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Amikor Berg Pál 1930-ban megkezdte tanulmányait az Eötvös 
Collegium ösztöndíjasaként, még nem sejtette, mennyire nem ked-
veznek majd a politikai viszonyok az anglisztikának, választott szak-
területének. 

A magyar —angol szakos bölcsészhallgató már az első évben ki-
tűnik tudásával, s elnyeri az amerikai International Institute of 
Education egyéves ösztöndíját az austini (USA) egyetemre, de csa-
ládi körülményei miatt kénytelen lemondani az útról. A dicsérettel 
letett középiskolai tanárvizsga után a makói gimnáziumba kerül, s 
így egy időre feladja tudományos célkitűzéseit, az egyetemen elkez-
dett angol regénytörténeti tanulmányokat. Ezekben az években az 
angol nyelv- és irodalomtanítás módszertanával foglalkozik, a sze-
gedi egyetem Neveléstudományi Intézete keretében. Tapasztalatait 
Az angol középiskola (Szeged, 1939. 153 lap) című neveléstörténeti 
munkájában összegzi. 1939-ben doktorál, summa cum laude, s szol-
gálati érdekből még ebben az évben áthelyezik a kaposvári állami 
gimnáziumhoz. Ekkor már bekapcsolódik a középiskolák VII. osz-
tálya számára készülő angol tankönyv szerkesztésébe is, majd elké-
szíti a VIII. osztályok tankönyvét (Bp. 1942. 179 1.), és tanulmányai 
jelennek meg pedagógiai szaklapokban (Nevelésügyi Szemle, 1939— 
43, Tanáregyesületi Közlöny, 1939.). Mindezek alapján a Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium a londoni egyetemre szóló egyéves 
ösztöndíjra jelöli. De ez a tanulmányút is meghiúsul, most a háborús 
fejlemények, az angol—magyar diplomáciai kapcsolatok megszaka-
dása miatt. 

* Ez a megemlékezés bőségesen merít Berg Pál harmadik személy-
ben fogalmazott gépiratos önéletrajzából és a húga, dr. Berg Mária 
által őrzött hagyaték egyéb dokumentumaiból. Itt fejezem ki köszö-
netemet Berg Máriának, aki lehetővé tette a hagyaték tanulmányo-
zását. A későbbiekben szeretnék sort keríteni a dokumentumok tel-
jes feldolgozására. 
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Kutatásainak egyre fontosabbá váló másik területe az a n g o l -
magyar művelődési kapcsolatok feltérképezése. Ennek szükséges-
ségéről Fest Sándor, a debreceni egyetem professzora győzi meg, 
felhíva figyelmét a magyarországi anglicisztika elhanyagoltságára. Ku-
tatási eredményeinek közzétételében azonban akadályozza az egyre 
erősödő németbarát magyar politika. Első nagyobb tanulmánya e 
tárgyban csak 1943-ban jelenik meg (Az angol nyelvtanítás útja a 
magyar iskolában. Bp. 1943. 84 1. Klny. az Angol Filológiai Tanul-
mányok IV. kötetéből). Ebben felvázolja az angol— magyar szellemi 
érintkezések történetét Szent István korától kb. az első világhábo-
rúig, és részletesen tárgyalja az angol mint idegen nyelv magyaror-
szági terjedését a XVIII. századtól kezdődően, elemzi a tanítási mód-
szereket, a felhasznált nyelvkönyveket. Tudja, hogy mikor, miért és 
mennyire szorult háttérbe Magyarországon az angoltanítás, s azzal 
együtt az angol szellemiség e századok során, de arra is figyelmeztet, 
hogy sok esetben ott is felfedezhetők angol hatások, ahol azelőtt 
nem is gyanakodtak rá. (L. még későbbi, rövid életének egyben leg-
nagyobb munkáját: Angol hatások XVII. századi irodalmunkban. 
Bp. 1946. 248 1.) 

