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Egy iskolai közösség történeti anatómiája

Mit terveztek és mit értek el egy régi híres gimnáziumba 1956–1960 között járó diákkö-
zösség tagjai? címmel „szubjektív szociográfiai kísérlet” jelent meg a Valóság 2019. évi 
2. számában.1 A szövegből hamar kiderül, hogy az akkor (1952–1990 között) Rákóczi 
Gimnázium néven állami intézményként működő Sárospataki Református Kollégium 
Gimnáziumáról van szó, amelynek padsoraiból rendre kikerültek figyelemre méltó si-
kereket elérő tanulók. A szóban forgó, 1960-ban érettségizett diákok között találjuk D. 
Molnár István DSc irodalomtörténészt, egyetemi tanárt; Hoppál Mihály DSc néprajzku-
tatót, akadémiai intézetigazgatót; Varga József vegyészmérnököt, a tiszai olajfinomító 
főmérnökét.

Hogy mennyire nem egyedi jelenségről beszélünk, arra engedtessék meg csupán két 
példa, korábbról és későbbről. Mondjuk az 1943-ban érettségizettek névsorát tekintve 
föltűnik Béres Elek építőmérnök, Karasszon Dénes orvostörténész, Katona Géza bün-
tetőjogász, Vitányi Iván szociológus neve; ők mind a tudományok doktorai lettek. S ha 
előrelépünk, teszem azt, három évtizedet, az 1975-ös végzősök között találjuk Cseri 
Miklós etnográfust, múzeumigazgatót, államtitkárt; Mohi Sándor Balázs Béla-díjas ren-
dező-operatőrt; Stumpf István minisztert, alkotmánybírót, egyetemi tanárt; Szathmáry 
Béla c. törvényszéki bírót, egyetemi tanárt; Wáberer György nagyvállalkozót.

Mindez alátámasztani látszik a sárospataki iskola történelmi koroktól és fenntartótól 
független értékvonzó és értékteremtő képességét, amely egyrészről a hagyományokra 
épülő szervezeti kultúrában és tudásban, másrészről az itt szocializálódott és ezt to-
vábbörökíteni kívánó mindenkori tanári karban érhető tetten. (Ez utóbbi szintén magába 
épített alapú generációs fejlődési elemeket.) Az egymást váltó nemzedékek művészet- 
és irodalomtörténeti jelentőségét legmarkánsabban Ernst Fischer és Hauser Arnold fo-
galmazták meg.2 „A fiatalság biológiai, a fiatal nemzedék társadalmi kategória” – vélte 
Fischer,3 s ez az állítás minden tekintetben illik a társadalmi folyamatokra, hiszen az 
érettségizők azonos sorsélménnyel és társadalmi-politikai viszonyrendszerrel szembe-
sülnek pályakezdésük során.

Az ilyen, hagyományalapon nyugvó iskolákhoz mindig hozzá tartozik az öregdiák moz-
galom, amely az iskola társadalmi hatásmechanizmusának fontos fokmérője. Az oktatás 
és nevelés terén elért eredmények egy tanintézet számára ugyanis nemcsak a végzett 
tanulók egyéni sorsának jobb vagy rosszabb alakulásában tükröződnek. Fontos mutató, 
s egyben visszacsatolást jelentő kapocs az egykori növendékek összetartó erejét bizo-
nyító önszerveződés, az egymást váltó nemzedékek évtizedes távlatokban fennmaradó 
barátsága.4 1803. augusztus 14-én Bessenyei György kéziratos művét e szavakkal de-
dikálva ajándékozta egykori iskolájának: „A Sárospataki Nemes Collégiumnak, mint 
Oskolájának, hol tanulását kezdette, ajánlja az Író, iránta való háládatosságának örök 
emlékezetire”.5 A hálaadás korántsem formális gesztus, mert nem csupán lélektani vetü-
lete (értsd: kellemes egyéni emlékezések), hanem komoly szakmai innovációs tartalma 
van: továbbörökítésre késztet, utat mutat, példát ad.

