
A népiskola dicsérete* 
A magyarországi népiskolák történetével foglalkozó szakemberek szerencsés helyzetben 

vannak: igen gazdag a népiskolatörténeti szakirodalom, amely az elmúlt száz esztendő alatt hal-
mozódott fel. S szerencsés azért is, mert rendelkezésükre áll egy alapvető mű, Kanyar József 
munkája: A dél-dunántúli népiskolák története 1770-1868 között. 

Alapmű ez, mert egy kiterjedt régió népoktatás-történetét mutatja be, a legteljesebb alapos-
sággal, részletességgel, mélységgel. S alapmű azért is, mert minta, etalon: hogyan kell feldol-
gozni, megírni népiskoláink történetét, mi annak az anyaga, mi a módszertana, melyek egyéb 
elméleti, gyakorlati kutatási, értelmezési és elemzési problémái. Minta, példa volt ez a kötet 
mindannyiunk számára annak idején, minta és példa a mai kutatók számára is. 

Bárcsak mindegyik magyar megye vagy régió megíratta volna ugyanígy a maga nép-
iskolatörténetét! 

Ez a vaskos kötet a Magyar Tudományos Akadémia kiadványa, tárgyilagos, tudományos 
mű. Mennyire másként beszél Kanyar József a népiskoláról tavaly kiadott önéletrajzi kötetében! 
Ebben is tárgyilagos, de mennyire átfűti hangját az emlékezés, milyen bensőséges, milyen em-
beri, milyen mély érzelmekkel teli a szava, amikor a kaposmérői népiskoláról beszél, ahol maga 
ismerkedett az olvasással, írással, számolással, a műveltség tágabb tájaival az 1920-as évek-
ben. S milyen nagy szeretettel beszél Varga Pál tanító úrról, akinek keze alatt formálódott tudá-
sa, jelleme, világképe a népiskola osztályaiban! 

Kanyar József kötetei - objektív és szubjektív oldalról egyaránt - hiteles tanúságételek ar-
ról, hogy milyen fontos szerepe volt a népiskoláknak a magyar műveló'dés távolabbi és közelebbi múltjá-
ban. 

* 

Tudjuk, hogy a népiskolákról szóló első hivatalos rendelkezést a neves humanista, Oláh 
Miklós esztergomi érsek elnöklete alatt 1560-ban Nagyszombatban ülésező zsinaton hirdették 
ki. 

A népiskolák első nagy korszaka a XVII-XVIII. század volt; a következő 1777-től, a Ratio 
Educationistól 1868-ig, Eötvös népoktatási törvényéig tartott. Majd a harmadik, a záró-
korszak 1868-tól 1948-ig, az általános iskola megszervezéséig. 

Népiskola - ez volt a neve. Vagy így: elemi népiskola. Vagy önmagában: elemi iskola. Mind 
ugyanazt jelentette. Ez az iskolatípus igen fontos intézmény volt népünk több évszázados 
művelődésében. Ezért szeretném most a népiskola dicséretét mondani, történetének elsősorban 
harmadik korszakára, az 1868-1948 közötti időszakra összpontosítva. 

Jól tudom, hogy sok kritika érte saját korában is, később is az egykori népiskolát, a népis-
kola tanítóját szakcikkekben, publicisztikában, regényben, színdarabban, filmen. De azt hi-
szem, az iskola - mint intézmény, amíg csak létezik - mindig kritika tárgya lesz, ez lényegéből 
fakad. Mégis, engedtessék meg nekem, hogy itt és most a népiskola laudációját mondjam. 
Idealizált a kép - jól tudom - , de éppen így ad gondolatokat az iskola mint intézmény idó'tlen 
lényegéről. 

