
LEVENDEL LÁSZLÓ

Azok a harmincas évek...
(A politika beszüremIése az iskolába)

Az eredendő tudatlanság

Gyennekkoromban csak rossz, elítélő szavakat hallottam a politikáról. Apám véleménye
messze túlment a szokványos minősítésen: - úri huncutság. Hazug, gonosz dolognak tar
totta, melyet az emberek félrevezetésére, összeugrasztására találtakki. Egy politikusttisz
telt, grófTeleki Pált, de azt is csak azért, mert földijevolt. Apám Sáros-Magyar-Berkeszen
született. Ez a kis falu, a szomszédos Koltóval a Telekiek birtoka volt. Abirtok - állítólag
rz: 0'1 hold gesztenyésböl állt. Nagyapám, Levendel Farkas az idős Teleki Gézát szolgálta.
O "népszeretö" gröf'volt, együtt ivott a parasztokkal. Ha a barátkozás a kelleténél jobban
elmélyült, nagyapám tudta legügyesebben hazasegíteni a grófot -lévén erős ember, me
sélte Eszter nagyanyám. Talán innét eredt apám rokonszenve a 'Ielekiek iránt. ott élt a
Felvinci Takáeh család is. Arnüvészettörténész Zoltánt, a kiváló Kelet-Ázsia kutatót-ba
rátja, Jávorka Sándor révén - már személyesen is ismertem. Ö is emlékezett nagyszü
leimre. Így aztán a helyi gröfokröl, földbirtokosokról hallottak nem illettek bele abba a kép
be, mely a falukutató irodalom, vagy később már a politikai és a mozgalmi irodalom, új
ságok olvasása során kialakultbennem a népelnyomó uralkodó osztályról. Elintéztem ma
gamban azzal, hogy az elszegényedettTelekiek kivételek voltak, Takách Zoltán pedigtudós
professzor-így aztán leegyszerüBítö előítéleteimetkönnyenmegörizhettem.Mentségem
re szolgáljon, hogy sohasem kerültem személyes kapcsolatba igazi urakkal, s ma már én
is tudom azt, amit a manipulációs politika mindigis tudott: legkönnyebb azokbólellenséget
csinálni, akiket nem ismerünk. "

Apám egyetlen politikai ténykedésére emlékszem. Minthogy orvos szerettem volna
lenni, kérleltem apámat, hogy gimnáziumba adjon. A Váci úton laktunk, legközelebb a
Berzsenyi Gimnázium esett a Markó utcában. Csakhogy oda a lipótvárosi vagy a bel
városi ,jobb" családok gyerekei jártak. Apám kapcsolatot keresett egy iigyvéddel, aki
segítséget ígért - ha képviselőjelöltségéhezapám aláírásokat gyűjt. Szegény feje vé
gigjárta ismerőseit - sokan ki is röhögték. hogy konnánypárti képviselőnekkorteske
dik. Végül is - talán mert nem gyült össze kellő számú aláírás - nem vettek fel a
Berzsenyibe, csak a szemben lévő Bolyai Reáliskolába. Ez azonban nem oldotta meg
az én gondomat: ott nem volt latin.

Csak két év múlva sikerült átkerülnöm a Munkácsy utcai Kölcsey Reálgimnázium
ba. Ez nem előkelő, de jó iskola volt. Sok kiváló tanárt helyeztek ide, zsidó szánnazá
suk miatt, vagy mert valahol megpőrkölte őket a politika. Kallós Ede, Hollandonner
Ferenc, Regös József, Mende Jenő, Novobáczky Károly, Balda Béla, Kunszeri Gyula,
Fónyi Géza, Király Rudolf tanítottak itt. Az osztály is rétegeződött, de inkább társa
dalmi, mint politikai szempontból.

