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Bálint Ágnes
A mester–tanítvány kapcsolat eltérő 
értelmezései Babits Mihály és  
Németh László feleselő regényeiben

Feleselő regények
Babits Mihály és Németh László barátságának mintegy öt éven (1928–1932) 

átívelő története, „akár egy görög sorsdráma”, 1 bővelkedik fordulatokban,2 elhi-
degülésük azonban nehezen magyarázható pusztán az események kedvezőtlen 
alakulásával. Füzi László szerint „kettejük kapcsolatában mindig benne rejlett 
a szakítás lehetősége”.3 A tizennyolc évnyi korkülönbség okán akár nemzedéki 
ellentétet is sejthetünk a hátterében, teljes joggal, hiszen a nemzedékek szim-
bolikus harcát mindkét fél több fórumon is hangsúlyozta. Úgy vélem azonban, 
hogy Babits és Németh barátsága elsősorban mester-tanítvány viszony volt, és 
végső soron az ezzel kapcsolatos összeegyeztethetetlen elvárásaik vezettek a 
szakításukhoz. Az érveléshez segítségül hívok egy-egy regényt a két író tollából, 
amelyekben a mester-tanítvány kapcsolat áll a középpontban, és amelyekből jól 
kirajzolódik a két eltérő elvárásrendszer. 

Babits Timár Virgil fia című regénye 1921-ben jelent meg folytatásokban a 
Nyugatban, majd 1922-ben könyv formájában is az Athenaeum kiadásában.4 A 
történet a cisztercita szerzetestanár, Timár Virgil és tanítványa, Vágner Pista 
kapcsolatának alakulását kíséri végig első személyes találkozásuktól elválásuk 
pillanatáig. Babits jól kitapintható diák- és tanárélményei mellett a történet 
élményhátterét a Komjáthy Aladárral való barátsága is meghatározza. Komjáthy 
a tisztviselőtelepi gimnáziumban még tanítványa volt, később Babits „lélek sze-
rinti” fiaként támogatta, olaszországi körútra vitte, és mintegy másfél éven át a 

1 Grezsa Ferenc: Babits contra Németh. Tiszatáj, 1983/11. 43. o.
2 Ld. Bálint Ágnes, Télemakhosz bolyongásai. Németh László pszichobiográfiája (1901–1932), Kronosz 
Kiadó, Pécs, 2012; és Bálint Ágnes, Babitson innen, Osváton túl: Németh László írói autonómiájá-
nak forrásvidéke, Imago Budapest Online 2015, 4 /1. 6–33. o. http://imagobudapest.hu/images/
lapszamok/2015_1_Pszichobiografia_szam/006-33_Balint-A_Babits_Osvat_Nemeth-Laszlo.pdf 
3 Füzi László, Alkat és mű, Kalligram, Pozsony, 2001. 143.o.
4 Tudjuk azonban, hogy már 1919 nyarán elkezdte, és az első szövegváltozat őszre el is készült.  
A továbbiakban az alábbi kiadást veszem alapul: Babits Mihály, Timár Virgil fia. In: Uő: A gólyakalifa, 
Kártyavár, Timár Virgil fia, Elza pilóta. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1982. 379–457. o.
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lakását is megosztotta vele.5 Az ifjú Komjáthy hol „mélységes tisztelettel páro-
sult szeretettel”,6 hol fölényeskedő viselkedéssel viszonozta a Babits nyújtotta 
javakat, és életvidámságával, sokoldalú tehetségével színt vitt a magányos költő 
mindennapjaiba. 

A regény szerzetestanár főhőse gondjaiba veszi az elárvult fiút, és a magány-
kedvelő remetéből szenvedélyes nevelő válik. Tőle szokatlan módon magánórák, 
séták, beszélgetések révén közel engedi magához a fiút, akire hamarosan átragad 
tudós tanára lelkesedése a latin irodalom iránt. Pista szellemi fejlődésével párhu-
zamosan a szerzetes is transzformatív élmények sokaságán megy át, miközben a 
lét értelmének végső kérdéseibe ütközik. Joggal mondja Sipos a regényről, hogy 
„a legteljesebben ontológiai alkotás”.7

Németh László jól ismerhette a Timár Virgil fiát, amikor annak ellendarabját, az 
Alsóvárosi búcsút az 1930-as évek végén megírta.8 A regény egy nagyobb regény-
ciklus, az Utolsó kísérlet második részeként íródott, amely Németh terve szerint 
a főhős, Jó Péter fejlődésén át szemlélve mutatta volna be „a nemzet sorsát, 
lehetőségeit és bukását”, enciklopédikus igénnyel felvonultatva kora társadalmi 
valóságát.9 A hét kötetre tervezett regényfolyamból csak három készült el 1937 és 
1940 között. A történet szerint Péternek két év késéssel, de végül sikerül elérnie, 
hogy az apja gimnáziumba írassa. Az Alsóvárosi búcsú alapképlete rímel a babitsi 
regényre: a tehetséges, jóeszű fiút a piarista szerzetestanár, Jób Arzén kitünteti 
személyes figyelmével, és kezébe veszi szellemi fejlesztését. Kapcsolatuk mint-
egy négy éve során a serdülővé vált ifjú és mestere között kölcsönös tiszteleten 
alapuló barátság fejlődik ki. 