1942-ben régi vágya teljesül: a fővárosba helyezik, s egy időre 
úgy tűnik, viszonylag kedvező körülmények között dolgozhat. A 
gyakorló gimnáziumi állás mellett a Közoktatásügyi Tanács meg-
hívott angol szakértője. Végre intenzív anyaggyűjtésbe kezdhet, mely 
nem várt eredménnyel zárul: az 1604—1711 közti időszak irodalmá-
ból száznál több magyar munkáról bizonyosodik be, hogy — vala-
milyen mértékben — angol hatás alatt keletkezett. E kutatásainak 
eredményeit foglalja össze a már említett Angol hatások . . ., mely-
nek alapján Fest Sándor professzor felajánlja, hogy a debreceni 
egyetem magántanárává választatja. A háború azonban közbeszól. 
Mivel barátja, Országh László egyetemi magántanár katonai szol-
gálatra vonul be, a készülő — s majd 1944-ben megjelent — Yolland 
Emlékkönyv szerkesztéséhez Berg Pált kéri fel helyettesének, így Berg 
saját munkájának kevesebb időt szentelhet. Mire — az Emlékkönyv 
megjelenése után — sor kerül a habilitációs írásnak szánt munka 
befejezésére, s a kefelevonatok eljutnak Debrecenbe, addigra az 
egyetem Bölcsészkara már elmenekült a városból. Fest Sándor pro-
fesszor Budapestre jön, ahol később légitámadás áldozata lesz. így 
Berg Pál munkája — nagyrészt már kinyomtatva — az Egyetemi 
Nyomdánál várja a megjelenésre alkalmasabb időt, ami csak 1946-
ban érkezett el. 

A felszabadulás után közvetlenül úgy tűnik, végre megnyílik az út 
a szabad kutató és oktató munka előtt. A Tanárképző Intézet Gya-
korló Gimnáziumába kerül, 1945 őszén megszervezi az Angoltaná-
rok Munkaközösségét, s ennek vezetőjeként kidolgozza az általános 
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iskolai angoloktatás tantervét, télen pedig továbbképző tanfolyamot 
szervez és vezet a budapesti angoltanárok számára, a Vallás- és 
Közoktatási Minisztérium és a British Council támogatásával. Ez-
után emlékiratot állít össze a magyarországi angoloktatás időszerű 
feladatairól. Ez a munkája alapjává válik a minisztériumban 1946. 
február 28-án tartott angoltanítási értekezletnek, ahol a British 
Council és az Amerikai Misszió bevonásával sikerül előrelépni a 
magyarországi angoloktatás ügyében. Bassola Zoltán államtitkár 
megbízásából elkészíti az angoltanári átképző tanfolyam tantervét, 
a szervezésből is kiveszi részét, két angol nyelvű kollégiumot maga 
vezet a tanfolyamon. 1946 márciusában a budapesti bölcsészkar a 
szabadságra távozott Yolland Artúr professzor részleges helyette-
sítésére kéri fel. Munkájával olyannyira elégedettek, hogy az angol 
proszemináriumi órákra vonatkozóan megbízatása állandósul. Ek-
kor már a gyakorlógimnázium angol szakvezető tanára. 1946 má-
jusában tanulmányi felügyelővé is kinevezik az angol nyelv- és iro-
dalomtanítás területére. 

Hogy Berg Pálnak milyen további tervei voltak kutatómunkájá-
nak további folytatására, azt bizonyítja például az 1947. július 14-én 
kelt, az egyetem dékánjához címzett levele (szakjelentése az egye-
temi magántanári habilitációjához), melyben többek között közli az 
Angol hatások . . . című munkájáról: „ezt a kötetet csak kezdetnek 
szánom egy több kötetre terjedő sorozathoz (. . .) Jelenleg a XVIII. 
század magyar irodalmának angol kapcsolatait vizsgálom (. . .) az 
anyag legnagyobb részét sikerült is összegyűjtenem." E levelet már a 
British Council ösztöndíjának birtokában fogalmazza, mely 1947 
szeptemberétől egyéves londoni tanulmányútra jogosította volna fel. 
Levelében jelzi azt is, hogy a készülő könyvéhez szükséges eredeti 
angol anyaghoz nehezen vagy egyáltalán nem tud hozzáférni ide-
haza, így a londoni kutatásoktól vár sokat. A munka során össze-
gyűlt bibliográfiai természetű anyag kiadását is tervezi: „egyrészt 
a magyar nyelven megjelent angol vonatkozású munkák, másrészt az 
angol nyelvű, de Magyarországról (. . .) szóló munkák lehetőség 
szerint teljes bibliográfiáját fogják nyújtani". 