Milyen is volt hát iskolánk? Milyen volt politikai légköre, hatása? Vonzó?Taszító? A
harmincas években Trianon traumája eleven, és a politika törődik vele, hogy az is
maradjon. Amit én gyerekként érzékeltem, az már a bethleni konszolidáció kifeJlete
volt. Igen, volt valami törekvés színvonalra, kultúrára, valamennyi politikai toleranciá
ra, valamiféle igazolásra a külföld felé. Ma úgy mondanánk: nem szabad leszakad
nunk Európáról. Ez a fentről jövő törekvés érzékelhetö volt az iskolában, a tanári kar-
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ban, a diákok irányított viselkedésében. De nem volt érzékelhető az angyalföldi mun
kások és munkanélküliek, a külvárosiak, a Pest környéki falvak lakói közt (akkor még
measzebb nem jutottam). üti más volt érzékelhető. A harmincas évek gazdasági válsá
ga, szociális helyzetük folyamatos romlása, a nincstelenség. Mennél szegényebb volt
valaki, annál inkább érzékelte a romló gazdasági helyzetet.

1934 tavaszán úgy tünt, továbbtanulásom lehetetlenné válik. Apám irreálisnak lát
ta törekvésemet az orvosi pályára. Azt szerette volna, ha szakmát tanulok, villanysze
relő-inasnak szánt. Kétségbe voltam esve. Nemcsak életcélom feladása sújtott, az isko
lát is szerettem. Egyre szívesebben tanultam, most már nemcsak a természetraizí, bio
lógiai tárgyakat. Iskolaszeretetemben bizonyára benne volt a felkapaszkodni akaró ka
masz ambíciója, a gimnazistalét presz1ízse, hiszen testvéreim közül csak én jártam ilyen
"előkelő" iskolába. Igy aztán nőtt a feszültség apám és köztem. Regös tanár úr segített.
Mikor megtudta apám szándékát, behívatta az iskolába. Rábeszélte, hogy ne vegyen
ki. Segítséget, tanítványokat ígért. Meg is tartotta. Sőt, Kallós tanár úr barátságát is
(ő még akkor nem tanított) igénybe vette érdekemben. Ettől kezdve 5-6 tanítványom
volt, időnként 7 is, akiktöl 8-10 pengöt kaptam havonta. Ml:\id két évig - míg a gazda
sági helyzet valamennyire enyhült - ez volt a család pénzjövedelme.

Sokan lemorzsolódtak. A negyedik osztályban még~n voltunk, két év múlva csak
~n. A gazdasági válság a 30-as évek második felében fokozatosan enyhült. A politi
kai helyzet viszont rosszabbodott. A polarizálódást előbb a tanári karban, az egyes ta
nárok megnyilvánulásán, magatartásán éreztem. Az osztálytársaim közt csak később.
A tanárok változását, szakmai, emberi minöségük függvényében érzékeltem. A müvelt,
felkészült tanárok megnyilvánulásaiban, pedagógiai módszereikben is liberálisabbak
voltak, a diákokat közelebb engedték magukhoz, mégis nagyobb volt a tekintélyük.
Kallós tanár úr, amíkor átvette a latintanítást, kijelentette, hogy a latinnyelvtan-köny
vet eladhatjuk. O a nyelv belső szemléletére akar megtanítani bennünket. Bámulatos
eredménnyel pótoltuk hiányosságainkat. Balda Béla, kicsit újságÍI'Ós, bohém, de min
dig magával ragadó magyartanárunk, az akkori hatalmasság, Pintér Jenő Iroda
lomtörténetét tetette félre, és Szerb Antal könyveit ajánlotta tanulásra. Hasonló meg
nyilvánulásokat a már említett kiváló tanároktól is sorolhatnék. Ugyanakkor a gyen
gébb tanárok eddig is a távolságtartás, a tekintély révén - olykor a kevés követel
mény, az igénytelenség is megfért ezzel - kívánták fenntartani magukat. ~nthogy
sokszor váltak a diákok céltábllijává, ők voltak a rend, a fegyelem követői. Ok voltak
az akkori rendpártiak, a Duoe csodálói (olaszos iskola voltunk). A Führer igézetébe 
legalább is az Anschlussig - csak kevés tanár került. A diákok közt - érdekes módon
- tovább tartott a politikai konszolidáció és türelem Ebben feltétlen szerepe volt Fuhr
mann Emő tisztelendőúrnak, a katolikus hitoktatónak, a cserkészek vezetőjének. E diák
csoport legjelentősebb ala1Qa Brutovszky Gyula volt, aki jól tanult, a népi írókkal szimpati
záló aktív katolikus volt. Elutasította az antiszemita megnyilvánulásokat és minden politi
kai, társadalmi d}szkriminációt. Ma Borbándi Gyulaként, a Szabad Európa rádió vezető

munkatársa, az uj Látóhatár fOszerkesztóje itthonról sok politikai támadás célponija volt.
Jobboldalisággal vádolták. Ezt tennészetesen nehezen tudtam róla föltételezni.