Nyilvánvalóak a két regény párhuzamai. Mindkettő egy képzeletbeli kisváros10 
szerzetesi iskolájának zárt világában játszódik, és egy kivételes mester-tanítvány 
kapcsolat dinamikáját rajzolja meg (természetesen sok egyéb mellett). A történet 
kezdetén mindkét fiú a tizenéves kor elején jár, a végén pedig érettségi előtt áll. 
Mindkét történet a huszadik század elején játszódik, születési idejüket tekintve 
Pista nagyjából tíz évvel idősebb csak Péternél.11 Mind a két fiú a másságával 
hívja fel magára későbbi mestere figyelmét: Pistát a származása körüli homály, 
Pétert a protestantizmusa különbözteti meg társaitól. Az iskolaévek során 

5 Ld. Sipos Lajos, Babits Mihály, Babits Kiadó, Szekszárd, 2008. 41. o.
6 Ld. Komjáthy Aladár, Babits tanár úr, Nyugat, 1924/7. 
7 Sipos Lajos, Szövegépítés és szövegalkotás a Timár Virgil fia című regényben, In: Uő: Modernitások, alkotók, 
párbeszédek, Válogatott tanulmányok és kritikák, Savaria University Press, Szombathely, 2016. 264. o.
8 A továbbiakban az alábbi kiadás alapján idézem: Németh László, Alsóvárosi búcsú. In: Uő, Utolsó 
kísérlet I. Magvető és Szépirodalmi, Budapest, 1987. 199–493. o.
9 Németh László, Előszó. In: Uő, Utolsó kísérlet I. Magvető és Szépirodalmi, Budapest, 1987. 5–10. o.
10 Sót egy vízparti kisváros, Babits saját pécsi és bajai emlékei alapján gyúrta össze. Belia 
György, Babits Mihály tanulóévei, Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1983. Vajtot Németh László Észak-
Magyarországra teszi, Vácot, illetve Esztergomot sejthetjük mögötte. 
11 Vágner Pistáról pontosan tudjuk, hogy 1891-ben született, Jó Péter pedig a kommün idején 
körülbelül 19 éves.
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mindketten mestereik legjobb tanítványaivá12 lesznek. A két szerzetestanár is 
sok hasonlóságot mutat: mindketten latin–magyar szakosok, nagy klasszikus 
műveltséggel és ennek megfelelő könyvtárral rendelkeznek, kedves költőik 
között kitüntetett helyet foglal el Vergilius. Kollégáik és tanítványaik egyaránt 
kiváló tanárnak ismerik őket. Mély hitükkel és elkötelezettségükkel szerzetestár-
saik közül is kitűnnek.

A két történet azonban íróik szándékának megfelelően néhány fontos eltéréssel 
is jellemezhető. Ezek egyike a szerzetestanárok életkora. Timár Virgil a történet 
kezdetén negyvenéves, ami a századelőn az érett, tekintélyes, egyúttal azonban 
az idősödő ember képzetét is kelti. A szerző, Babits is közel van a negyvenhez a 
könyv megírásakor. Jób Arzén viszont energikus, fiatal, „szép fiú”, aki a húszas 
évei közepén járhat. Érdekes adalék, hogy Németh László, valahányszor az ide-
ális tanárról gondolkodik, inkább a fiatal, mint az idős korosztály mellett teszi 
le a voksát.13 Bár Timár Virgil, épp pályája csúcsán, távol van még attól, hogy 
fogatlan oroszlánként tekintsenek rá a tanítványai, lehet a könyvnek egy olyan 
olvasata is, hogy a megrögzött szokásaihoz ragaszkodó öregúr jó úton halad 
efelé. Németh a névválasztással is saját ideálját hangsúlyozza: Virgillel szemben, 
akinek a neve a szerzetesi szüzességre és Vergiliusra is utal, az egyébként ritka 
Arzén nevet választja, ami férfiast, erőteljest jelent. Ahogy Vincze fogalmaz: „Jó 
tanár az ő [Németh] felfogásában az a férfi, akiben van egyfajta férfias erő, férfias 
tartás, ez a tartás ébreszt tiszteletet iránta a diákokban.”14 A két regény továb-
bá két eltérő perspektívából szemléli a mester-tanítvány kapcsolatot: Babitsé a 
mester, Némethé a tanítvány szemszögéből. E két szemszög egybevág a két író 
egymáshoz való viszonyával, így jól kitapintható bennük a sajátos, egymással 
vitázó elvárásrendszerük. Mielőtt azonban ennek részletesebb bemutatására 
vállalkoznék, szükséges tisztázni a mesterekkel és tanítványokkal kapcsolatos 
lélektani ismereteinket. 

Mesterek és tanítványok
A kultúra nemzedékről nemzedékre történő áthagyományozása mélyen az 

emberi természetben gyökerezik: a mindenkori idősebb generáció akarva-akarat-
lan is tanítja a fiatalabbat, a fiatalabb pedig önkéntelenül is fogékony erre a taní-
tásra.15 Ez a természetes pedagógiai16 irányultságunk magyarázza ugyan a kultúra 
fennmaradását, de a kiszámíthatatlan irányú, sokszor ugrásszerű fejlődését már 

12 „Volt-e valaha fogékonyabb, tehetségesebb tanítvány Pistánál?” Babits, uo. 417. o. „Azt mondta, 
senkitől sem vár annyit az egész gimnáziumban.” Németh, uo. 373. o.
13 Vincze Tamás, Németh László tanáreszménye, Iskolakultúra, 28. 2018/7. sz.
14 Vincze, uo. 84. o.
15 Ld. pl. Csibra Gergely, Gergely György, Társas tanulás és társas megismerés: A pedagógia szerepe, 
Magyar Pszichológiai Szemle, 2007/62.  5−30. o.
16 A természetes pedagógia a belénk kódolt, kizárólag emberi tanítás-tanulás megnevezésére szolgál. 
Gergely György, Egyed Katalin, Király Ildikó, A természetes pedagógiáról, Magyar Pszichológiai 
Szemle, 2007/62. 107−125. o.
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kevésbé. Ehhez nem hétköznapi tanítók, hanem kiváló mesterek, és nem hétköz-
napi, hanem kivételesen tehetséges tanítványok szükségesek. 

