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Beke Kata 1936. december 22-én született Budapesten. 
Székely édesapja, aki 1922-ben Erdélyből települt Ma-
gyarországra, Somogyban százholdas kisbirtokot szer-
zett; 1945. után a családot sok hátrány érte a kulák meg-
különböztetés miatt.

A szentendrei ferences gimnáziumban érettségizett, 
majd magyar-történelem szakos tanári diplomát szerzett 
az ELTE esti tagozatán. Közben és utána a Szövetkezeti 
Könyvterjesztő Vállalatnál dolgozott, majd a Kereske-
delmi és Vendéglátóipari Főiskola Kollégiumában törté-
nelmet, később a főiskola tanárképző tagozatán magyar 
nyelvhelyességet, retorikát tanított; ebben az időszakban 
már publikált oktatási, közéleti kérdésekről.

1979 és 1982. között dolgozott a Felsőoktatási Peda-
gógiai Kutató Központban is, majd 1982 és 1990 között a 
Kaffka Margit Gimnázium tanára volt. 1988-ban a Peda-
gógusok Demokratikus Szakszervezetének alapító tagja 
volt, ugyanebben az évben belépett a Magyar Demokrata 
Fórumba, ő szerkesztette a párt oktatási programját.

1990-ben országgyűlési képviselőnek választották, 
1990. szeptemberétől a Művelődési és Közoktatási Minisz-
térium politikai államtitkáraként dolgozott. Mivel oktatási 
elképzeléseit nem tudta megvalósítani, lemondott államtit-
kári tisztségéről és kilépett az MDF-ből. 1994-ig független 
országgyűlési képviselőként politizált, majd visszavonult.

Irodalmi és publicisztikai tevékenysége is jelentős, 
1990-től 1992-ig az Új Katedra főszerkesztője volt. Több 
könyvet írt: Istennek furcsa ízlése van (kisregény); John Bo-
naventura Pendragon igaz története (elbeszélések); Kasz-
szandra (elbeszélések); Leszámoltam Stanci nénivel? (pub-
licisztikai írások), Jézusmária, győztünk! (memoárok).

Beke Kata 1980-ban megkapta az Irodalmi Alap 
publicisztikai díját, 1992-ben a Comenius emlékérmet, 
1996-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztike-
resztjét (polgári tagozat) vehette át.

Beke Kata (1936–2009.) halálára
Elment egy hiteles ember, egy olyan személyiség, 
aki megnyilvánulásaiban, tetteiben mindig azonos 
volt önmagával, azzal a belső iránytűvel, amely ma 
oly sokakból végzetesen hiányzik.

Valamikor a nyolcvanas évek elején tűnt fel a 
nyilvánosságban, elsősorban az ÉS hasábjain, kí-
méletlenül őszintén, meglehetős racionalitással 
fogalmazó, ám némi érzelmi túlfűtöttséggel is át-
színezett hangja. Időről időre leírta gondolatait a 
pedagógia és a pedagógusok nyomoráról és meg-
nyomorítottságáról, az iskolák világának áporo-
dottságáról, a diákok már-már fájdalmas művelt-
séghiányáról, értékeik elsivárosodásáról.

Beke Kata egyaránt kritika tárgyává tette az ok-
tatásügy, a hivatal ostobaságát és a pedagógusok 
szolgalelkűségét, hivatalnoki alázatát, a sokszor 

öncélúnak tűnő reformokat és az iskola reformelle-
nességét. Dühítette kollégái görcsös ragaszkodása 
az évtizedek óta megszokott, avítt gyakorlathoz, az 
iskola világának megannyi valóságidegen sémájá-
hoz, miközben ő maga, sosem tagadva meg kon-
zervatív értékrendjét, a kitörés egyik lehetőségét a 
görög–zsidó–keresztény hagyomány gazdagságát 
közvetítő iskolában látta. Színesen, érdekesen írt 
arról, hogy sok évtizednyi bezártság után mit je-
lentett számára az Európára, a tágabb világra való 
rácsodálkozás, ugyanakkor kemény kritikával il-
lette a nemzeti értékszempontok felemás érvénye-
sülését kora iskolájának műveltségképében.

A nyolcvanas évek vége felé a Gyorsuló időben, 
a Magvető – jóval a rendszerváltás előtt indult, fel-
becsülhetetlen értékű – sorozatában a cikkek heve-
nyészettségén felülemelkedve nagyon koncepció-
zusan, jól argumentáltan megírta széles társadalmi 
vitát kiváltó könyvét, a Jelentés a kontraszelekciórólt. 
Akkoriban épp egy budai előkelő gimnáziumban 
tanított, viszonylag igényes, konszolidált, ám min-
den valószínűség szerint anyagilag és erkölcsileg is 
alulértékelt, sokféle okból frusztrált, szorongó pe-
dagógusok között. Tapasztalatai zömmel ebből a 
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környezetből származtak, ám korábbi életútja – volt 
könyvterjesztő, kollégiumi nevelőtanár, főiskolai 
oktató, sőt pedagógiai kutató is –, érzékenysége, 
nyitottsága lehetővé tette, hogy szélesebb horizont-
ról szemlélje kora valóságát. A könyv arra világított 
rá, hogy nem csak azért van kontraszelekció a peda-
góguspályán, mert szánalmasan rosszak a fi zetések, 
hanem azért is, mert a pedagógusok nagy hányada 
számára talán még a szegénységnél is elviselhetetle-
nebb az értelmiségi lét hiánya, a felülről vezéreltség, 
a hierarchikus függés, az iskola átpolitizáltsága.

