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Életutak
1. rész

Az ember élete során önmaga megtartására törekszik. Különböző
élettörténetek tükrében ennek lehetőségeit próbáltuk nyomon kö
vetni. Kiviláglik belőlük, hogy a személyes szabadságot a saját dön
tések erősíthetik, de korlátozhatják is. Életünk során meghozott
döntéseink hozzájárulnak (akár csak a későbbi rossz lelkiismeret
formájában) identitásunk további alakulásához.

Magyarországon, az 1945 után bekövetkezett politikai változá
sok egyik következménye a vallásos világnézet dominanciájának
a hivatalos nyilvánosságon belüli megszűnése volt. Ennek eszkö
zéül szolgált eleinte a vallásüldözés, később pedig az ideológiai
lejáratás. Még máig is kérdés, hogyan zajlott le részleteiben a val
lásnak, mint hivatalos világnézetnek a nyilvános kultúra peremé
re szorulása. Közelebbi ismereteket kaphatunk, ha a kérdést az
egyéni identitás oldaláról nézzük meg. Különösen ha a kommu
nista hatalomátvétel és az azt követő politikai diktatúra éveit vizs
gáljuk a személyes vallásosság változása szempontjából.

Az írásban használatos fogalmak közül érdemes néhányat tisz
tázni. Ilyen a többször előforduló "identitástudat" kifejezés. A
mai ember gyakran teszi fel a Ilki vagyok én?" kérdést önmagá
nak. A szakirodalom szerint az identitás a nem, az életkor, a nem
zetiség, a vallás stb. elemeinek félig-meddig tudatos elfogadásá
ból áll. Ezeket a sajátosságokat az egyén valamilyen módon
struktúrába rendezi. Ezek relatív és abszolút helyzete az idő so
rán változhat. Viszonyuk egyéni krízis vagy a külső körülmények
változására újraszerveződhet.

A másik kifejezés az "élettörténet". Az élettörténet és az identitás
szorosan összefüggnek egymással. Az élettörténet önmagunk keresé
sének, megtalálásának, azaz a személyes identitásunk kialakulásá
nak az időben megvalósuIó rendszere. A folyamatosan változó körül
mények komoly kihívás elé állítják az önmagával - vagy előző önér
telmezésével - összhangot őrizni akaró embert. Minden életútban fel
bukkan egy-két, néha három olyan sorsfordulónak nevezhető ese
mény, amely látványosabban változtatja meg a korábbi önértelmezést.

Tamás élettörténete

Tamás életútja több töréspontra utal. Itt csak a legfontosabbakat
emeljük ki, három egymástól jól megkülönböztethető Identitásvál
tást. Először a gyermekkorban megszokott vallásos világnézetét vé-
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dő, a politikai hatalommal szembenálló fiatalemberrel (1948-1951),
majd a vallásosságát elrejtő pályakezdő tanítóval (1952-1963), s vé
gül a vallását feladó, a hatalom ideológiáját kényszerből, meggyő

ződés nélkül elfogadó úttörőház vezetőjével és iskola igazgatójával
(1964-86) találkozunk.

Abban a faluban, ahol Tamás született, 1947-ig még villany
sem volt. Ennek ellenére vallja:

Nagvon szép gyermekkorom volt. Mert az öreg szülék olyan káprázatos szép
körülményt teremtettek: Mikulás várás, Jézuska várása, a húsvéti nyuszi fészek
nek a megkeresése kinn a mezőn. Télen, amikor malacot öltek, kis tüzet raktunk,
fülét, farkát, körmét beledobta a hentes a tűzbe és nil ott néztük. Az iskolában
volt a kápolnánk, édesapám kántorkodott benne.

Édesapja Édesapját csodálatos embernek tartotta, aki egy kovácsmester
fiaként, tanulásának köszönhetően jól jövedelmező kántori állás
hoz jutott. Családapaként ugyanezt a sorsot szánta fiának, ezért is
igyekezett a diákváros, Eger közelében letelepedni. Nem tudta so
káig egyengetni fia útját, 1943-ban, a Il. világháborúban orosz ha
difogolyként meghalt. Apja emlékét Tamás a mai napig őrzi.

Az én apám egy olyan lelki piedesztálon volt és maradt, aki telepes rádión
hallgatta éjszakánként az operaközvetitéseket, akinek a könyveiből még most is

tanulok: Jókai, Mikszáth, a Tolnai VIlágtörténelem. Elrabolták tőlem, megfosztot
tak, és igenis hadiároának érzem magam máig.

A családfő elvesztése után lavinaszerűen zúdultak a családra
további tragédiák. Két évvel később a Kassára nősült bátyjáról
kaptak rossz híreket.