Milyen volt hát osztályunk? Ha röviden kellene válaszolni, azt mondanám: félzsidó.
Ez szó szerint is igaz. 1934-ben Magyar Kir. Állami Kölcsey Ferenc Reálgimnázium
705 diákja közül 317 r. katolikus, 306 zsidó, 60 református, 22 egyéb keresztény fele
kezem és 1 mohamedán volt. Tennészetesen ez nem tipikus megoszlás, sok tényező

következménye a kerületi - körzeti helyzeten túl. Érdemes volna elemezni a tanulók
összetételét, a szülők foglalkozása szerint. Csak néhány adatot ragadok ki. Nagybirto
kos nem volt, nagyiparos Q, nagykereskedő 18, kisiparos 57, kiskereskedő 67, közhiva
talnok 126, magántisztviselő 141, értelmiségi 100, hivatásos katona 18, ipari s. sze
mély (vagyis munkás, napszámos) 40, kisbirtokos (paraszt) 9! Ez az iskola lényegében
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az alsó középosztály gyennekeinek iskollija volt. Ennek megfelelően politikai arculata
nem karakterisztikus, a szélsőségeket elutasító, lassan változó, de befolyásolható, mert
identitásában bizonytalan, nem szuverén. Emlékezetem szerint osztályunkban két ki
fejezetten jobboldali beállítottságú fiú volt, az egyik nyilas párttag lett. Egyik sem élte
túl a háborút. A mi osztályunkban a 34 tanulóból 18 volt zsidó. Egy volt öntudatos cio
nista. A többi magyar zsidónak vallotta magát, nem akart kivándorolni. Aki életben
maradt, 2 kivételével valóban itthon maradt. Haladtunk 1938, az Anschluss felé. A
külvilág, a közélet, az lijságok ordas eszméket áramoltattak, hallottunk az egyetemi if
júság szélsőséges megnyilvánulásairól, a Turul, a bajtársi szövetségek akcióiról, zsidó
verésről, gettó padról, sokkal kevesebbet a baloldali diákmegnyilvánulásokról, például
a Márciusi Front létezéséről semmit. Ennek ellenére az osztályon belül egyetlen nyílt
atrocitásra, ellenségeskedésre nem emlékszem. A fiúk igyekezete, hogy megfeleljenek a
jó, tudásukkal, pedagógusi tevékenységükkel tekintélyt szerzett tanárok erkölcsi, ma
gatartási, színvonalbeli igényének, valami protektív hatást is hordozott a gyülölködés,
a szélsőségek, az emberi értékek és viszonylatok torzulásával szemben. Akkor alákul
hatott ki bennem, hogy a szélsőségeknek nem a másik szélsőség, az ellentétes politikai
indulat az ellenszere. A politikai tolerancia nem elsősorban a felvilágosult propaganda
fiiggvénye. Emellett összetettebb, értékörzö és teremtő, színvonalra törekvő, kulturális,
morális, etikai komponensei vannak ennek, az embert és emberiességet védő - nem
jó szó a gyógyszer - inkább immunitást adó "oltóanyag'-nak mondanám. Lehet, hogy
az iskola szeretete, a barátságos viszony a fiúkkal szépíti emlékeimet a harmincas
évek politikai, társadalmi légköréről. Ez azonban semmiképp nem jelenti, hogy ebben
a toleráns alaphelyzetben nem lappangtak feszültségek, sőt évről évre fokozódó fe
szültségek. Ezek leginkább a váratlan, szokatlan helyzetekben mutatkoztak.