A tehetség kedvelt kutatási témája a pedagógiának és a pszichológiának,17 a 
mesterség azonban ehhez képest egy mostohán kezelt terület. Amíg tudjuk, hogy 
a tehetség kibontakozásához a hajlamosító géneken kívül többek között belső 
motiváció, támogató környezet, sőt valamiféle sorstényező is szükséges, addig 
kevésbé világos, hogy mi teszi a mestert mesterré. A mester kétségkívül maga 
is tehetség, annak immár kibontakozott formája, tehát kivételes szintű, minő-
ségi tudással rendelkezik,18 de alighanem ennél többre is szükség van, hogy 
pedagógiai értelemben is mesterré váljék. Aki az intellektuális fejlődés egyszerre 
izgalmas és nehéz útját sikerrel bejárta, egyfajta metatudással rendelkezik róla, 
és jó eséllyel elkötelezetté válik a fejlődés és a mások fejlesztése iránt. A személyi-
ségében is lennie kell egy sajátos összetevőnek, amelyet a megosztás igényének 
nevezhetünk, sőt egy ennél fontosabb képességnek is, amely révén „meglátja a 
hatalmas tölgyet a kicsiny makkban”,19 azaz képes a jelenvalóban a kibontakoz-
tatható potenciált megérezni. 

A tanítványnak mesterre, a mesternek tanítványra van szüksége, ám találko-
zásuk nem magától értetődő: leginkább a sorsszerűség20 fogalmával írható le. Az 
intézményes oktatás ugyan nagymértékben katalizálja, de egyáltalán nem garan-
tálja az ilyen találkozásokat. De miben áll az a többlet, amit a mester nyújthat a 
tudás különféle hagyományos és elektronikus forrásaival szemben? A mester 
nem pusztán a felhalmozott információk birtokosa; többet tud, mint amennyit 
megtanult,21 és másképp tud, mint mások. Tudásának személyes22 és komplex ter-
mészete van, perspektívájának ennek révén egy sajátos, személyes komplexitása. 
Ezzel vonzza bűvkörébe a tanítványt, akit egy ilyen érett perspektíva megszer-
zése intellektuális növekedéssel kecsegtet. A mester intellektusa tehát kijelöli a 
tanítvány számára a célt, személye pedig a hozzá vezető úton igazít el. A kitün-
tetett, személyre szóló, „növesztő” figyelem, amivel a tanítványt a tanulás egész 
folyamata során elhalmozza, semmihez sem mérhető, ritka ajándék, amiből talán 
sohasem elég, és ami egyébként csak a szülő-gyermek kapcsolatban jár alanyi 
jogon. Mindezekből következik, hogy a tanítvány garantáltan profitál a mester 
vezetéséből. A kérdés inkább az, hogy mi ebből a mester haszna. A mélylélektan 

17 Ld. pl. Bajor Péter, Balogh László, Bucsi Szabó Zsolt, Polonkai Mária, Révész György Béla:  
A tehetség kézikönyve, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest, 2019. https://tehetseg.
hu/tehetseg-kezikonyve és Jávor Rebeka, Révész György, Séra László, Szabó János, A tehetség változó 
koncepciói, Magyar Pszichológiai Szemle, 2021/2. 
18 A mesterszintű tudás jellemzőinek leírásával a kognitív pszichológia foglalkozik. Ld. pl. Mérő 
László, Észjárások – Remix – A racionális gondolkodás ereje és korlátai, Tericum Kiadó, Budapest, 2008.
19 Ennek megnevezésére ma az újkeletű „appreciative intelligence” (nagyrabecsülő/elismerő intel-
ligencia) pszichológiai fogalmat használjuk. Ld. Thatchenkery, Tojo Joseph, Appreciative Intelligence, 
Berrett-Koehler Publishers, 2006.
20 Hacsak a közeljövőben a hálózattudomány elő nem áll egy racionális magyarázattal e találkozá-
sok természetével kapcsolatban. Ld. Hegedüs András A hálózatkutatás módszereinek alkalmazása a 
neveléstörténetben, Autonómia és Felelősség 2019/4. 97–106. o.
21 Ld. Mérő, uo.
22 Vö. Polányi Mihály, Személyes tudás I–II, Atlantisz Kiadó, Budapest, 1994.
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csak eredendően önző motivációkat (ha mégoly tudattalanok is) feltételez az alt-
ruista viselkedés mögött, ám a mester nevelő-tanító tevékenységét nem feltétlen 
kell az önzetlenség fogalomkörében kezelni. Ha a makk-tölgy metaforából indu-
lunk ki, a mester inkább a művészhez hasonlít, munkája pedig az alkotáshoz áll 
a legközelebb. Pygmalion módjára előcsalogatja a szobrot a nyers márványból, 
bére pedig az az öröm, ami egy jól sikerült alkotás felett eltölti a művészt. 