Hogy érzékeltessük, Sárospatakon mióta és mennyire van jelen a végzettek későbbi 
teljesítményének számon tartása és visszacsatolása, lássuk még néhány adatot a 19. 
századból! A kiegyezés előtt és után 1863-ban, 1866-ban és 1882-ben Emlékkönyv je-
lent meg a sárospataki főiskolai ifjúság kiadásában, az egykori önképzőkörös, később 
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ismertté vált pataki diákok szépirodalmi jellegű műveiből. 1892-ben látott napvilágot 
az első, kifejezetten nemzedéki alapú visszatekintés: az Emléklapok az 1859–1867-es 
osztálytársak sárospataki találkozójáról című füzet témája az 1892. szeptember 24-én 
tartott 25 éves érettségi találkozó lefolyása volt, szépirodalmi keretbe foglalva.

Több évfolyamnak azonos időpontban tartott érettségi találkozóra először 1929. júni-
us 16-án került sor, az előző évben alakult Pataki Diákok Országos Szövetsége szerve-
zésében. E napon a 10, 20, 25, 35, 40 és 50 éve végzettek találkoztak. Az iskola történe-
tében ez volt az első ún. „nagy találkozó”, ahol minden osztály részéről elhangzanak kö-
szöntések. A 20. századot nem is kell tovább részleteznünk, mert a hagyomány máig él.

Ez tehát a közeg, amelyben a Valóságban publikált beszámoló fogant. S végül könyv-
vé érett: az Egy gimnáziumi osztály. Sárospatak, 1956–1960. A találkozók etnográfiája 
című kötetet Hoppál Mihály és D. Molnár István szerkesztette.

Az olvasóban fölmerülhet a kérdés: mennyire sorolható mindez a néprajztudomány 
hatókörébe? A választ megtaláljuk legújabb etnográfiai szintézisünkben. E szerint, bár 
„a 19–20. századi hazai néprajzi vizsgálatok középpontjában […] a rurális társadalom 
állt”, a „vizsgálatai kiterjedtek egyéb társadalmi csoportokra” is. „A néprajz […] első 
renden empirikus tudomány”, amely „vizsgálja a közösség életét, fennmaradását 
meghatározó szokások, íratlan szabályok […] szerepét”.6 Aligha kérdéses, hogy az 
osztályközösségi struktúra vizsgálata kielégíti ezeket a követelményeket.

A néprajz, s főleg a folklór kutatási határokat feszegető skálájának szélességén 
egyébként sem érdemes meglepődni. Hoppál Mihály régóta jó érzékkel ismeri föl 
a mai jelenségek tudományos elemzésében rejlő lehetőségeket, kihasználva azt az 
előnyt, amit a kutató számára kutatási tárgyának kurrens jellege jelent. Példa erre 
a Mitikus szerkezetek a városi folklórban című tanulmánya, amelynek tárgya a le-
vélben, e-mailen terjedő ún. szerencselánc-levél: aki megkapta, küldje tovább és 
szerencse éri, mert akik nem ezt tették, azok vesztettek/meghaltak stb.7

De térjünk vissza az ismertetni kívánt kötethez! Meg kell állapítanunk, hogy 
bár műfajában kétségtelenül egyedülálló, törekvésében nem előzmény nélküli. 
Más iskolákra nincs módunk kitekinteni, így csak Sárospatakot vizsgáltuk, s itt az 
elmúlt évekből három, hasonló célú, de lényegesen kevésbé átfogó igényű művet 
találunk. Közös bennük, hogy magánkiadású művek, s nem gimnáziumi, hanem 
tanítóképzős öregdiákok alkotásai.

A Volt egyszer egy osztály 1951–1955 című kötetben a város művelődéstörté-
neti jelentőségéről és a pataki szellem összetevőiről szóló bevezető tanulmányok 
után osztályfőnöki emlékek következnek. Ezután a negyvenfős osztály 31 tanulója 
tette közzé személyes pályabeszámolóját előzetesen megadott szempontok alapján 
és vallott az életét meghatározó pataki hatásokról. Az osztály halottairól szóló, 
illetve a volt tanárok emlékeit idéző cikkek után képek és dokumentumok zárják 
a kötetet.8