* 

Mit köszönhetünk a népiskolának? 
A népiskola - ne lepődjünk meg a furcsa szókapcsolaton - „népet épített". Hogyan értem 

ezt? 
A falusi, a községi, a kis- és nagyvárosi népiskolában együtt ültek a társadalom különböző 

rétegeiből származó gyermekek, fiatalok, leszámítva egy egészen szűk réteget, amelynek csa-
ládjaiban magántanítók oktatták a gyermekeket az elemi ismeretekre. A magyar népesség 6-15 
év közötti gyermekei, fiataljai, fiúk és leányok nagy része éveken át a népiskola tanulója volt, annak 
padjaiban egymás mellett ült minden rendű, rangú honpolgár gyermeke. 

* Elhangzott 2001. május 2-án Kaposváron, dr. Kanyar József 85. születésnapja alkalmából rendezett 
tudományos tanácskozáson. (Szerk.) 
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Vajon „közösség" volt-e egy-egy népiskola gyerekserege mai szociológiai szempontból? 
Ezt most ne firtassuk, de az tény, hogy a népiskola e sokféle emberpalántának valamiféle közös 
indítást adott, közös felfogás gyökereit bontogatta, valamiféle közös gondolkodás erezetét szövö-
gette bennük. A népiskola kialakította e sokféle családi környezetből jött növendékeiben az 
egymásmellettiség érzését, az egymáshoz való kapcsoltság érzését, a valamiféle közösbe tartozás ér-
zését. 

Alapot adott a népiskola a közös felfogásra, gondolkodásra, magatartásra, egyrészt azért, 
hogy a növendék felnőttkorában az itt megismert és magának vallott úton járjon, másrészt, -
hogy ha úgy látja helyesnek - legyen mitől eltérnie, más útra kanyarodnia. 

A népiskola népet épített. S akármilyen kicsi és szegény volt egy település, ha volt népisko-
lája, akkor lakói hatalmas összetartó erőként, a település népét megtartó, együtt tartó erőként te-
kintették azt sajátjuknak, ragaszkodva hozzá, akármilyen egyszerű, egyetlen tanítós intéz-
mény volt is az. Egy-egy település népiskolájának megszűnte - nagyon jól tudjuk - a település 
szétbomlási folyamatának kezdetét jelentette. 

A népiskola „népet épített" abban az értelemben is, hogy szerkezetileg mesteri módon oldot-
ta meg a felnőttségre való felkészítést, az egyéni életutakra térés lehetőségeit. 

Az ország tanköteles lakóinak kisebb része a népiskola alsó négy osztályát járta 6-10 éves ko-
ra között, majd azután a polgári iskolába vagy a gimnáziumba ment át. A népiskola jól megfe-
lelt ennek a feladatnak is, hogy előkészítsen magasabb iskolatípusban végzendő tanulmá-
nyokra. 

Ez is népépítő tevékenység volt, mégis, a legfőbb ez irányú funkcióját a népiskola az ország la-
kosainak nagyobb részét kitevő rétegek gyermekei, fiataljai körében teljesítette: az ő számukra a népis-
kola az egyetlen oktató-nevelő intézményt jelentette, hiszen ők nem jártak semmiféle más isko-
lába. A népiskola hat, majd nyolc osztályának tanítója vállára hatalmas teher nehezedett: nö-
vendékeit 6-12 éves, illetve 6-15 éves korában kapcsolatba kellett hoznia a felnőtt életükben 
szükséges teljes művelődési anyaggal, valóban a teljes életre kellett előkészítenie őket. 

A népiskola e népépítő tevékenységében fontos segítőkre támaszkodhatott. 
Kicsi és nagy növendékeit otthon segítő szeretettel vette körül a nagycsalád: nem az iskolai 

házi feladatok helyettük való elkészítésével, hanem a maga életszerű ismeretközléseivel, az 
egymással szembeni emberi kapcsolatok, hagyományok, szokások élménykeltő elsajátíttatá-
sával, s nem utolsó sorban a munkára való késztetéssel, a természettel való természetes 
együttéléssel, már a legkisebb életkortól kezdve. 