A továbbiakban részletesen szemügyre veszem Babits és Németh regényeinek 
tanítvány- és mesteralakjait, továbbá apafiguráit, hogy összehasonlításuk révén 
jobban is megismerjük a két eltérő elvárásrendszert. 

Tanítványok
Vágner Pista akkor emelkedik ki diáktársai arctalan tömegéből osztályfőnöke, 

Timár számára, amikor a rend tanárai azt a minisztériumi utasítást kapják, hogy 
látogassák meg otthonukban is a diákjaikat, és vegyék észre a rászorulókat. Pista 
tizenkét év körüli, jó eszű, jó magaviseletű gyerek. Esetében tűnik a legindokol-
tabbnak egy ilyen látogatás, tekintettel arra, hogy rossz hírben álló anyja egyedül 
neveli. Hogy ennél is komolyabb a baj, az az első látogatás során derül ki: az 
anya halálos beteg. A szerzetestanárból, akitől eddig idegen volt a rendházon és 
az iskolán kívüli világgal való érintkezés, a beteg nővel és a riadt kisfiúval való 
szembesülés szokatlan tettvágyat, gondoskodási szándékot hív elő. Apai szeretet 
ébred benne a fiú iránt, akit azonnal tanítványává is fogad. „Abban állapodtak 
meg, hogy Pista minden vasárnap délután meg fogja látogatni Timárt, szép 
időben elmennek sétálni, máskor olvasnak együtt vagy fordítanak valami nehe-
zebb szöveget.”23 Pista egészen a regény végéig egy alapvetően passzív figura: 
a dolgok megtörténnek vele, ő pedig engedelmesen elfogadja mások döntéseit. 
Eszményi gyermek: anyja halála nem okoz számára törést, kiválóan beilleszkedik 
új családjába, továbbra is kitűnően tanul, és általában derűsen, kiegyensúlyozot-
tan viselkedik. Timár irányában hálás, és örömét leli a neki szóló különórákban, 
beszélgetéseikben.24 Fogékony tanítványnak bizonyul, szellemi fejlődése gyö-
nyörködteti mesterét. Pista érzelmi kiegyensúlyozottsága azonban meg is nehe-
zíti kettőjük kapcsolatát: „Timár néha megalázottnak érezte magát kis barátjával 
szemben. Mert kettőjük közül a fiú volt az, aki kevésbé szorult a másikra, ő volt 
az erősebb.”25 Ahogy kamaszodik, a fiú egyre terhesebbnek érzi osztályfőnöke 
kitüntető figyelmét, és egyre több ürügyet talál arra, hogy szabadidejével maga 

23 Babits, uo. 409.o.
24 Valahogy úgy, mint Komjáthy Babits szárnyai alatt. „Délután tehát szépen fölszedelődzködtem 
s elmentem rákospalotai lakására. (…) Ezeken a délutánokon Babits tanár úr remekelt. Hamarjában 
el sem tudnám sorolni, hogy a filozófiától kezdve mi mindenről beszélt, mennyire számon tartotta 
olvasmányaimat s megkívánta, hogy a könyvekről, amiket kölcsön adott, pontosan számoljak be. (…) 
Ezeken a magánbeszélgetéseken ellenben a poéta doctus végtelenül meleg szívének kincsei tárultak 
fel s én soha nem fogom tudni elfelejteni ezeket a boldog időket, mikor a legnagyobb magyar szel-
lemek egyike méltatott egy nagyon-nagyon jelentéktelen kis diákot arra, hogy törődjön vele, hogy 
szamovárján teát főzzön neki, hogy lassanként bevezesse az élet szokásaiba s felfedje a titkokat, amik 
előtt borzongó kíváncsisággal állt.” Komjáthy, uo.
25 Babits, uo. 417. o.
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rendelkezzen. Kritikus és lázadó, mint minden egészséges kamasz, de a függetle-
nedésért folytatott harcát, hol hálából, hol szánalomból fel-felfüggeszti. 

A regényben Pista lélektani fejlődésének ábrázolása elnagyolt, sematikus; nem 
ez áll az író érdeklődésének középpontjában. A fiú alakjának vázlatszerűsége 
még inkább a szerzetes belső történéseire irányítja a fókuszt. Az író számára Pista 
alakja csak abból a szempontból érdekes, hogy aktuálisan mit jelent Timárnak. 
Mintha csak asszisztálna a szerzetes lelkében zajló eseményekhez; Timárnak 
nem Pista cselekedetei, nem is a gondolatai fontosak, hanem a puszta léte.  
A közelsége vagy épp a hiánya vált ki belőle érzelmeket, a szemlélése vezet a lét-
kérdések felvetéséhez és a szeretet lényegének kereséséhez. Pista tehát sematikus 
alak, szinte bárkivel behelyettesíthető. 

Jó Péter, a Németh-regény hőse, Pistával szemben talán túlzottan is összetett 
alak. Ez egyrészt abból következik, hogy a regényfolyam középpontjában az ő 
fejlődéstörténete áll, de abból is, hogy Németh ekkor még a lélekrajz tekinteté-
ben – a Gyászt leszámítva – az olvashatatlanságig túlrészletező prózaíró. Péter 
összes kétségét, dilemmáját, képzettársítását és gondolatfoszlányát megismerjük, 
mielőtt bármit is elhatároz vagy meglép. Mindenkivel szemben gyanakvó, nem 
ritkán üldöztetéses téveszmék gyötrik. 