A tervekből azonban már semmi sem valósulhat meg. Berg Pál 
ösztöndíja harmadízben megy füstbe, mert elutazása előtt néhány 
héttel fegyelmi eljárást indítanak ellene. 

Az ügy háttere a következő: 1947 augusztusában továbbképző 
tanfolyamot rendeztek Sárospatakon angoltanárok számára. Berg 
Pál is előadó volt, s a tanfolyamon angol vendégtanárok is részt 
vettek. Az ismerkedési esten tréfás számokkal léptek fel, Berg Pál 
tanár kollégájával és két kolléganőjével két élőképet mutatott be az 
1946-os Budapest életéből: a vetkőztetést és a batyuzást. Saját sza-
vaival felidézve: „A közönség elég jól mulatott, és találgatni kezdte az 
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értelmét. Mondották, hogy 'robber' (rablók), 'black-market' (fekete-
piac), 'ruffians' (apacsok) és hasonlókat. És ekkor valaki ( . . . ) megkér-
dezte, hogy 'liberation' (felszabadítás) ? Én ekkor észbekaptam, hogy 
a képet úgy is láthatja valaki, mint paródiát ( . . . ) visszafeleltem hát, 
hogy 'no, it is not liberation' (. . . ) Sajnos azonban valami személyi 
rosszakaróm ( . . . ) úgy állította be, hogy mi igenis a felszabadulást 
akartuk bemutatni, és addig piszkálódott, míg a tanfolyam admi-
nisztratív vezetője nem jelentette a dolgot a VKM-nek. A jelentésből 
akta lett, az aktából (. . .) fegyelmi vizsgálat ( . . . ) és tekintettel a 
dolog politikai mellékízére, nem látszik egészen sima lefolyásúnak" 
(1947 októberében kelt levél egyik közeli barátjának). Végül az' ügy 
szerencsésen zárult, a tanúvallomások Berg Páléknak kedveztek, csak 
éppen az ösztöndíjról maradt le ismét. Gyülemlő keserűségének így 
ad hangot egy másik levelében: „Lassan bele fogok törődni abba is, 
hogy ez sem sikerült. . ." 

A tanulmányút idejére szóló egyéves fizetéses szabadságát kihasz-
nálva mégis elutazik Angliába, saját költségén. Londonban alkalmi 
munkát vállal, előadásokat tart, hogy fedezni tudja kinntartózko-
dását. A „rossznyelvek" itthon beszélni kezdik, hogy Berg Pál disz-
szidált, sőt már állása is van odakint. Feddhetetlensége és tudósi 
elhivatottsága az intenzív munkával eltöltött év leteltével természe-
tesen hazavezérli. Meg sem fordul a fejében, hogy talán jobb lenne 
kintmaradni. Munkakedvvel és lelkesedéssel telve számol be útjáról 
a miniszternek, Ortutay Gyulának, 1948 augusztusában: „Egyrészt 
az angol köznevelést tanulmányoztam, másrészt irodalmi és nyelvi 
kutatásokat folytattam." Egy mindeddig meg nem jelent tanulmányt 
(English Culture in Hungary) és egy könyvet (English on the Move) 
„tesz az asztalra" külföldi munkája kézzelfogható eredményeként. 
Vallomása szerint a könyv tartalmaz „több mint kétezer olyan új 
szót és kifejezést, amely még nem szerepel a legújabb angol szótárak-
ban sem, és ennek a gyűjteménynek az alapján önálló következte-
tésre tudtam jutni ( . . . ) a szókincs változásának okait, ( . . . ) s az új 
szavak forrásait illetően." Ez a kifejezésgyűjtemény a londoni Pilot 
Press kiadásában jelent volna meg még 1948-ban, sőt terveztek egy 
magyarországi kiadást is. (Végül csak Berg halála után, 1952-ben 
jelent meg Londonban a George Allen and Unwin L T D kiadónál A 
Dictionary of New Words in English címmel.) 