Beke Katát, a deklaráltan hívő, konzervatív, 
ámde mégis szuverén, belülről vezérelt, sok te-
kintetben öntörvényű értelmiségi embert az iskola 
világának autonómiahiánya, bürokratikus felülről 
vezéreltsége zavarta a legjobban, meg az értékek 
lassú, szinte észrevétlen erodálódása, de háborgott 
ő a tananyag pragmatizmusa miatt éppúgy, mint a 
tanárok igénytelensége és elszürkülése okán. S per-
sze szomorúvá tette, hogy a gyerekek életmódja, 
kulturális érdeklődése, nem utolsó sorban erkölcsi 
felfogása mennyi negatív jelenséggel terhes.

Tanítványai, kollégái, barátai csodálták szar-
kasztikus humorát, életszeretetét. Vitákban, társa-
sági beszélgetésekben gyakorta érezhettük, hogy 
mennyiféle gazdag érzelmet, szenvedélyt él meg. 
Másik, szintén nagy vitát kavaró könyve, a Mert 
az ember kétnemű – mely a nők társadalmi szere-
pével, a női egyenjogúság társadalmi korlátaival 
foglalkozott –, oldalakon át szólt arról, hogy a nők 
egyik legnagyobb problémája a szellemi és érzel-
mi szabadság megélésének korlátozottsága. A szá-
raz szüfrazsett helyett a szerelem, a boldogság, a 
család iránt elkötelezett Beke Kata lépett ebben a 
könyvben a nyilvánosság elé, aki közéleti szenve-
déllyel tudott írni legbensőbb magánügyeiről is.

A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulójának 
idején, amikor „nem tetszettünk forradalmat csi-
nálni”, csak rendszert próbáltunk váltani, azaz mi, 
hétköznapi emberek kicsit őszintébben, nyíltabban 
próbáltunk beszélni, olyan vezetőket próbáltunk vá-
lasztani, akik nekünk szolgálnak, és nem felettünk 
uralkodnak, felbukkant egy egészen új Beke Kata. 
Rá jellemző módon, anakronisztikus szenvedélyes-
séggel próbált meg forradalmárként viselkedni, be-
szélni s főleg cselekedni egy valójában forradalom 
nélküli korban. Néhány hasonló lázadó hajlamú 
tanárral megalakította a Pedagógusok Demokrati-
kus Szakszervezetét, majd az MDF egyik markáns 
politikusává válva megírta a legnagyobb rendszer-
váltó párt oktatási programját, amelyben felvázolta 
egy demokratikusan működő, tulajdonképpen sok 
szempontból meglehetősen liberális, ám a korábban 

sokszor bírált erkölcsi nihilizmust, morális elszegé-
nyedést megállítani hivatott iskola képét.

Őrzök róla egy képet: ezerkilencszáznyolcvan-
kilenc egy késő őszi, szürkülettel terhes délutánján, 
szakadó esőben áll egy emelvényen az Akadémia 
előtt, az Eötvös téren, a PDSZ hatalmas tömeget 
felvonultató nagygyűlésén. Szenvedélyes hangon 
beszél, éppen Bibó – mára frázissá koptatott – sza-
vait idézi az egyenes derékkal járó, félelmeit örök-
re száműző demokratáról. Arról akarja meggyőzni 
a tömeget, kollégáit, hogy bátran merjék felemelni 
szavukat az ostoba, hivatalnok mentalitású iskola-
igazgatók és művelődési osztályok ellen. A tömeg-
ben lévő pedagógusok ernyőik alá bújva fi gyelik, a 
szürkületben is látszik arcukon a meglepettség, hisz 
nem ilyen szavakhoz szoktak eddig. „Merjetek bát-
rak lenni, merjetek nem félni, merjetek forradalmat 
csinálni az iskoláitokban, különben ez az egész, amit 
elkezdtünk, langyos népünnepéllyé, vidámkodó ma-
jálissá válik” – mondja. A tömeg egy része a szakadó 
eső miatt szenvedélyes beszéde alatt lassan elhagy-
ja a teret. Beke Kata kissé csalódottan néz a tér felé, 
majd erőteljes kézmozdulattal félrelöki a fölé tartott 
ernyőt, s az esőben tovább beszél, s mire mondan-
dója végére ér, csuromvizes lesz az arca, a haja, a ka-
bátja. Csapzott Jeanne d’Arc – mondom magamban 
–, akit majd hamarosan nem fognak szeretni az övéi.

Jelképes ez a történet, előrevetíti a politikus, az 
államtitkár, a képviselő Beke Kata nem sokkal ké-
sőbbi konfl iktusát saját pártjával, a hatalommal, a 
hivatallal. Ő forradalmat, radikális változást akart 
mindenütt, s főleg őszinte, tiszta emberi viszo-
nyokat, egyenes beszédet. Ehelyett kénytelen volt 
szembesülni a politika mindennapi gyakorlatának 
szükségszerű kompromisszumaival, praktikáival. 
Ezt a csalódottságot, fájdalmas életérzést írta meg 
a Jézusmária, győztünk! című könyvében, miután 
minden politikai, hivatali funkciójától megvált.

A szenvedélyes élet és gondolkodás nemcsak 
lelkileg, de testileg is megviselte, szívbetegséggel 
küzdve élte utolsó, közel másfél évtizedét. Sokat 
olvasott, s ő, az önmagát forradalmárnak szánó 
Jeanne d’Arc a máglya helyett végül is szívszana-
tóriumokban kényszerült megpihenni.

Egy véletlen, röpke találkozásunkkor arról be-
szélt, hogy azokat a hősöket keresi az olvasott mű-
vekben, akik lázadóként is teljes életet tudnak élni.

Úgy hitte, neki ez nem sikerült volna, pedig té-
vedett.

Azon kevesek közé tartozott, akik nem kötöttek 
kompromisszumokat semmivel és senkivel. Éppen 
ettől volt teljes az élete.

Schüttler Tamás


