi reformpedagógiai elméletek be is emeltek
módszertanukba, vallotta Karácsony Sándor, hogy „Kettőn áll a vásár az
iskolában is. Egymás kedvéért járunk iskolába. Minden órán minden
tantárgy

arra

szer etne

ráeszméltetni

bennünket,

hogy

nem

egymagunk élünk a világon. Másik ember is van. Ha boldogulni
akarunk, meg kell tanulnunk a másik, a többi emberrel közösségben
élni. A közösségi életben minden egyes ember csak a másik emberr el
együtt csinálhat mindent, a közösségben tehát mindig kettőn áll a
vásár.” 478 (Kiemelés Karácsony Sándortól. A. B.)

Hogyan van tehát mód kimenekülni a Panoptikumból? Csak úgy,
ahogy Karácsony Sándor is tette: együtt a diákokkal.
Az 1919/20-as tanévben például ő is elvállalt egy eredetileg félévesre
tervezett kollektív kísérleti munkát, melynek helyszíne a földesi kísérleti
parasztgimnázium volt. Az akkori zavaros politikai helyzet miatt aztán a
többi résztvevő tanár sorban visszamondta a közreműködést, így a végén a
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roppant feladatot egyedül kellett elvégeznie, ráadásul nem hat hónap, hanem
a szünidő hét hete alatt: 28 négyelemis parasztdiák gimnázium első
osztályának tananyagából való vizsgafelkészítését. A gyerekek oktatásakor
nemcsak a 10-12 évesek észjárásának megfelelően igyekezett átadni a
közismereteket, de az életkorra, életvitelre jellemző érdeklődési körök,
természetes hajlamok felől közelítette meg diákjainak az összes tantárgyat.
Ekkor fogalmazódott meg benne a magyar észjárásnak alkalmasabb magyar
iskolai nyelv megalkotásának szükségessége is, az iskolai fordításnyelv
helyett, s a száraz ismeretanyagot menetközben hamar át is alakította ennek
megfelelően. Eljárásának módszeres bemutatására ki is tér az 1919 őszétől
megkapott osztálya történetét feldolgozó479 A csucsai front c. diákregényben
is.480
Augusztus végére egyébként a társaság több mint a fele a
minisztériumból leutazott bizottság előtt jeles vagy jó eredménnyel
abszolvált, s ami fő, buktatni senkit sem kellett!

Karácsony Sándor nevelési és műveltségi eszméje is, hasonlatosan a
paideia gondolatához, a mindenkori spontán communitas lehetőségét kínálja
tanárnak, diáknak egyaránt. S mi történik, ha ez sikerül? Végre valóban
feltárul a Panoptikum ajtaja.

Érdemes végezetül megnézni – Karácsonyhoz képest már biztonságos
történelmi távolságból, de az örök problémát, a fegyelmezésre szoruló
diákságot időben és térben sosem haladva meg - hogy az iskola
rendszabályozó funkciójáról ő hogyan vélekedett a húszas évek végén:
„Furcsa

lesz

ezután

a

demokrácia

századában,

az

egyénis ég

tisztelete mellett autokratának maradni az iskolában azon ür ügy
alatt, hogy a gondjai nkra bízott emberpalánták kiskorúak. Anélkül,
hogy a kommuniz mus diákbizalmi rendszerére gondolnánk (mert
hiszen valami egészen másról van szó), csak az jusson eszünkbe,
hogy járni és beszélni járkálva és beszélve tanultunk meg, hát önálló
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programját.”
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és jellemes egyéniségekké se lehetünk másképpen, mint próbálgat va
az önállóságot és a jel lemes magatartást.”

A

legnagyobb

próbatétel

a

481

diskurzus

intézményeiben

szerepet

vállalóknak, hogy másokat mint konkrét egyéneket és egyenlő feleket
kezeljenek.
A beosztott hatalmukat napi szinten gyakorló tanároknál ez a probléma az
autoriter vonásokkal átitatott iskolai struktúrában fokozottan jelentkezik.
Tanárok és diákok, azaz különböző életkorú és műveltségű csoportok válnak
rendszeresített együttdolgozás részeseivé, ráadásul rögzített státuszuk folytán
a strukturális béklyók miatt is fokozottabban érzékenyek.
Ez az együttdolgozás, avagy „Nyolc éves háború”,482ahogy Karácsony
Sándor nevezi, természetszerűleg húz frontvonalakat a diákság és a tanárok
közé, hisz úgy tűnhet, hogy az egyik oldalról csak elvárás, a másik fél
részéről pedig kizárólag az ennek való folyamatos megfelelés kényszeres
igyekezete jelentkezik.
Ráadásul ha diákokról beszélünk, akkor a kialakulatlan személyiséget
magától értetődőnek vesszük, és közmegegyezés alapján a liminális állapotuk
feloldására számonkérések, vizsgák sorát, majd a végső érettségit irányozzuk
elő.
De mindeközben megfeledkezünk arról, hogy a tanári egyéniség is csak
hosszadalmas gyakorlati nevelői munka után ölthet végső alakot, noha sajátos
szerepköre miatt,

alig

néhány tucat

gyakorlati

tanítási

óra

után,

pályakezdőként már a legváltozatosabb pedagógiai helyzetekkel kell
szembeülnie.
A tanár korán kapott, ám évtizedekig változatlan hatalmi tisztsége tehát
olyan strukturális kötelezettséggel jár, amely hamar terhessé válik.
Feloldására

láttunk

a

Nyugat

korának

irodalmában

különböző

próbálkozásokat: a beosztott tanároknál a státuszemelkedési törekvéseket, az
igazgató-vezető tanároknál a státuszmegtartó igyekezetet vagy a szerelmes
tanároknál a vágyteljesítő szándékokat.
De a tanárságra jellemző permanens liminális helyzet egy másfajta
feloldása jelenik meg az abszolút pedagógusoknál: a tanítás náluk nem
állapot, hanem folyamat, melyben a struktúra és a communitas fázisai

481
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dialektikusan váltogatják egymást, így a feloldásra állandóan lehetőség
nyílik, mely mind a diákok, mind pedig a tanárok számára spontán
communitas-élményeket, később pedig tartós kötődéseket eredményezhet.
A tanítás olyan közösségi lét, ahol „Kettőn áll a vásár: az eladón
meg a vevőn.”

483

Ahogy vásárra is egymás kedvéért mennek az emberek,

úgy a tanítás is közös örömforrássá válhat, ha mindkét fél részéről
hozzákapcsolódik a saját lényük, a saját eredetiségük iránti befejezhetetlen
keresés szenvedélye.

483
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