De ugyanezek a népiskolás fiúk és leányok a helyi egyházi közösség ifjú tagjai voltak, hogy 
azután felnőttkorukban a gyülekezet aktív résztvevői legyenek. Már iskolás tanulóként a val-
lásos hit és a vallásos alapozású erkölcs tekintetében egy meggyőző erejű évezredes hatás-
rendszer közegébe kerültek, a „krisztusi érettség" szentpáli szintjének elérésére kapva ösz-
tönzést, biztatást, megerősítést. 

S ebben - a segítőkkel körülvett - közegben teljesítette évszázadok óta legnagyobb felada-
tát a népiskola: azoknak adott egész életre szóló útravalót hitből, erkölcsből, tudásból, a világ-
ban való helyes eligazodásból, akik azután felnőttkorukban ott helyben, vagy máshová kerül-
ve egész életüket fizikai munkában töltötték. A népiskolák legnagyobb tette: a becsületes, dol-
gos, egyszerű emberek sokaságát bocsátották útjukra. 

* 

Miért volt jelentős a népiskola? Második válaszunk: mert embert formált. Vagy kerekebben: 
formálta az egyes embert egyrészt önmagáért, másrészt, hogy teljes értékű tagja lehessen nép-
ének. 

Ezért adott a népiskola - létezése kezdetétől egészen 1948-ig - vallásos nevelést, erkölcsi 
nevelést, kellő tudást; igen fontosnak tartotta a helyes magyarságtudat kialakítását; nélkülöz-
hetetlen volt a népiskolában a fegyelem; a külső fegyelemtartás is, de főként arra való törek-
vés, hogy a tanuló belsőleg legyen fegyelmezett, s ez megnyilvánuljon külső fegyelmezettsé-
gében. S a népiskolában is fontosnak tartották a testi képzést, a testi egészség, a testi teherbíró 
képesség fejlesztését. 
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A népiskola iskola volt. Miért szükséges ezt itt hangsúlyozni? Amióta létezik népiskola, 
amióta létezik tanító, azóta a népiskola, a tanító alapvető, kihagyhatatlan feladata a nevelés 
(éppen úgy, mint az oktatás). Sokszor elmondtam az elmúlt évtizedekben, a közelmúlt tíz évé-
ben is, már talán ismétlésnek hat: az az iskola, ahol a tanító (s a többi pedagógus) nem folytat tuda-
tos, programszerű, felelős nevelést, az nem nevezheti magát iskolának. Az lehet oktatási központ, 
vizsgacentrum, bizonyítvány-kiállító hatóság, de nem iskola. 

S engedtessék meg itt egy kis kitérő. Hogy mire nevelje a tanító a növendékeit manapság, 
annak kifejtése - itt és most - nem az én feladatom. Csupán egyetlen vonatkozását említem. 

Azt hiszem, nem tévedek, ha azt mondom, hogy napjainkban mindegyik iskolatípusban -
az óvoda kiscsoportjától az egyetemi doktorandusokig - minden pedagógus, minden szinten 
a legnagyobb energiával arra törekszik, hogy tanulói mindazt az ismeretet megtanulják, 
mindazt az elméleti és gyakorlati tudást elsajátítsák, amely szükséges ahhoz, hogy felnőttko-
rukban minél jobban tudják érvényesíteni egyéni érdekeiket, hogy sikeresek legyenek, hogy 
nagy karriert fussanak be, hogy kíméletlen versenyben másokat legyőzve gazdagok, vagyo-
nosak legyenek. Minden áron. 

Ez a legtöbb szülő egyedüli kívánsága: ez harsog a közélet minden pontjáról a szülő, a pe-
dagógus, a gyerek felé, mindent mást elsöprő, meggyőző erővel: szerezz magadnak minél hama-
rább, minél kevesebb erőfeszítéssel minél több pénzt, nagyon sok pénzt! 