A folytatásban (Volt egyszer egy osztály II. 1951–1955) a végzettek tanítói 
munkásságának bemutatása a központi elem: húszan írták meg pedagógiai és/vagy 
élettapasztalataikat. Helyet kaptak továbbá köszöntők, az első kötet óta elhunyt 
tanárokról és diáktársakról szóló megemlékezések és volt tanárok írásai.9

A Hivatásunk bölcsője 1959–1962 című kötet sajátossága, hogy ezen évfolyam 
tagjai voltak az első felsőfokú oklevelet szerzett tanítók. A rövid iskolatörténeti áttekin-
tés után tanári emlékek olvashatók, majd a végzettek (ötvenből 36 fő, de tizenketten ek-
kor már nem éltek) személyes emlékezése pályájuk alakulásáról, végül dokumentumok 
(újságcikkek, iratok, meghívók, fényképek).10
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A legújabb megközelítés még nem könyv, hanem „csak” kutatási jelentés, de megírá-
sához már példaként használták a most ismertetett kötetet. A Rákóczi Gimnázium 1971-
ben végzett speciális angol tagozatos osztályáról és annak utóéletéről szóló tanulmányát 
Gonda Zsuzsanna (szerző, egyben az osztály tagja), a Magyar Comenius Társaság 2019. 
november 6-ai, tudományos felolvasó ülésén ismertette.11 Szóban jelezte, hogy a kérdő-
íves felméréshez a mintát az 1960-ban érettségizett osztályról szóló kutatás adta.

A talán hosszúnak tűnő bevezető után – bár a tartalmas prológus mindig az ismer-
tetett mű tudománytörténeti jelentőségét hivatott alátámasztani, s reméljük, ez sikerült 
is – tekintsük át a kötetet! Tartalma páratlan értékű forrásanyag. Kezdődik a szóban 
forgó gimnáziumi osztály 1960. májusi utolsó fizikaórájával, amelyen Urbán Barnabás 
tanár úr mindenkit felszólított, mondanák el, mit terveznek érettségi után, milyen pályát 
választanak? Minderről magnófelvétel készült – micsoda előrelátás! –, amelynek szövege 
most nyilvánossá lett. Ezt követi a 25 éves érettségi találkozón, 1985-ben készített hangfel-
vétel, amely jól tükrözi a politikai rendszerváltozás előtti évek hangulatát. A beszélgetést 
Urbán Barnabás tanár úr vezette, mintegy az 1960-as fizikaóra pandanjaként. A harmadik 
forrás, az 1990-es találkozót rögzítő felvétel hangulata egészen más légkörű, szabadabb 
és kötetlenebb, s Hoppál Mihály ide is magnóval érkezett.

A második fejezet teljes egészében a Valóságban megjelent tanulmányt, tehát az 
osztálytársak kérdőíves válaszaiból szerkesztett elemzést tartalmazza. Ezt a folyóirat 
olvasói már ismerik.

A harmadik és negyedik fejezetben interjúkat és komplett kérdőíves válaszokat talá-
lunk. D. Molnár Istvánnal, Varga Józseffel és Vietórisz Andrással Hoppál Mihály, vele 
pedig Ágoston István beszélgetett – a szövegek évekkel korábban készültek. S végül 
három friss emlékezés: Angyalos László, Trauer Hubert és Nagy Attila osztálytársak 
kérdőíves válaszai stílusukban, részletességükben három különböző műfajt képviselnek.

Kérem az Olvasót, ne várja, hogy ennél többet megosszak, vegyék kézbe magát a 
könyvet! A volt pataki diákoknak ez szinte „kötelező”, a máshol végzetteknek „ajánlott” 
irodalom. Ha ugyanis az elmúlt évtizedeket nemcsak történetileg megismerni, de átérez-
ni is akarjuk, ehhez éppen az ilyen bensőséges, olvasmányos, édes-bús „magánmemoár-
töredék-gyűjtemény”, illetve annak elemzése segíthet hozzá. A kötet célja, módszertana 
és tartalma mindamellett komoly tudományos teljesítményt igazol.

(Egy gimnáziumi osztály. Sárospatak, 1956–1960. A találkozók etnográfiája. Szerkesztette 
és az osztálytársak anyagaiból összeállította Hoppál Mihály és D. Molnár István. 
Kiadó: Hoppál Mihály. Budapest, 2019, 168 p.)
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