A hazaérkező tudós itthon fokozódó mellőzetést tapasztal, ahogy 
Berg Pál húga megfogalmazta beszélgetésünk során: „Mindenütt 
falba ütközött." Cikkeit egymás után adják vissza, megvonják szak-
felügyelői megbízatását. Az angolt csak egyre kisebb óraszámban 
taníthatja. Ilyen körülmények között az egyetemi magántanárság-
ról persze már szó sem lehet, s 1949-ben még a proszemináriumi 
órákat is megvonják tőle. 
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Berg Pálnak családja nem volt, teljes egészében munkájának élt, 
így különösen érthető, hogy növekvő elszigetelődése rendkívül meg-
viselte. Tanítványaiban is keserűen csalódik ekkor: „időnként talál-
kozom egyikkel-másikkal azok közül, akik ( . . . ) azt mondották(. . . ) , 
hogy kevés egyetemi órán tanultak annyit, mint az enyémen. Ezek 
most gondosan félrefordítják a fejüket, vagy a levegőben méláznak, 
ha pedig lányok, akkor esetleg nem fogadják a köszönésemet" — 
panaszolja Országh Lászlónak, legbensőbb barátjának 1949 májusá-
ban kelt levelében. Itt írja meg azt is, hogy „tudományos ambícióim-
ról természetesen le kellett mondanom: sem időm, sem energiám 
nincsen arra, hogy könyvet írjak az íróasztal fiókja számára". 

Az egyik legnagyobb csapás — amely anyagilag is súlyos — éppen 
legutolsó nagy munkájával, az English on the Move kiadásával (he-
lyesebben: ki nem adásával) kapcsolatban éri. A könyvet először 
engedélyezték, a kefelevonatok is elkészültek, ekkor azonban az 
újonnan felállított Könyvhivatal úgy döntött, hogy mégsincs szük-
ség — először csak a kísérő tanulmányra, a végső döntés szerint a 
szótárrészre sem. A nyomdaköltség Berg Pál kéthavi fizetésébe ke-
rült, arról nem is beszélve, hogy könyvére már előfizetőket gyűj-
tött, akik türelmetlenül várták a régóta húzódó kiadást. A „ki nem 
adási" költségek fedezésére értékes angol nyelvű könyvtárának egy 
részét kénytelen eladni, ami nem is könnyű feladat ezekben az évek-
ben (nagyobb részét Országh László vásárolja meg a debreceni egye-
tem számára). „Bármennyire ostoba dolog is — írja Országhnak —, 
de nagyon a kedélyemre megy az ilyesmi, és bár senki sem sürget (. . .) 
mégis állandó nyugtalanság forrása az, hogy tartozom." 

Országh László — érzékelve Berg Pál egyre mélyülő tragédiáját 
— így ír neki 1949 augusztusában: „Az utóbbi években téged a bal-
szerencse sorozatosan üldöz", majd biztatja: „hátha az English on 
the Move is hasonló főnix módon nem halt meg, csak alszik [ti. 
mint az Angol hatások . . ., amely 44-től 46-ig hányódott a nyomdá-
ban] ( . . . ) s mégis megvan az erkölcsi kárpótlás: ott jelenik meg 
Angliában, ahol sine ira et studio fogadják, ahol magyar embernek 
oly ritkán sikerül break into print" [ = betörni a nyomtatásba]. 
Erre a levélre válaszolva Berg keserűségébe lemondás vegyül: „Az 
ember évről évre szerényebb lesz. Három évvel ezelőtt arról volt 
szó, hogy főigazgatóságra terjeszt fel Bassola, aztán az nem sike-
rült, de jött legalább egyetemi előadóság, congenial job [ = rám-
szabott munka] az átképző tanfolyamon, aztán ez megszűnt, maradt 
a Minta [ = Mintagimnázium], amit kezdetben egészen átmeneti kis 
dolognak tekintettem csak; most aztán ez is megszűnik, és marad 
micsoda?" Berg Pált ugyanis eléri az áthelyezési hullám: a Kölcsey 
Gimnáziumba kerül, ahol bár egyelőre több angolórát kap, mint a 
Mintában kaphatott volna, de Országh Lászlóhoz írt leveleiben mind 
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több a nyugtalanság és a kilátástalanság: „mostanhoz egy évre nekem 
már nemigen lesz dolgom a magyar köznevelésben, és ez sem jó 
érzés (. . .) az ember életének egészen új vonalat adni, az is meg-
gondolandó (. . .) és az a legrosszabb, hogy még csak szemrehányást 
sem tehetek magamnak, hogy mért választottam ezt a szakot: pon-
tosan húsz évvel ezelőtt (. . .) igazán senki sem láthatta előre, hogy 
ez lesz a helyzet". 