1945-öt írtunk. A bátyámat Kassán feljelentették a szlovák partizánok az ora
szoknál, hogy magyar kém. Már korábbról beteg volt, mert Erdély visszafoglalá
sakor cukorbetegséget kapott. Elvitték az oroszokés agyonverték, ki akartak belőle

valamit kényszeriteni. Harminc napon keresztül hurcolta magával a KGB, és va
lahol Losonc környékén elkergették: cukorbetegséggel, agyonvert fejjel, krónikus
hasmenéssel. Miskolcig bírta a rokonokig. Onnan vittük haza '45 februárjában a
falunkba. Nem gyógyult meg soha. Megmasszíroztuk a homlokát, s az orrán ke
resztül folyt a genny, harmincegy évesen halt meg. Az oroszok verték agyon.
Mert nemcsak úgy lehet valakit agyonverni, hogy ott helyben meghal, mint a krimi
ben. Úgy IS lehet, l10gy addig ütöm, I10gy nélJány l1ónap múlva belehal.

A ciszterci gimnázium Édesapja utolsó - ám fia élete szempontjából meghatározó -
intézkedése a tízéves Tamásnak a ciszterci szerzetesek iskolájába
való beíratása volt. A további szövegekből látható, hogy sorozatos
tragédiák ellenére ez a gimnázium segítette egyfajta belső egyen
súlya megtartásában. Az iskolában töltött évekre mint paradicso
mi állapotokra emlékezett vissza. Osztályfőnöke papköltő volt,
akit abban az időben apja helyett apjának tekintett.

Ezek a ciszterciek: voltak életem legnagyobb élményei. A vallásosság benne
volt a [alakban, egy légkör volt. A magatartásukban, az emberi jóságukban, és
óriási tudásukban! Ma is él az egyik zirci apát, máig gyóntató lelkiatyám.

Az első pár év csodálatos volt, a felejtIletetlen papköltő lett az osztályfőnö

kám. Csodálatos, széles látókörű ember. Egtjszerre költő tolt és pap. Olyan ter-
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Az első válaszút

A tanítóképző

államosítása

mészeies, felszabadult volt. Nemcsak lelki atyja volt tanítványainak, hanem an
nál sokkal több, ha lehet több valaki. Olyan dolgokra is megtanított bennünket
- hatvanhárman voltunk egy osztályban, csupa paraszt és kispolgár -, hogy a
testi szükségletet mikor kell elvégezni, vagy olyan csodálatosan tudott beszélni
akár a férfi-nő kapcsolatról, akár az étkezésről. Egyszer behozott egy szaloétát,
tányért, kést, villát az osztályfőnöki órára. Egy szelet kenyérrel megmutatta, ho
gyal! kell megenni. Csodálatos ember volt, de az egész tanári kar is.

A családdal és az iskolával kapcsolatos emlékek mutatják,
hogy Tamás gyermek- és kisiskolás kora kettős élményvilágban
zajlott. Egyszerre tapasztalta a család védő-oltalmazó burkát, a jól
választott iskola szocializációs szerepét és az emberi életeknek és
a minimális erkölcsi szabályoknak a semmibevételét a történelem
viharaiban.

Ezt a közeget hagyta ell947-ben, amikor - mit sem sejtve a
közelgő rendszerváltásról - felvételizett a város egyházi kezelé
sében lévő tanítóképzőjébe. Csak utólag látható, hogy ekkor nem
egyszerűen tanáraitól, diáktársaitól búcsúzott el, hanem attól a
közegtől is, amely a vallást és a tudományt egységes világnézet
ként és kultúraként közvetítette számára.

Az iskolaváltás fordulópont lett az életében. Vajon miért tör
tént ez Tamással, s milyen más lehetőségek adódhattak volna
még?

1) Tamás a gimnáziumban marad, mivel nyolc osztályos isko
lába járt. Ennek befejezése után jelentkezhetett volna egyetemre.
Az azonban tudható, hogy az egyetem akkoriban még "úri" szo
kásnak számított, amiről Tamás aligha álmodhatott.

2) Tamás családjának a tanácsa és édesapja emléke iránti tiszte
lete ellenére sem jelentkezik át a képzőbe. A gimnázium vallásos
légköréhez ragaszkodik, a megélt traumák miatt csak ott érzi ma
gát biztonságban. A maradás helyességéről ő és/vagy egyik taná
ra meggyőzi édesanyját.

3) Tizennégy évesen abbahagyja az iskolát, s elmegy kétkezi
munkásnak, mint azt a hozzá hasonló, árván maradt falusi fiata
lok többsége meg is tett.