Nem tagadom, farizeus lennék, ha tagadnám: szükséges az egyéni siker, a karrier, a megfe-
lelő anyagi bázis - de mindezek megszerzése éppen úgy az egyén, mint a közösség érdekében 
csakis a józan erkölcsiség határain belül történhet. 

Egy halk kérdést azonban feltennék: vajon vannak-e még olyan iskolák hazánkban, ahol a 
tanítók azt is megsejttetik növendékeikkel, hogy a másik ember nem feltétlenül legyőzendő 
ellenfél, nem eltaposnivaló konkurencia, nem maximális módon kihasználandó eszköz, nem 
csakis saját emelkedésemet szolgáló ugródeszka? Hogy bizonyos esetekben fontosabb, hogy 
saját érdekeimnek elébe helyezzem mások érdekeit, sőt lemondjak saját érdekeimről? Hogy 
háttérbe szorítva az „értelmes önzés" okos elméletét és gyakorlatát, tevékenyen szolidáris le-
gyek másokkal, éppen a nálam gyengébbekkel? Hogy számos esetben szükséges, hogy a ma-
gam ügyeit félretéve, segítsek a rászorulóknak, a társadalom peremére kerülteknek, a bajbaju-
tottaknak, az elesetteknek, a szeretet tetteit váró embertársaimnak, felebarátaimnak? Hogy lé-
tezik önzetlenség is, áldozatkészség is, áldozatvállalás is, nem csak mindig az én, az én, az 
én... 

Jóleső érzés számomra, hogy tudom: számosan vannak ilyen iskolák is, ilyen tanítók is 
napjainkban hazánkban. 

* 

Miért volt jelentős az elmúlt századok népiskolája? Nézzünk egy újabb szempontot: azért, 
mert a kiegyensúlyozott műveltség alapjait akarta adni növendékeinek. 

Feltűnő, hogy a dualizmus idején, s a két világháború közötti időben milyen nagy lelkiis-
meretességgel dolgozták ki a népiskolai tanterveket mind az állami, mind a felekezeti illetéke-
sek. 

E tantervek a műveltséget igen tágan értelmezték, ugyanakkor annak viszonylagos teljességét 
tekintették. A népiskolák tantervei sohasem voltak egyoldalúak, nem nyomta el a humán is-
meretek túlsúlya a reálismereteket, sem fordítva. 

Szerepelt benne a hittan és az erkölcstan éppen úgy, mint a magyar nyelv és irodalom, tör-
ténelem és földrajz, a számtan-mértan éppen úgy, mint a növénytan-állattan, a természetrajz, 
a biológia, az egészségtan, a fizika, a kémia elemei; de ebbe a műveltségbe beletartozott a 
munkakultúra éppen úgy, mint a testkultúra, valamint a művészeti foglalkozás. S mindez el-
sősorban a tanulók konkrét életkörülményeire vonatkoztatva, előtérbe állítva a gyakorlati vo-
natkozásokat. 

Mind a dual izmus idején, mind a két világháború közötti időben az országos népiskolai 
tanterveket a tanítók kiegészíthették helyi vonatkozású - természeti, földrajzi, néprajzi, irodalmi, 
történelmi stb. - tananyagrészekkel. S e lehetőséggel bőven éltek a tanítók. 

Az országos népiskolai tantervek készítői ugyanis nagyon jól tudták, hogy népünk igen 
gazdag népi kultúra birtokában van: a népi kultúra és az „iskolás" kultúra szintézisére töreked-
tek. 
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A parasztember természetismerete - bár nem szakkönyveken alapult - vetekedett a maga 
nemében egy középiskolai természetrajztanáréval: számára a gabonatábla, a rét, az erdő, a 
napsütéses vagy viharos ég, a csillagos éjszaka - mind-mind teleírt nyitott könyv volt; a pa-
rasztgyerek számára egy kiscsikó születése kész biológiai lecke, a heti kenyérsütés az otthoni 
kemencében „élelmiszerkémiai" ismeretanyag volt. S a környezetvédelem lényegével a régi 
parasztember teljesen tisztában volt. 