Diákcsínyek

Gyerekek voltunk, a diákcsínyek kedvelői.Negyedikben, az első kémiaórárajött be Regös
tanár úr. Félkarúember volt. Jobb kaIját 20 éves korában az első világháborúban ellötték.
(Medikuskéntjelentkezett a frontra - rokkantsága miatt lett tanár.) Kíváncsian vártuk
az új tanárt. Az egyik fiú talán próbatételt eszelt ki, a tanári székre egy rajzszöget tett.
Jót lehet röhögni, habeleül. Regös tanár úrbejött. Kicsithátrahúzta a széket, majd felvette
a fl\jzszöget. Rátette az íróasztalra. Beírta az osztálykönyvet. Szinte szenvtelenül nyugodt
hangon megszólalt: Ki volt az? Nyugalma rendkívül szuggesztíven hatott. Azosztály meg
dermedt, a "tettes" valahol hátul felállt. Gyere ki, mondta a tanár. Kicsit elébe ment. Meg
álltak egymással szemközt. Hosszú magas fiú volt-ezért is ült hátul. Regös "váratlanul"
rálépett a lábára, a fiú odanézve kissé lehajolt. Regös bal kézzel egy pofont lekent. Az ügy
el volt intézve. Nem emlékszem, hogy valaha is egy ujjal hozzányúlt volna diákhoz, vagy
szóval sértegette volna. Finom iróniával remekül intézte el az "ügyeket".

Ellentpontként egy másik történet, amiben magam is szerepeltem. Moldoványi
Gusztáv tanár úr magyar-német szakos volt. Felvidéki ember, palócosan beszélt. A
diákok az egész iskolában Csocsónak hívták. Kiszólásairól keringtek a történetek. Ná
lunk "csak" gyorsírást tanított, már csak azért se vettük komolyan. Az egyik fiú feldü
hítette. Mérgesen, kiabálva mondta: hívd be anyádat, én rajta leszek, de annak meg
lesz az eredménye! Kitört a röhögés. Ideális céltábla volt Csocsó. Az osztálynak szinte
lelki szükségletévé vált egy jó hecc kieszelése. Ság Iván meg én voltunk a kémiai mun
kaórák "menői". En szorgalmammal, Ság Iván szellemességével tűnt ki. Engem Regös
,jobb kezének" csúfoltak a fiúk. Iván viszont egy észlelés magyarázatával nyerte meg
Regöst. Ként égettünk bura alatt. A keletkezö kén-dioxidet vízben felfogva a folyadékot
(kénes-sav) kék lakmusszal kellett megvizsgálni. Iván felszólításra beszámolt a lak-
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musz színváltozásáról. Miért? - kérdezte Regös. - Mert a kénes-sav savi vegyhatású.
- De miért lett piros a lakmuszpapír? - Mert a lakmusz gyengébb sav, mint a kénes
sav és elszégyellte magát. Nagy nevetés honoráIta a szellemes megfogalmazást, de BO