Ezek közül egyik lehetőséget sem választotta. Jövője érdekében
tanítóképzőbe jelentkezett. Az iskolák államosítását a tizenöt éves
Tamás már ott élte át.

Új iskolájában a légkör egy csapásra megváltozott. Amikor
1948-ban az összes diákot Egerben kivezényelték a Mindszenty
ellenes, a hatalom által szervezett tüntetésre, Tamás, barátaival a
hivatalos rigmusokkal szembeni szövegeket igyekezett kántálni.
Ez és az ehhez hasonló viselkedése nem maradhatott titokban, s
még ugyanabban az évben (tizenhat évesen) "diákszövetségi nép
bíróság" elé állították. A vádpontok, visszaemlékezése szerint, a
következők voltak:

Mindszentyről azt nyilatkoztam, hogy csak őt tudom elfogadni a magyar ál
lam vezetőjeként. Csak álltam előttük! Hogy azt mcséltem az osztályban, hogy a
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munkásosztály fiirtökben lóg a villamoson, a munkásosztály vezet8i meg lefiig

gönyözött autókkal suhannak. Mondom: - Tudja a fene, hogy mondiam-e

ilyet. Jött egy osztály társam, és az előadta, hogy ekkor és ekkor az osztályban

miket mondtam. Azért piszkáltak, mert a fiúk ideológusának tartottak. Az lett

az {télet, hogy nem volt helyem köztiik, kirúgtak.
Ellenzékben Tamás ideológiai ellentétbe került a népi kollégiumhoz tartozó

diákszövetségi vezetőkkel. Magatartását egyelőre a szövetségből

való kizárással torolták meg, amit Tamás ekkor még nem vett ko
molyan. Nevetett az atrocitáson. Az események azonban tovább
bonyolódtak. A következő tanítási évet új épületben kezdték. Ál
lamosították Tamás régi gimnáziumát, a ciszterciektől elvették az
épületet, s odahelyezték a tanítóképzőt.

Az egri ciszterci gimnáziumba telepítették a tanítáképzőt. Az volt a borzalom,

hogy vissza kellett ugyanoda menni, de egy másik ideológiába, egy másik világ
ba. A pedagógia tanárom azt mondta egyszer a folyosón, hogy ne kekeckedjen

ezekkel fiam, mert maga sokkal többet ér annál, mintsem áldozata legyen ezek

nek. Javaslatára írtam egy cikket a faliújságra. Mécs László versét idéztem ben
ne: A pisztrángoktól azt tanuliam, soha nem úsznak ők az árral, de mindig

szembe, mindig hősként. Mellé írtam, hogy kedves tanár úr, mit akar tőlem,

pisztráng legyek vagy áruló? (...) Hivatott.- Nézze fiam, maga egy nagy mar

ha, itt már nem lehet mást, mint megalkudni.

Tamás egyre nehezebb helyzetbe került. Környezetétől kezdett
elszigetelődni. Kiszorult a tanítóképző átszervezett diákközössé
géből, s már nem tartozott a ciszterekhez sem. Magára maradt
problémáival, nem volt számára mértékadó személy vagy közös
ség, akikhez igazíthatta volna magatartását. Megpróbálta felvenni
az egyik volt ciszterci tanárával a kapcsolatot, tanácsért fordult
hozzá, de annak válasza sem segített.

- Nézd, én nem tudok neked tanácsot adni. Mi is szorult helyzetben va

gyunk. Itt meg kell élni.

Összetalálkozott más diákszövetségből eltávolított fiatalokkal, s
csatlakozott hozzájuk. Egri Ifjú Gárdának nevezték magukat. Terveik
szerint az amerikaiak bejövetelekor ők nem mentek volna haza, a
kommunistákat akarták lőni. Nagyon lelkes tag lett. Egyik társuk
minden e~es találkozójukról naplót vezetett. Valaki megtalálta s be
vitte az AVÖ-sokhoz. Azonnal becitálták őket, többüket - köztük
Tamást is - nagyon megverték. A történet következményeként év
végén az igazgató elbocsátotta az érintetteket.

Kényszerből bár, de újabb változás következett az életében.
1950-ben, a politikai rendszerrel szembehelyezkedő tizenhét éves
fiatalember pályája bizonytalanná vált. Kérdés, hogyan reagálha
tott volna ebben a helyzetben egy fiatalember, illetve mit tett Ta
más? Hipotetikusan az alábbi választások merülhetnek fel.

