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Szülő-gyermek, mester-tanítvány

Németh István PéterNémeth István Péter

Pápáról a Parnasszoszra, és vissza…
Varju Dezső tanár úr

„Historia est magistra vitae.”

„Come back to School…”

Ahogy lenni szokott, éveken 

át diákként magam is a szigorú 

s követelő tanárt láttam benne. 

Nem volt engedékeny típus, s csak 

később értettem meg, hogy az el-

várások a legnagyobb megtiszte-

lések, amikkel a másik emberhez 

fordulhatunk. (Ezt Varga József 

direktor úr mondta ki a 2015-ös 

esztendőben.)

Az évek folyamán postákat 

váltottunk, 1998-ban levelezni 

kezdtünk. Én mindig megküld-

tem néki a munkáimból a leg-

újabbat, s  ő annyiszor megdi-

csérte. Széljegyzeteket készített, 

még a klasszikus gnómákat, velős 

mondásokat is lekottázta görög 

betűkkel: „Az eddigi találkozó-

kon azt a tapasztalatot szereztem,

hogy a mai fi ataloknak sokkal több 

lehetőséget kínál az élet, de nem 

könnyű helytállni. És az értékes 

életért nagyon-nagyon sok áldo-

zatot kell hozni. Καλεπα τά καλα 

= Kalepa ta kala = a szép dolgok 

nehezek – maradt meg bennem a 

görög közmondás.”

1974 és 1978 között a történe-

lem és a földrajz óráin már elejtett 

szavakból és történetei mozaik-

darabjaiból is összeállt bennem 

pályája, de leveleiből szinte egész 

curriculum vitae-je megrajzolható. 

Íme, egy kisbiográfi át kiadó kol-

lázs a postáiból: 1923-ban abban 

a faluban született, amelynek mo-

nográfi áját hetvenöt esztendősen 

elkészítette: „Én – egyre fogyván 

az erő – kisebb dolognak örül-

hetek: megjelent a szülőfalumról 

írott könyvecském. Én ezzel tu-

dom csak viszonozni küldeménye-

idet. Megpróbáltam összegyűjteni 

diákkoromtól az elérhető anyagot. 

A falut a történelem eddig nem so-

dorta el, most magától sorvad egy-

re inkább. Az otthon maradottak 

magukat is szinte idegennek érzik 

benne… Olvass bele!” Kupi gyer-

mekként (majd pápai diákként) 

orvosnak készült, akárcsak példa-

képe, Németh László. Az író prak-

tizált is a megélhetéséért, a  tanár 

Dezső bácsi – nem, de egy hatal-

mas régimódi injekciós fecskendőt 

és hozzátartozó hatalmas és rozs-

dás tűt Nagy Istvánnak ajándéko-

zott. Nagy Pista azóta közmegbe-

csülésnek örvendő főorvos. A sors 

nekem Dezső bácsi céduláját tar-

togatta, s  én – nomen est omen 

– Keresztury Dezső s Gink Károly 

Csodálatos mandarin című köny-

vével leptem meg. Bartók színpa-

di műve Petőfi  Sándor ama velős 

mondásának látomássá tágításáról 

szól – a Bolond Istókból: Míg az 

ember boldog nem volt, addig meg 

nem halhat.)

Pápai diák a református kollégi-

umban, ám az eszmélkedés éveivel 

arányosan igen fontosnak tartotta 

azt az időt is, amit a budai Mé-

nesi úton töltött. A  „megvan”-él-

ményem itt mesélendő el, hiszen 

megtudtam, Dezső bátya kitől látta, 

hogy mesternek és tanítványnak 

összefogódznia jó egy sétálós be-

szélgetésben. (Hauber Károly tanár 

is utalt erre Dezső bácsi koporsó-

jánál: „S  ki ne tudná visszaidézni 

azt a Türr gimnáziumban gyakorta 

megfi gyelhető életképet, amint a 

folyosón fel-alá sétálgat valamely 

diákjával elmélyült beszélgetésbe 

mélyedve?” Fülep Lajos volt az, aki 

tanítványaiba így belekarolt.

Dezső bácsit a paraszti sorban 

eltöltött gyerekkori évek a népi 

írók mozgalma és művei felé tes-

sékelték. (Ám minden kultúrkörről 

tudós alapossággal és megbecsü-

léssel beszélt nekünk: vidéke sakte-

reitől a soproni zsinagóga kultikus 

fürdőmedencéjén át az Újszövetsé-

gig. A Holt-tengeri tekercseket és a 

Leuweni kódexet vagy a lyoni taká-

csok mozgalmát szinte karnyújtás-

nyi közelségbe hozta és láttatta a 

tanórákon. 43 hónapos fogságából 

is csak azokat az epizódokat emel-
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te ki, amelyekkel azt tudta bizony-

gatni, hogy küzdenünk kell majd.)

A  legkedvesebb olvasmányairól 

is írt leveleiben, amik mindvégig 

elkísérték: „…TV-t ritkán nézek, és 

mégis elszalad a nap, s néha éjszaka 

is órák telnek el alvás nélkül. A házi 

munkában segítek a feleségemnek, 

mert az onokák nagyra értékelik 

a nagyanya főzte-sütötte ételeket. 

Összehasonlítom a magam életét 

az övökével hasonló korban. Mi 

ebben az időben Németh Lászlón, 

Illyésen, Veres Péteren, a Kalevalán, 

a népdalokon nevelkedtünk, vagyis 

a népi mozgalom emlőin… Időn-

ként rendezgetem a régi anyago-

kat, feljegyzések az olvasott köny-

vekről, ezekről írott vélemények, 

kedves versek, kordokumentumok. 