ha senki. nem tévesztette el mikor kékül, mikor pirosodik a lakmusz. Iván különben jó
módú lipótvárosi "polgárgyerek" volt, rengeteget olvasott, különcségre hajlamos, eszes,
neurotikus fiú. Istenhívő világnézetem szétrombolásában Iván felvilágoBodott, tenné
szettudományos nézete és müveltsége alapos munkát végzett. Szóval mi voltunk a ké
mikusok. Kitűnő kapcsolatunk volt Katschmaroff úrral, a Duna-rakparti vegyszerke
reskedövel. Töle kunyeráltunk vegyszereket a kémiai kísérleteinkhez. Nehezen, de fém .
káliumot és nátriumot is adott, amit petróleumban tartottunk. Tartottunk volna, ha az
ördög nem bújik belém. Először csak a vizeldében helyeztem el szünet előtt a borsónyi
kis fóldfém-darabkát, melyek a fiúk kisdolga végeztekor tüzes golyóként, kálium ese
tén lángoló golyóként viselkedtek, a gyanútlan dolgavégzők nem kis ijedtségére. A si
ker további ötleteket inspirált. Azt találtam ki, hogy meg fog lepődni CSOCSÓ, ha a tol
lára kis nátriurndarabot teszünk, és majd ha be akarja írni az osztáIykönyvet, a tintá
ba mártva a toll tüzet fog. Ivánnak nagyon tetszett az ötlet, végre is hajtotta. Egy
azonban kimaradt a számításomból. A kalamáris szük nyaka. A toll lezárta a tintatar
tót, amit a fejlődő hidrogén szétvetett. A tinta a plafonig, onnan CSOC8Ó kopasz fejére.
Csocsó rémülten kirohant, és sírva ordította végig a folyosón, pokolgép! Pokolgép! Meg
sem állt a tanáriig. Maga az igazgató jött fel, ugyancsak ordítva követelte a tettes ki
adását. Az osztály hallgatott, a diri kollektív megtorlással fenyegetőzött, Végül Iván
felállt és a parancsnak engedelmeskedve, követte a dirit le a tanáriig. En meg ott ma
radtam gyávaságomban megsemmisülve. Bár a fiúk sem tudták értelmi szerzösége
met, Iván cserbenhagyását elviselhetetlennek éreztem. Korábbi rémképeim valósággá
váltak. Most már biztos nem járhatok iskolába tovább. Nemhogy orvos, de talán vil
lanyszerelő sem lehetek. Vége, vége a tanulásnak, a kémiai munkaóráknak - min
dennek vége. De Ivánt akkor sem hagyhatom. Szörnyú hosszúnak tÜDŐ negyedóra
múlva megjelent Iván, sápadtan, verejtékesen. Ki fognak csapni! Nem, ezt már nem bírom
ki. Megyek le a tanáriba és megmondom az igazat. Majd jól izén níglak! - mondta Iván.
Még csak az kellene, hogy rám bizonyítsd az összeesküvés vá<lját is. Ragaszkodott a ma
gányos tettes szerepéhez, amit röviden így fogalmazott: kussolj, én elviszem a balhét. A
szünetben kiment a WC-be, és egy zsilettel "felvágta az ereit". Szerencsére nem nagyon
vérzett, bekötöztük és kértük a tanáriban, hogy hí\ják a mentőket. Egyszóval csináltuk a
felhliQtást. Végül is taxin vittem be a kórházba, ahol elég kurtán, egy jódozással és száraz
kötéssel intézték el a dolgot. Legalább egy varratot tettek volna bele azok az érzéketlen se
bészek. Hazakísértem Ivánt, mert szüleitöl jobban félt, mint a diritől. Az ügy nem teljesen
valósághű interpretáIásával, Iván hősiességének kidomboritásával sem értem el nagy si
kert szülei megenyhítésében. Iván "öngyilkossága" visszafogta Csocsó ésa rendpárti taná
rok elégtételvágyát. Felülkerekedtek a tanári karban a "széplelkek", a "liberálisok", akik
Iván ideggyengeségével érveltek. Végül is nem csapták ki, szigorú megrovással megúszta.
Regös tanár úr végrendeletileg rám hagyta kakukkos órliját, és az iskolai évkönyvszerű

értesítóket. Igen jól emlékszem, az egész osztályban egyedül Iván kapott magaviseletböl 3
ast. És ott van kinyomtatva gyávaságom kitörölhetetlen nyoma: a magaviselet jeles. Iván
valahol, valamikor a háború alatt meghalt.