Egészségi állapotáról (gyomor- és szívidegesség) írva nyíltan meg-
fogalmazza: „nem fogom már sokáig bírni azt, hogy mindig töb-
bet dolgozzak azért, amit mások sokkal kevesebb munkával érnek 
el maguknak . . .". 

Az 1949— 50-es tanév igen megterhelő Berg Pál számára: 26 órá-
ban tanít, ebből csak 16 angol, így a többire különösen sokat kell 
készülnie. Ehhez 8 óra „politikai jellegű elfoglaltság", ezenkívül ke-
resetkiegészítésnek néhány magánóra és fordítás . . . „Ilyen körül-
mények között természetesen semmi energiám sincsen szakirányú 
munkára, és willy-nilly [ = akarva-akaratlan] abba kellett hagynom 
mindent . . . Majd megcsinálják mások." 

Ráadásul utolsó reménysége, az English on the Move angliai kia-
dása is késik, majd — úgy tűnik — szerte is foszlik a remény: a Pilot 
Press cég, mely vállalta a kiadást, tönkremegy. 1951 szeptemberétől 
pedig megszűnik az angol nyelv oktatása a középiskolákban is. Berg 
Pál zenei gimnáziumba kerül, ahol már nem taníthat angolt. Ez év 
decemberében, karácsony ünnepe után, 26-án éjjel öngyilkos lett. 

A sors ironikus utóirataként, nem sokkal halála után érkezik meg 
Angliából az English on the Move korrektúrája. Ugyanis a Pilot 
Press cég csődjekor egy másik cég, megvizsgálva az anyagot, Berg 
Pál kéziratát kiadásra érdemesnek ítélte. 

* 

Berg Pál életútja szinte olyan, mint egy jól megírt, minden moz-
zanatában pontosan kidolgozott tragédia. A tehetséges hős nagy 
reményekkel, de eleve rossz csillagzat alatt indul. A kezdeti nehéz-
ségeken akaratereje, ambíciói, elhivatottsága átsegítik, majd pályája 
hirtelen felível: közvetlenül a felszabadulás után az országban álta-
lános pezsdülés tapasztalható a belső demokratizálódás és az ekkor 
még kedvező világpolitikai légkör hatására. A tragédia nézőjében 
remény ébred : hátha mégis megmenekül a hős. A fellélegzés azonban 
nem tart sokáig. Berg 1947-es fegyelmi ügyében már a hidegháború, 
valamint a személyi kultusz kezdetét jelző politikai gyanakvás szel-
leme munkál. Ettől kezdve fokozatosan szűkül a tudós tanár mű-
ködési köre. Minden visszaadott cikk, megvont feladat egy-egy újabb 



A homályból 943 

stáció. 1951-ben, az angoltanítás beszüntetésével a kör bezárul. Erre 
döbben rá a szeretet ünnepén, a karácsonyi csöndességben. 

Ám a tragédiából a katarzis sem hiányozhat. Megjön Angliából 
az értesítés, hogy az English on the Move mégis megjelenik: az utókor 
hasznosíthatja Berg Pál kutatásainak eredményeit. 
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