Az életem értelmét adta, hogy így 

éreztem: ezekből fel tudtam hasz-

nálni valamit az iskolai munkában. 

Utólag se sajnálom a rájuk fordított 

időt, erőt.”

Kedves citátumai, memoritere 

a fülemben még ma is. Egyik alka-

lommal a táblánál, mint egy emi-

nens diák, aki felel, végigmondta 

Sinka István versét. Sinka István 

alakját (Szalontán született a köl-

tő, mint Arany János, mint Borbély 

Sándor) és a fekete bojtár verseit 

tovább hagyományozta: „Az egyik 

unokámnak most tanítottam meg 

a Simon Virág című balladát. Több 

verséből is maradtak részletek, 

amikre hatvan év után is emlék-

szem. Jobban megmaradtak ben-

nem, mint az időben közelebbiek. 

A  Vád című kötetét ma is őrzöm. 

Valamikor – még az 1940-es évek-

ben – egy barátommal csak úgy, 

bejelentés nélkül meglátogattuk, 

a  nehézségekről beszélt. Őszinte-

sége meglepett bennünket. (Édes-

apámék is meglátogatták egy-két 

esztendővel később Sinkát Pesten. 

Addigra már olyan szegény volt, 

hogy könyveket vittek néki, amibe 

egy-egy bankót „felejtettek”, ahogy 

a költő nevezte a tízest, húszast, 

ötvenest és piros százast egyfor-

mán: „cifrapapírt”.)

Varju Dezső bácsi Németh 

László minőségeszménye volt az 

a fundamentum, amelyre építhet-

tünk. Elképzelem, milyen jó érzés-

sel vehette kézbe azokat a munkái-

mat, amelyekkel Németh Lászlóért 

szerény körülmények között a Ba-

laton Akadémia boglári épületé-

ben tehettem, hiszen a kilencvenes 

években volt olyan intervallum, 

hogy csak gondozásunkban jelent 

meg Németh László-kötet. Arra a 

küldeményemre emígy reagált: „Az 

eddig megjelent 28 könyv nagyon 

széles területet ölel fel. Közöttük 

az utolsó, Németh László könyve 

az igazán pedagógiával foglalkozó. 

Nem gondoltam volna, hogy ilyen 

viszonyban volt Aczél Györggyel, 

akit ma csak szitok-átokkal emle-

getnek. N. L. A tanügy rendezése c. 

írását olvastam valaha és az Iskola 

Kakaskúton-t. Ebben a most közölt 

írásban is sok területet áttekintve, 

a kritikától sem tartózkodva mond 

igen megfontolandókat. Sajnos – 

úgy érzem – sem akkor (1962-ben, 

éppen az 1961-es reform után), 

sem ma, nem hasznosítottak belőle.

A  tanár úrral a kirándulások… 

Szombathely római romjai közé, 

a budai vár, a visegrádi vár mellett 

a palota, Csillaghegy, a  soproni 

Károly-kilátó. (Itt Lájer Sanyi az 

idegenvetető kérdésére, hogy mi-

lyen magas az építmény, lehajolt 

a földig, letűzött egy ágat, gondo-

latban kiegészítette a derékszögű 

háromszöget egy átlóval, arányított 

és cosinus-szal méterre pontosan 

megválaszolt. Erre olyasvalamit 

akart kísérőnk megtudakolni, ami-

re végképp nyikkanni sem tudunk. 

Feleltem: Hajnóczy Józsikáról van 

szó. Préselt havasi gyopárokat kap-

tunk emlékbe az idegenvezetőtől, 

hogy ő még ilyen osztállyal nem 

találkozott. Remélem, nem ezt 

mondta mindegyik csapatnak. Ta-

nítványaira amúgy is büszke taná-

runkat addig még ilyen büszkének 

nem is láttam.)

2006. január 31-én küldte osz-

tályfőnököm, de reménykedő so-

rait. Még egy fél évtizedet kapott 

a sorstól kedves unokái, kedvenc 

könyvei között tenni-venni, tűnőd-

ni. Leltárt készíteni. Komoly ter-

vei voltak szellemi vállalkozásokra. 

2011 óta nem kaphatok tőle sem-

milyen érdemjegyet.

Egyik utolsó üzenete, a  „meg-

húzom magam”, hitelessé tette azt 

a velünk megosztott hitét, hogy 

nem kell feltétlen „parádés pályát” 

(a  kifejezés Németh Lászlótól) be-

járni, nem baj, ha valaki vadakat 

terelő juhász akar lenni, amihez 

legföljebb vadrózsából faragott bot 

kell, nem pedig marsallbot a ta-

risznyában.

Egy középiskolában tanító pe-

dagógus akkor kapja a legnagyobb 

elismerést, ha nem ő maga, hanem 

tanítványai kerülnek az övénél 

magasabb katedrára. Nyilván sa-

ját, vidéki tanár sorsára is gondolt 

– bölcsen.

A  debreceni Nagyerdőben azt 

mondta a kiránduláson, hogy bát-

ran tegyük a dolgunkat, s  ne ag-

gasszon előre az sem minket még, 

milyen jelet hagyunk magunk után, 

mert az idő sok mindent kiigazít. 

Gondolta volna-e a kőbaltával be-

tört fejű, vesztes ősember, hogy az 

ő megtalált koponyája fontosabb 

és szebb üzenetet közvetít majd a 

XX. századnak, mint a legyőzőié 

összesen?
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