Péter túlkorosként kerül az első osztályba, de félév táján egy különbözeti 
vizsgával osztályt ugorhat. Ezen a vizsgán találkozik először későbbi mesterével, 
Jób Arzénnal. Péter jól felkészült a megmérettetésre, de latinból nem a várako-
zásnak megfelelően alakul a feladat. Boros tanár úr hirtelen halála miatt az új 
latintanár, Jób vizsgáztatja, aki nincs pontosan tisztában azzal, hogy mit várhat 
el egy kis gimnazistától. Úgy tűnik, rögtönzi azt a feladványt, amit Péternek ad, 
de a későbbiek fényében kiderül, hogy sokkal többről van szó, mint hirtelenjé-
ben előkapott verssorról. Vergilius IV. Eclogájának híres kezdősora, a „Musae, 
maiora canamus” 26 komoly fejtörést okoz Péternek, de Jób rávezető kérdéseivel 
együttesen eljutnak a „Múzsák, nagyobbakat énekeljünk” megfejtéshez, majd 
a „nagyobb eszméket, magasabb gondolatokat”27 üzenet kibontására. „Na, ezt 
jeligének is eltehetjük az életre”28 – mondja Jób, ezzel egyszer s mindenkorra 
kijelölve Péter számára a növekedés útját. Jób, aki már a vizsgát is azzal indítja, 
hogy „No, mutassuk meg mind a ketten, hogy magasan is lehet kezdeni”,29 a 
későbbiekben is mindig magasra teszi a mércét, amivel folyamatosan ébren tartja 
Péter ambícióját. Tanítványul hívására csak a következő tanévben kerül sor azzal, 
hogy „Nagyon sokat várok tőled s mindig szívesen foglalkozom veled”.30

Péter az „életjeligén” túl kitüntetett figyelmet, sok-sok elismerést, továbbá ins-
piráló olvasmányokat és beszélgetéseket köszönhet mesterének. Végső soron tőle 

26 A verssor pontosan: Sicelides Musae, paulo maiora canamus. Lakatos István fordításában: „Múzsák, 
sícelidák! magasabbra kicsit ma dalunkkal!” Trencsényi-Waldapfel Imre fordításában: „Pásztori 
Múzsák, szálljon a dal kissé magasabban!”
27 Németh, uo. 296. o.
28 Németh, uo. 296. o.
29 Németh, uo. 296. o.
30 Németh, uo. 340. o.
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kapja a meghívást az értelmiségi létre. Kapcsolatuk az évek során egyenrangúak 
barátságává fejlődik, kölcsönösen elismerve egymás szellemi kiválóságát. Péter 
fejlődése nem áll meg ezen a ponton, és egyetemi évei alatt túllép mesterén, a tőle 
kapott minőségeszmény azonban végigkíséri az életét.

Mesterek
Timár Virgil, a szerzetes lélekrajza teszi Babitsnak ezt a művét „a legnépsze-

rűbb, legtöbb kiadást megélt regényévé”.31 A nagy megbecsülésnek örvendő 
szerzetes nem készül a mesterszerepre, bár tudós mivolta eleve azzá teszi a 
tanítványai szemében. Pistának is a szellemi kiválósága imponál: „Timár mégis 
csak különb volt. Megérzett rajta a szellem embere s az apró intrikákkal telehá-
lózott klastromban, pletykás kisvárosban valami nemes különállás különböz-
tette meg.”32 Timár számára a Pista anyjánál tett látogatás érzelmi fordulatot 
hoz: rokonszenv ébred benne a haldokló nő iránt, ami a gyerekre is átsugárzik.  
A kiszolgáltatott fiú sorsának egyengetése során meglepő szeretettapasztalatra 
tesz szert: „Először érezte életében, hogy van valaki, egy kedves és gyengébb 
lény, aki rá támaszkodik, a szeretet önzésével, akinek ő immár valakije…”33 
Addig ismeretlen érzések kerítik hatalmukba, érdeklődésének középpontjában 
kizárólag a fiú áll, irigy és féltékeny mindenkire, aki rajta kívül kapcsolatba kerül 
vele, a fiú távolmaradásakor pedig eluralják a kétségek. Érzelmi szinten krízist 
krízis követ, és a szenvedés mindig tanít valami újat számára a szeretetről, az 
életről vagy önmagáról. 

Mesterként Timár komoly sikereket könyvelhet el. Kis tanítványa jól halad 
a „szellem embere” eszmény beteljesítése felé, ami Timárt nagy reményekre 
jogosítja: „S Timár látta a fiát, folytatóját; múlt az idő s a tanítvány egyre többet 
ígért… Amit ő gyüjtött, azt ez a gyermek készen és korán megkapva, új és nagy-
szerű célokra fogja értékesíteni. A tudomány embere lesz talán: büszkesége a 
rendnek, mely nevelte, az egész hazának…”34 Timár többre vágyik annál, hogy 
mester legyen, azt akarja, hogy a gyermek apának tekintse. Ez egyrészt valami-
féle kizárólagosságot jelentene, vagyis azt, hogy Pista egyedül hozzá kötődjék, 
másrészt azt a vágyat, hogy mindenben azonosuljon vele, kövesse ízlésben, érték-
rendben, műveltségben és életmódban is. Timár szeretete ezen a ponton bekebe-
lező szeretet, amitől a fiú megretten. Függetlenedési törekvésnek tekinthető az, 
hogy a szabadgondolkodó Vitányi Vilmos könyvét kezdi olvasni, és az együtt 
tervezgetett olaszországi útjukat is lemondja. Timár mesterként is és apaként is 
vesztésre áll, amikor a fiú biológiai apja (ironikus módon éppen Vitányi Vilmos) 
felbukkan, hogy magával vigye. 