A második válaszút 1) Tudomásul veszi, hogy politikai gondolkodása oly mérték-
ben ütközik az iskolarendszer elvárásával, hogy feladja eredeti
tervét, s többé már nem akar tanítá lenni. Kicsapása után vissza
megy a falujába, s a lehetőségek szerint munkát vállal. Ám a falu
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ekkor már egyre kevesebb munkát kínált, a faluról való elmozdu
lást ösztönözte az uralkodó ideológia is.

2) Keres magának egy olyan középiskolát, ahol le tud érettsé
gizni, s megpróbál érettségivel a zsebében elhelyezkedni. Érettsé
gije keveseknek volt az '50-es években, számíthatott volna kvalifi
kált munkára. Ez a választás azonban nagyobb anyagi terhek vál
lalását, s ami még fontosabb, nagyobb vállalkozókészségét feltéte
lezett volna, mint amire Tamást családi környezete és származása
felkészítette. Ráadásul a politikai ütközés ott is fenyegette volna.

3) Fiatalkorra jellemző hévvel reagál büntetésére, kicsapatása
után az övéhez hasonló gondolkodású fiatalok társaságát keresve
összeakad egy (például) vallási alapon szerveződő közösséggel.
Persze ehhez megfelelő közösség is kellett volna, amiből egyre
kevesebb volt, hiszen azokat a politikai rendőrség sorra felszá
molta.

A diploma megszerzése Egyik itt felmerült alternatívát sem választotta, nem ment
vissza falujába, nem vállalt fizikai munkát, nem mondott le arról,
hogy tanító legyen, nem került újabb hatalom által tiltott szervez
kedésbe. Ehelyett keresett magának egy eldugottabb helyen lévő

főiskolát, s megszerezte a diplomáját. Alighanem ez volt a maxi
mum, amire a kor lehetőséget adott neki. S a történtek után eh
hez is jó adag szerencse kellett. Alig kétséges, hogy ennek Tamás
is tudatában volt. Kérdés viszont, hogy ez nem jelentette-e önma
ga és meggyőződése feladását?

Nem mertűnk mi már semmit sem csinálni. Elég volt, hogy kirúgtak Eger

ből... Pénzt kellett keresni, agyonra ki voltunk tikkadva. Elhordtam apám összes

ruháját, cip8jét, és anyuka annyit kapott, hogy ennivalóra sem volt elég. El kel

lett tartani 8ket tizenkilencéves fejjel. Ha már egyszer engem meggyepáltak a

képz8ben, priuszos diák voltam a diákszövetség miati, kirúgtak a képz8b81, mert

l8ni akartam a ruszkikat, tényleg 8szintén akartam tizenhétéves fejjel... Ezek

után azt gondoltam, hogy nem adok fel semmit, de meghúzom magam, mert tu

dom, hogy hol a helyem, mert meg kell élni ... Mindent csinálok, amit lehet, de

ezentúl már semmit sem, ami államilag üldözend8.

Utólag látható, hogy Tamás életét döntően befolyásolta az a le
hetőség, hogy kicsapott diákként mégis folytathatta tanulmányait.
Ezután társadalmi, főleg politikai magatartása szűk keretek közé
került. Úgy viselkedett, hogy abban az állami szervek többé ne
találhassanak kivetnivalót.

A harmadik válaszút A képző elvégzése után - saját megítélése szerint - jó tanító-
nak és később tanárnak bizonyult. Története szerint 1956-ig nem
történt vele különösebb esemény. Csendesen, visszavonultan élt
és dolgozott. Munkahelyén vallásosságáról hallgatott, saját falujá
ban viszont eljárt templomba. Az 1956-os évek emlékeitől újból
megélénkült elbeszélése. Ekkor Tamás, noha a harcokban nem
vett részt, Budapesten a forradalmároknak kenyeret osztogatott,
'57-ben emiatt utolérte a politikai rendőrség. Míg kivizsgálták a
forradalomban játszott szerepét, felfüggesztették állásából. Nem
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tudtak semmit rábizonyítani, visszamehetett tanítani, de új helyre
került. Ekkor ismét tudatosult benne, hogy itt már nincs mozgás
tere. Egy Budapest környéki faluban telepedett le végleg. Amikor
a helybéli úttörőház vezetői posztja megüresedett, ő is szerepelt a
pályázók között, Az állás feltétele a templomba-járás teljes abba
hagyása volt.

Vajon mi történhetett volna Tamással, ha nem jelentkezik 1964
ben politikai munkakörbe?

l) Tamás megelégszik tanári állásával, s egyfajta passzív életet
él. A karriert kerüli, mert ismeri a rendszer logikáját, s tudja,
hogy szakmájában a karriernek az ideológiai behódolás a feltéte
le. Egyfajta belső ellenzékbe vonul, szemlélődő életet él, s
amennyire lehet, átadja gyermekeinek-tanítványainak hite erkölcsi
értékeit. Persze a karrier radikális feladása olyan óriási áldozat
lett volna, amit aligha lehet valakitől megkövetelni.