Ugyanakkor a népiskola tanulói számára nem tananyagszöveg volt a népmesék, a mon-
dák, a regék világa, a népballadák, a víg és szomorú népdalok sokasága, a színpompás népvi-
seletek, a népszokások, jeles napok, ünnepek öröme és kavargása - mind-mind hatalmas érté-
kű, szívet-lelket gazdagító élményvilág, amelyre oly nagy bámulattal csodálkozott rá a szá-
zadeló'n Bartók és Kodály. 

A falusi fiú és leány fejében és belső világában ebbe a gazdag népi kultúrába ötvöződött be-
le mindaz, amit a népiskolában - mint az „iskolás" műveltség elemeit - elsajátított. 

Nem tanulság nélkül való fontos tény, hogy egykori népiskoláinkban az iskolás műveltség-
nek csupán az alapelemeit akarták megtanítani. N e m mindent, nem annak befogadhatatlan teljes-
ségét, nem a minden részletre kitérő, hatalmas terjedelmű szöveganyagát. A műveltség alap-
elemeit tanították, úgy, hogy a növendékek megsejtsék ezeknek az alapelemeknek összefüggő 
rendszerét, amelybe azután később belehelyezhetik felnőttkoruk újabb és újabb ismereteit, ta-
pasztalatait, élményeit, erőteljes ösztönzést adva az alapok és elemek későbbi, felnőttkori 
egyéni gyarapítására, gazdagítására, bővítésére. 

A népiskolában tehát megvalósították a paradoxont: mindent tanítottak, de mindenből igen ke-
veset, csak a leglényegesebbet. De ezt a keveset azután teljes alapossággal, teljes biztonsággal, 
úgy, hogy azok az egész felnőttkorban, még az élet végén is előhívhatók legyenek. 

Itt is elémtolul egy mai probléma. A tanító kötelessége Eötvös óta, amióta tankötelezettség 
létezik, hogy mindegyik tanulóját megtanítsa a megtanítandókra. Mindegyiket, kivétel nélkül. 

Ma már azonban nemcsak egyes iskolák, de egyes iskolai osztályok, iskolatagozatok is „pi-
acosodtak", már egyes tanulócsoportok között is vannak népszerű elit osztályok bizonyos 
társadalmi rétegekből való „piacképes" gyerekek számára; vannak közepes színvonalú, azu-
tán meg gyenge szintű osztályok az odavaló, alighanem „piacképtelen" tanulóknak. 

Hallgatom a rádióban a neves genetikus szavait: mindegyik szinten, mindegyik iskola le-
gyen a zseni-nevelés műhelye. Lehet, hogy ez jó lenne, de azért azokra, akikből minden való-
színűség szerint nem lesznek zsenik - s minden valószínűség szerint ők vannak többen -
azokra is éppen annyi gondot kellene fordítani, mint a zseni-palántákra. Az átlagosakra, a kö-
zépszerűekre, a gyengékre. A sok-sok kistelepülésen is, nem csak a városokban. Azt hiszem, 
ebben mindenki egyetért. De mintha más lenne a helyzet ott lenn, a terepen. 

* 

Végül negyedszer: miért volt jó a népiskola? Meglepő lesz ez is a mai fülnek: azért, mert kö-
vetelt. Tudniillik a tanító olyan cselekmények megtételét követelte meg a tanulóktól, amelyek 
megtételére őt a tanító megfelelőképpen előkészítette. Követelt a tanító: hogy a gyerek ponto-
san jöjjön az iskolába, hogy csendben legyen, hogy feleljen, hogy házi feladatot készítsen stb. 
Nem szívességet kért, hanem követelt. S ezt azért tette, mert ez volt a tanítói hivatásból eredő kö-
telessége hosszú századokon keresztül. (Nem azért, amiről egyes modernkedő mai pszicholó-
gusok fantáziálnak, hogy tudniillik azért lesz valakiből pedagógus, hogy saját elfojtott ural-
kodásvágyát, mások feletti hatalmi hajlamait így szublimálja; hogy mindezt kiélje iskolás gye-
rekek dresszírozásával.) 