Mester-tanítvány kapcsolatukból paradox módon Timár profitál a legtöbbet. 
Korábbi sivár lelki életét maga mögött hagyva, önismeretében gazdagodva, hité-

31 Sipos, 2016. 264. o.
32 Babits, uo. 418. o.
33 Babits, uo. 400. o.
34 Babits, uo. 417–418. o.
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ben megújulva néz a jövőbe. Fejlődésére Babits a „grádics”, illetve a „lépcsőfok” 
szavakkal utal. „Minden földi szeretet csak botlást és bánatot hoz; de minden 
földi botlás és bánat csak lépcsőfok őhozzá. Ne sírjon, akit az Úr meglátogatott: 
mert minden földi veszteség szabadulást jelent, s aki a földet elveszíti, megnyeri 
az Urat.”35

Jób Arzén fiatalos lendülettel lép színre, amikor elhunyt rendtársa, Boros Ádám 
tanár úr helyettesítésére kérik fel. Tanári gyakorlattal nem rendelkezik még, de 
kezdettől fogva ura a helyzetnek, és magabiztosan veszi kézbe a gimnazisták 
lelki és szellemi irányítását. Jóbot döntően Péter szűrőjén keresztül ismerjük meg. 
Kedves, idős tanárát gyászolva Péter ellenszenvesnek találja a fiatal tanárt, aki a 
megszokotthoz képest szemmel láthatóan valamiféle új, az osztálytársait lelkesítő 
katolicizmust képvisel, amelyből ő más vallásúként kizárva érzi magát. A latin 
nyelv iránti szenvedélyük azonban hamarosan megteremti a közös nevezőt. Jób 
türelemmel szemléli Péter különc viselkedését, és számos jelét adja annak, hogy 
nagyra értékeli a fiú önszorgalommal szerzett nyelvtudását, majd megkínálja a 
továbbfejlődés lehetőségével.

Jób Arzén jó érzékű Pygmalionként ismeri fel a kivételes tehetséget a konok 
fiúban, és gyengéden, minden kényszer nélkül terelgeti a magas minőséget 
célként tűző úton. A latin nyelven túl Jób mással is, saját szenvedélyével is meg-
kínálja a szellemi tájékozódást kereső tanítványt. Beavatja a saját kutatásába, 
egy piarista iskoladrámával kapcsolatos rekonstruálási törekvésébe, így a kis 
gimnazista ízelítőt kap a komplex háttértudást megkövetelő tudományos gon-
dolkodásból. Németh László többször hangsúlyozza, hogy a nagy nevelő egyik 
fő ismérve, hogy van egy (tudományos) szenvedélye, amelyen keresztül tanítvá-
nyainak bepillantást enged a saját gondolkodásába,36 továbbá felkelti bennük a 
vágyat arra, hogy utolérjék, sőt túlszárnyalják. Jób kiválóan megtestesíti ezt az 
eszményt. „Ezentúl én már csak annak élek, hogy nagy ember legyek” – mondja 
lelkesen Péter, majd az elbeszélő folytatja a boldog tanítvány ambiciózus gondo-
latainak bemutatását: „de mert Jób Arzén fölemelte őt, nem bírt megállani többé 
a növésben, világhíres tudós, egy új Kőrösi Csoma akart már itt a jégen lenni”.37 

Jób bölcs nevelő, akit nem hoz ki a béketűréséből a tanítvány kamaszos lázadá-
sa, külön útjai vagy hosszabb-rövidebb elmaradásai. Bízik abban, hogy az útmu-
tatása kitart a fejlődés borítékolható viharai közepette is. Egy alkalommal, amikor 
a tékozló fiú túl messzire megy, büntetés helyett egy olyan könyvvel ajándékozza 
meg, amely a későbbiek során a legfontosabb szellemi tápláléka lesz. Jób Arzén 
tehát az az eszményi nevelő, akit Németh László megálmodott. 

Apák
A mesterek mindig az apákhoz képest értelmeződnek. Egyszerre apák is meg 

nem is, szerepkörük és felelősségük korlátozottabb, de alkotómunkájuk elenged-

35 Babits, uo. 455. o. 
36 Vincze, uo. 86–88. o.
37 Németh, uo. 374. o. 
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hetetlen a tanítványban eleve meglévő lehetőségek kiteljesítéséhez. A mesterek 
puszta megjelenése a gyermekük életében újraértelmezi, redukálja a vér szerinti 
apák szerepkörét, ezért a két fél egymás riválisa. Az apa átengedi, majd vissza-
veszi a fiát, a mester meghívja, majd elengedi a tanítványát: ami az egyiknek 
érzelmi veszteség, a másiknak nyereség. 

Timárnak kezdetben könnyű dolga van, mert Pistának az életében nincs olyan 
felnőtt, akitől őt el kell hódítania. Apja helyett apjává lehet, mégpedig a lehető 
legkényelmesebben, ugyanis a gondozási teendőket sikeresen áthárítja a Bögözi 
családra. Annak a lehetősége azonban, hogy a biológiai apa felbukkan, mindig ott 
van a levegőben, és Timár előre retteg ismeretlen riválisától. 