Az érettségi

1938. március. Az Anschluss. Mi érettségi előtt álltunk. A politika hullámai már az iskola
faláig értek. Betör ide is a szennyes áradat? A tanárok lehet, hogy politikailag is, de han
gulatilagbiztosan polarizálódtak. Vannak, akik megélénkülnek. de a diákszeretil,jó taná-
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rok Kallóstól Fuhnnann tisztelendőúrig inkább kedvetlenek, lehangoltak. Szomorúak?
Félnek? A diri is felélénkült. Pedig nyugdfjazás előttállott. Mostúg)r hallatszott, hogykép
viselő akar lenni, persze a konnánypártban. Minket lefoglalt az érettségire készülés, de
már csak lazításból is tenni kellett valamit. Azutolsó napra elkészült a tanterem bejárata
felett a transzparens a dantei Pokol-felirattal: Lasdate ogni speranza, Voichi eniraie. Talán
nemis volteredeti ötlet. Jól el tudom képzelni, hogy a korábbi évfolyamok is csináltak ilyet,
vagy hasonlót. De a dirinek, a leendő képviselőnek kellett tenni valamit, mely hazafiságát,
politikai megbízhatóságátés elszántságátbizonyílja. Ebbőlbizony ügy lett, "kommunista"
ügy. Mert ugyan kik azok, akik a boldog magyarjövőbenyíJóutat így destruálják?Magam
is bekerültem azokközé, akiknek osztályvizsgán a félévi ereményekhez képest lerontották
jegyeit. Hiába jelentek meg már botanikai, biológiai cikkeim, hiába nyertem pályázatot
- jórendúen semmilyen esélyem nincs az orvosi egyetemre! Otthon is fokozódott a feszült
ség apám "realizmusa" és az én "idealizmusom" közt. Levertségemen azonban felülkere
kedett a "csak azért is". De ehhez szerencse is kellett. Sík Sándor volt az érettségi elnök,
a későbbi piarista rendfönök. Impozáns volt hófehér szerzetesi öltözékében. Semmit nem
tudtamfelfogásáról, nézeteiről.Csokonaithúztam a sz6belin magyar irodalomból. Elkezd
temmondani az életrl\izi adatait. Ezthagyja! Beszéljen a Thmpe~iI'ÓI! Honnan ismeri ilyen
jól? Há tehettem, elmentem a szociáldemokratapárt rendezvényeire. Mi lesz, ha megmon
dom? Egy pillanatnyi lélegzetvétel után kimondtam: a Független Színpadon láttam! Ettől
kezdve nyert ügyem volt. Kapásból, hibátlanul fordítottam Tacitust. Egy ültiben minden
jó jegyemet vísszajavitottamjelesre. Kicsit megnyugodtam az eredményhirdetés után.

A bankettre nem mentem el. Korán hazaértem. Otthon nem kérdeztek, nem szóltak.
Apám sem. Egy idő után nem bírtam a hallgatást. - Édesapám! leérettségiztem. Nem
szólt, nem kérdezett. Arcát, egész lényét elöntötte valami keserúség. Talán az, ami egész
életében gyötörte, a tanulási vágy, ami olvasásra, hegedülésre, nyelvtanulásra ösztönözte,
de amivel az ötödik eleminél tovább mégsem vitte? Vagy megint az én irreális ,prvos aka
rok lenni" röge8zmém keserítette? Édesapám, jelesre értem - moncltam az öl'Ömszerzés
reményében. Gorombán, de inkább kétségbeesetten válaszolt: Kitöl'Ölheted vele a feneke
det! Nagyon flijt. Növérem egy évvel elöbb halt meg béltuberkulózisban. Apám meg volt
győződve róla, hogy a kórbonctanon fertilzödött meg, ahol asszisztens tanulóként dolgozott.
Egyszer mondtam, ha másként nem tudok tanulni, elmegyek a proszektúrára dolgozni.
Ezt az egész család hevesen ellenezte. 1938 nyarán megkaptam a végzést az egyetemről,

hogy felvételi kérelmem nem teljesíthető.Pár nap múlva munkát kértem a kórbonctanon.
Kétlaki életet éltem három évig. Nyáron Kárpátalján botanikai munkán, télen a kórház
ban dolgoztam. Itt is, ott is tanultam.

Számunk szerz6i:

Farkasfalvy Dénes ciszterci apát, Dallas
Kerekes Károly ciszterci apát, Zirc
Dobszay László zenetörténész, tanszékvezető tanár,
Liszt Ferenc Zenemiívészeti Főiskola
Rapcsányi László író, újságíró, a Magyar Rádió fömunkatársa
Levendel László professzor, orvos-író
Hubay Mild68 író, a PEN Clubelnöke
Ferdinandy György író, egyetemi tanár,.Puerto Rico
Borbély Gábor filozófiatörténész, ELTE
Wei_Abr Béla jezsuita, filozófiaprofesszor, München
Sulyok Elemér f<iiskolai igazgató, Pannonhalma
Bitoók Zsigmond akadémikus, tanszékvezetőegyetemi tanár, ELTE
Czigény György író, költő, föosztályvezetö, Magyar 'televízió
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