Az elmúlt századok pedagógiai szakemberei és népiskolai tanítói nem féltek attól, hogy a 
tanulónak később, felnőttkorában traumái lesznek, azért, mert gyerekkorában követeltek tőle; 
hogy e kétségtelenül autokratikus, a tanító - saját tanítói tisztéből eredő, tekintélyéből fakadó 
- tekintélyelvű nyomása alatt - tehát kétségtelenül egy „alávetettségi állapotban" - felnöve-
kedve a tanuló felnőttkorában majd káros stresszhatásokban, pszichikus problémákban fog 
majd szenvedni. 

Nem, e korok pedagógus szakemberei éppen az ellenkezőt tartották helyesnek: ha valaki-
től gyermek- és ifjúkorban nem követelnek, ha nem ismer el tekintélyt maga felett, akkor ép-
pen ebből lesz majd neki kára, hiszen egész felnőtt korában követelni fognak tőle, egész felnőtt 
életében tekintélyek hatalma alatt fog állni, még akkor is, ha netalán köztársasági elnök lesz 
belőle. 
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Mai fejjel joggal elmarasztalhatnánk egykori népiskoláinkat azért, mert fontos szerepet ját-
szott bennük a tanítói követelés, a tanítói tekintély. Nem beszéltek diákjogokról, nem gondoltak a 
diákjogi ombucman (milyen förtelmes kifejezés!) tisztségének meghonosítására. Ellenben: an-
nál többet beszéltek a tanulók kötelességeiről. Mentségükre szolgáljon: az emberi jogokról, köztük 
az alapvető emberi szabadságjogokról először az Egyesült Nemzetek Szervezete 1948. decem-
ber 10-i közgyűlése hozott határozatot, vagyis a XX. század közepén. Tehát diákjogokról a XX. 
század közepe előtti egyetemes és magyar iskolatörténetben nem beszélhetünk, ilyenek való-
ban nem léteztek. 

Annál többet írtak, értekeztek, és mindegyik iskolatípus, köztük a népiskolák katedráiról 
élőszóval is sokat beszéltek arról: melyek a tanulók kötelességei. Bizony, sok ilyen kötelesség 
volt; ezek közül számos kifejezetten iskolai kötelesség; azután sokféle erkölcsi kötelesség; 
azután egyetemes-általános emberi kötelesség. Kétségtelenül egyoldalúság volt ez: sokat be-
széltek a kötelességekről, semmit sem szóltak a tanulói jogokról. De azért megkérdezem: va-
jon az nem egyoldalúság, ha csakis a diákjogokról beszélünk, de a tanulói kötelességekről semmit? 

* 

A népiskola laudációját mondom. De ezt nem tehetem anélkül, hogy ne mondanám a nép-
tanító dicséretét is. 

Az elmúlt századokban, de az 1948 előtti évtizedekben is hazai tanítóink többségét a falu-
si-mezővárosi - tehát paraszti környezetben élő és dolgozó - tanítók alkották, akik fontos sze-
repet töltöttek be e települések életében. 

Hivatali tekintélyüket elsősorban annak köszönhették - személyi kvalitásaikon kívül —, 
hogy a helyi lakosság elismert szellemi vezetőjének, a papnak közvetlen munkatársai voltak. Mint 
a helyi település közösségének megbecsült tagjai, maguk is mint világi emberek, tulajdonkép-
pen szellemi irányító funkciót töltöttek be, egyrészt az iskolában a gyerekek, a fiatalok körében 
végzett munkájukkal, másrészt a lakosság felnőtt tagjai részére nyújtott szolgálataikkal. 