Az apa, Vitányi Vilmos alakja a regényben érzékletesen kidolgozott. Babits 
jellemzése nem hízelgő: az életművész Vitányi viselkedése alakoskodó, tisztelet-
adása nem mentes a gúnytól, humora bántó, mentegetőzése valójában dicsekvés. 
Timár ellenpontjaként vallásossága hiteltelen, moralitása megkérdőjelezhető, 
műveltsége felszínes.38 Provokatív módon mindent, ami Timárnak kedves, a 
fonákjánál ragad meg: Ágostonnal kapcsolatban a törvénytelen fiú, Adeodatus 
jut eszébe, Jeromos közismert szólását meghamisítja, Ovidius szavait kiforgatja,39 
úgy, hogy mindezek lehetőleg őt igazolják. Vitányit nem az apai érzés felébredé-
se, inkább valami ötletszerűség hajtja Sótra, és valójában nem is eltökélt abban, 
hogy magához veszi a fiút. Pistára bízza a menni vagy maradni kérdés eldöntését. 
A kamaszfiú számára a tágasabb világ megismerésével kecsegtető új perspektíva 
vonzóbb, mint a már amúgy is szűkösnek érzett szerzetesi horizont. Vitányi tehát 
„visszaveszi” a fiát a mestertől, hogy aztán egy bizonytalan kimenetelű beavatási 
kísérlet alanyaként használja a maga szórakoztatására.

Tanítvány híján a mester nem mester többé. Timár vesztesége nemcsak érzel-
mi, hanem identitását érintő is. Személyiségének növekedési lehetősége előtt 
egy út véglegesen lezárul, egy másik viszont megnyílik. Timár, aki megízlelte a 
növekedést, most már nem adja alább a szentek kiteljesedésénél. Ehhez azonban 
egy nála nagyobb Mester vezetése alatt neki kell tanítvánnyá válnia. 

Jó Péter szerencsésebbnek mondható apa dolgában, bár ez megítélés kérdése. 
Jó István mintha a középkorból itt maradt figura volna: életmódja, gondolkodása, 
értékrendje egy archaikus világot konzervál és teremt újra, amelyben nincs helye 
változásnak, növekedésnek, egyéni ambíciónak. Házában hatékonyan megszer-
vezi az övéi életét, de fogalma sincs arról, hogy hol tart és hogyan működik a 
világ a falu határain kívül. A maga nagyon szűk perspektíváját abszolutizálja és 
kínálja a nála sokkal ambiciózusabb fiának, aki kétségbeesetten keresi a kerülő-
utas megoldásokat. Az apa hatalma megnyomorító: felesége, gyerekei, szolgái 
nemcsak megkérdőjelezni nem merik a döntéseit, de megkérdezni sem azok 

38 Ignotus magára ismert Vitányi alakjában, és megsértődött Babitsra: „Van e regénynek egy figurája, 
egy zsidó aforizma-író, Vitányi nevű, ki kacérkodik a katholicizmussal s általában kacér s magakel-
lető egyéniség. Van ez embernek egy-két adata, mely egyenesen az én életemből vétetett, – én talán 
tragikumot s áldozatot tudok megettük, de kifelé látszódhattak így. A figura inkább érdekes, mint 
becses vagy jóleső, s akit tükröz, nem teszi tükrébe. Mindenfelé énrám ismertek benne, én magam 
is…” Ignotus, Teremtő indiskréció, Nyugat, 1927/4. sz. 
39 Ld. Sipos, 2016.
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okát. Péter azért késik éveket a gimnáziumból, mert nem meri közölni vele, hogy 
szeretne továbbtanulni. Jó István ösztönösen félti a fiát mindenféle mestertől, aki 
az övétől eltérő életfelfogás irányába terelheti, és ez a félelme be is igazolódik. 
Péternek ellenben életmentő, hogy az apja mellett nagyszerű mesterek, Boros 
tanár úr, majd őt felváltva Jób Arzén is részt vállalnak a nevelésében, tehetsége 
kibontakoztatásában. Az író névválasztása nem lehet véletlen: Jó István „jó” 
Péternek, de Jób Arzén „jobb”. 

Jób Arzén felette áll az apával való rivalizálásnak; ők ketten nem egy súly-
csoportba tartoznak. Amikor a rendházban találkoznak, Jób nemcsak azért van 
fölényben, mert otthonosan mozog a „hazai pályán”, hanem azért is, mert a 
falujától távol Jó István elbizonytalanodik a számára idegen világban. Az író 
ugyanakkor végtelenül elfogult vele: viselkedése mögött erkölcsi tartást, életböl-
csességet sejtet. Jób, bár világosan látja az apa képviselte szűkös perspektívát, 
nagy tisztelettel beszél róla Péternek, és búcsúzásukkor az apa iránti hála szüksé-
gességére hívja fel a figyelmét. Jól ismeri saját szerepének határait: nincs szükség 
arra, hogy apja helyett apja legyen a fiúnak. 

Jó István szereti annyira a fiát, hogy meggyőződése ellenére elengedje, és áten-
gedje más mesternek, de ellentmondást nem tűrőn vissza is veszi, amikor a kom-
mün idején úgy érzi, hogy veszélybe kerülhet. Döntését ugyan az idő igazolja, de 
ebben a kényszerű vakációban derül ki igazán, hogy Péter már visszavonhatatla-
nul más növekedési utat választott, mint amit ősei révén az apja kijelölt számára. 