2) Kerüli a vezető beosztást, ám ragaszkodik családja anyagi
gyarapodásához. A tanítás mellett ezért másodállást vállal akár fi
zikai munkát is, megosztva energiáját a fizikai és a szellemi mun
ka között. Ezt a "megoldást" akkortájt sokan választották.

3) Felhagy a tanári állássa!, diplomás emberként megpróbál
egy semleges szektorban, például a gazdasági-pénzügyi világban
elhelyezkedni, s középvezetői beosztást elérni. Vallását ebben az
esetben nem kell teljesen feladni, esetleg lakóhelyétől távol eljár
hat templomba. Ez persze ugrás lett volna a bizonytalanba, ami
minden bizonnyal életszínvonalának - legalább átmeneti - esé
sével járt volna.

Tamás egyik alternatívát sem választotta. A passzív visszavo
nulás, a másodállás, mint jövedelempótló tevékenység vagy a pá
Iyamódosítás fel sem merült benne.

Száltam. hogy kedvem lenne az úttör8ház oezeiéséhez, de hát ott térdeltem
mindig a templomban. Úgy tettem fel a kérdést: Vagy a templomba járok vagy
ki leszek küszöbölve.

A végső döntés Amikor Tamás az állást elfogadta, a templomba-járást abba-
hagyta. Ezzel a döntéssel indult el szakmai karrierje egy olyan
úton, amiről többé már nem tért le. Nyolc évvel később, 1972-ben
kinevez ték egy kisebb iskola igazgatójának. Akkor még nem, de a
következő igazgatói kinevezéssel egyidőben jelentkezett az
MSZMP-be.

Amikor megkaptam a második igazgatói kinevezést, s elkezdtem az iskolában
dolgozni, feltöltöttem a tanári kart. Ösezel jött a párttitkár azzal, hogy van egy
üres státuszuk a pártban. s ha gondolom, beléphetnék. Akkor arra jutottam, hogy
az e18ző helyemen négy évig a pártban rólam, de a hátam mögött döntöttek. Be
léptem, azzal a tudattal, hogy ha ellenkezek, ha jártatom a számat, akkor a gtJer
mekeimet nem fogja senki sem felnevelni.

A hatalom elvárásának eleget téve belépett a pártba. Cserébe
anyagilag jelentősen gyarapodott. Elsők között épített a faluban
emeletes házat, édesanyját magához vette s haláláig gondozta,
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autót vett, s családjával együtt külföldre utazhatott a hetvenes
évek elején.

Beleszakadtam ebbe a témába. Amikor Ágnes lányom hazajött egyszer az is
kolából, hogy olyan szépeket beszél a tisztelendő bácsi, s mond apu miér! nem
járhatok hittanórára? Meg a barátnője szerint olyan szépeket mesél a pap a
templomba, miért nem járhatok én is? (...) Örülünk, hogy felépítettük a házat,
hogy elláttuk a gyerekeinket, ennek megfelelő a jövedelmünk. Nem engedhetjük
meg magunknak, hogy a glJerekek templomba járjanak. Ki voltam téve mindig
annak, hogy egy senkiházi krapek, amikor én szépeket rnondok piros nyakkendő

ben, akkor az azt mondja, hogy nem ér az egész semmit, mert a beszédben nem
volt semmi politika. Hiányzott neki, hogy nem tettem hitet a Kádár-rendszer
mellett... Itt az én problémám(. ..) Nem tudom azt mondani a lányomnak, hogy
mehet templomba, mert akkor végem. Azt sem tudom mondani, hogy nem érde
kel a Kádár elotársad. nem érdekel a kammunizmusod, meri tudom, hogy kik
vagytok. Ehelyett azt kell mondanom - Jó Jancsikám, majd legközelebb... Rólam
van szól Majd ha az utókor ítélni fog fölöttünk, ne azt Vizsgálja, hogy mit kel
lett volna tennünk, hanem azt, hogy mit lehetett tenni...

Tamás ma nem boldog múltjával, de azzal mentegeti magát
önmaga előtt, hogy nem volt másra lehetősége. Nyilvánvaló,
hogy erről maga sincs teljesen meggyőződve. Tudja, hogy az
"utókor" megismerve történetét "ítélni" fog. Történetéből kiderül,
hogy ő, személyesen - a kor szűk mozgásterében - mennyit tu
dott megtartani önmagából.

(jolytatjuk)
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