Jób Arzén, a tanítvány nélkül maradt mester új, még nagyobb kihívásokat 
keres, hogy alkotómunkáját más formában, az egyetemi ifjúság nevelésében foly-
tassa. Tudja, hogy Péter az általa felvillantott úton halad tovább, a „Musae maiora 
canamus” szellemében.

Feleselő eszmények
Babits és Németh „korunk egyik legjelentősebb és legélesebb szellemi pár-

baját”40 vívták barátságuk egész időtartama alatt, sőt harcuk azt követően is 
folytatódott. Eltávolodásuk többé-kevésbé már feltárt szövevényes okai közé 
fontosnak tartom felsorakoztatni a mester-tanítvány viszonnyal kapcsolatos elté-
rő eszményeiket is. 

Babits első, Komjáthy Aladárral való szorosabb mester-tanítvány kapcsolatát 
hamarosan követte a Szabó Lőrinccel, Illyés Gyulával, Németh Lászlóval, Weöres 
Sándorral és másokkal való kapcsolata a húszas-harmincas években. „Hány 
darufiókát én kapattam szárnyra, hány ifjú írónak vezettem első lépéseit, harcol-
tam érte a szerkesztőkkel, kerestem számára kiadót, még kenyeremet és fedele-
met is megosztottam egyikkel-másikkal, ínséges években. Hisz majdnem szemé-
lyenként, fiainknak érezhetnők őket...”41  – mondja a lázadó fiatal nemzedékkel 
kapcsolatos egyik elmélkedésében. A „Fiamhoz” (1925) című versében a tanítvány 
ugyanígy egyben „lélek szerinti” fiú is. A Timár Virgil fia Babits mester-tanítvány 

40 Grezsa uo. 45. o.
41 Babits Mihály, Könyvről könyvre. Fiatalok. Nyugat, 1924/3. sz.
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eszményének hiteles lenyomata, annak első, legpontosabb összefoglalása. Babits 
számára az eszményi tanítvány tehát egyben fiú is, aki feltétlen azonosul a mester 
szellemiségével, és folytatja, kiteljesíti annak útját, mert a köztük levő „makulát-
lan szeretet (…) / egyetlen küzdő gondolattá olvaszt / apát és fiút, és mestert és 
tanítványt”.42 Kapcsolatukban nincs helye az egyéni ambícióknak, a külön utak-
nak, leágazásoknak. Timár megérti ugyan ennek a szeretetnek az önző mivoltát, 
de nem látja másképp lehetségesnek a tanítvány kiteljesedését. Pista hosszú 
távon nem hajlandó Timár követőjévé szegődni, így a szerzetestanár kénytelen 
lemondani a kiteljesedés ilyen irányú útjáról, és másfelé keres tovább. A babitsi 
eszmény szerint azonban elképzelhető olyan ideális tanítvány, aki azonosulásá-
val elismeri mestere felsőbbségét, igazolja útjának helyességét, és aláveti magát 
egy magasabb célnak. E cél nem más, mint hogy a szellem emberei a világgal 
szemben véd- és dacszövetségben egységet alkossanak. A babitsi tanítvány sokat 
kap, de cserébe sokkal is tartozik, akár saját egyénisége feláldozásával. Babits a 
maga mester-tanítvány kapcsolataiban ilyesfajta elköteleződést várt a tanítványa-
itól, különösen is Némethtől, aki mind közül a legalkalmasabbnak tűnt a babitsi 
eszmék és értékek továbbvitelére. 

Németh elképzelése szerint, ahogy az Alsóvárosi búcsúban láttuk, a mester ins-
pirál, többlettudással kínálja meg és saját szenvedélyével ösztönzi a tanítványt a 
„magasabb eszmények” felé. A mester nem kíván apja helyett apja lenni, tisztá-
ban van szerepkörének korlátaival. Jób Arzén gazdag szellemi útravalóval látja 
el Pétert, és hagyja, hogy a maga útját járja. Némethnél a mester nem fejlődik 
(legalábbis nem ebben a duális kapcsolatban), a lépcsőt a tanítvány mássza meg, 
s ezt a metaforikus lépcsőt a mester jelenti számára. Péter tehetsége határtalanabb 
annál, hogy egyetlen mester egyszer s mindenkorra kibontakoztassa: szellemi 
fejlődése tovább tart, mint a középiskolai tanulmányai, és új eszmények, új mes-
terek révén hamarosan túlszárnyalja eredeti mesterét. Ha Jób nem is erőlteti az 
apa-fiú kapcsolatot, Péter számára a mester mégiscsak egy apafigura, akivel, 
mint a vér szerinti apával, lélektani és szellemi értelemben egyszer le kell számol-
nia. Németh számára a tehetség legfőbb ismérve, hogy ambíciója nem a mester 
utolérése, hanem annak diadalmas felülmúlása, meghaladása. A Németh László-i 
eszmény a mesternek inkább csak az alkotás örömét kínálja, a tanítványnak a 
növekedést, az egyéni kiteljesedést. 

A két modell szemmel láthatóan kibékíthetetlen. Babitsé a mester, Némethé 
a tanítvány irányában elfogult. Kettőjük mester-tanítvány viszonyában is ezeket 
az egymást kizáró álláspontokat képviselték, még ha nem is voltak ennek tuda-
tában. Mindketten úgy érezhették, hogy a másik fél szeszélyes, igazságtalan, 
méltánytalan. Szakításuk, bárhogy is alakultak volna az események, a fentiek 
fényében elkerülhetetlen volt. 
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