A dualizmus idején például fontos iskolán kívüli tevékenységük volt a helyi faiskola meg-
szervezése és gondozása; számtalan helyen nekik volt köszönhető a gyümölcsfa-nemesítés. De 
az olvasókörök megszervezésében ugyanúgy oroszlánrészük volt, mint a helyi takarékpénztár, a 
vöröskeresztes csoport vagy éppen a tűzoltó egyesület létesítésében. 

A két világháború között - túl a korábbiakon - szorosabban vett kulturális irányba fordult az 
iskolai tanításon kívül végzett munkálkodásuk, ő k hozták létre a népkönyvtárakat, vezették az 
énekkarokat, a népi tánccsoportokat, helyi szereplőkkel színdarabokat adtak elő, végezték a köz-
hasznú ismeretterjesztés fontos pedagógiai feladatait az egész település fiatal és felnőtt közössé-
ge számára. 

Sok helyütt ők voltak az első tudományos népszerűsítőfilmek levetítői, az első szórakoztató mo-
zifilmek forgalmazói; ők népszerűsítették az első rádiókészülékeket, az első rádióműsorokat. De 
ők gyűjtötték a falvakba kiszálló néprajzos szakemberek fonográfja (később magnetofonja) köré 
a falu jó hangú népdalénekeseit, népmesemondóit, ballada előadóit, néptáncosait, népi hang-
szereseit. És a legtöbb helyen a tanító volt a helyi egyházközség kántora. Az egyházi év ünnep-
körei, a szertartások, a vasárnapok: tulajdonképpen ezek formálták emberivé - humánus kö-
zösségi kereteket nyújtva - a falvak, mezővárosok lakosságának természetes életét. Ezek kap-
csolták be nagyobb, egyetemesebb távlatokba napról-napra végzett munkájukat, vágyaikat, 
törekvéseiket; ezek adták számukra az öröm, a szórakozás, a játék legfőbb alkalmait egyéb-
ként nem sok jót, nem sok mulatságot kínáló, hanem igen kemény fizikai munkával teljes éle-
tükben. Ezeknek - a falusi-mezővárosi ember számára oly fontos alkalmaknak - a legfőbb 
közreműködője (a pap mellett) a népiskola tanítója volt. 

A falusi tanító igazi népművelőként a magyar és egyetemes műveltség sok-sok értékét közve-
títette a falusi, paraszti nép számára. Ugyanakkor a falusi-mezővárosi tanító az értelmiségi lét 
peremén élt: már értelmiségi, de életformája, életközege még részben paraszti. Tulajdonképpen ma-
ga is a parasztember életét élte, annak gondolkodásmódja járta át az ő gondolkodását is. 

Ez azonban nem okozott problémát számára: 1948 előtt csakis így felelhetett meg alapvető 
néptanítói funkciójának, másképpen nem. Ez a létforma egészen természetes volt számára is, 
mások számára is. A falusi-mezővárosi jegyző, a pap, az orvos tulajdonképpen a külső, felső 
hatalom képviselője volt, a tanító nem: ő a kultúra képviselőjeként tevékenykedett e települések 
paraszti közösségében. Ó nem volt idegen test ebben a közösségben; ő innen vétetett, ide gyö-
kerezett, ő belső lényege szerint e közösségbe tartozott, ő lélekben ugyanaz maradt akkor is, 
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amikor a falusi tanítók polgárosodása a két világháború közötti időszakban jelentősen megerő-
södött. 

* 

A nyelvtudósok megállapították: „tanító" szavunk töve - tan - ősi, az uráli őshazából hozott 
örökség, s a szellemi világgal, egy magasabb kozmikus szférával való kapcsolatba kerülés köz-
vetítőjét jelentette. 

Kosztolányi ugyan nem vette be a legszebb magyar szavak közé, de az biztos, hogy az 
egyik legfontosabb magyar szavunk. Éppen ezért sajnálom, hogy egyre inkább kimegy a köz-
nyelvi használatból: inkább a „pedagógus" szót használják. Egykori nagynevű, nagyhírű ta-
nítóképző intézetek homlokzatáról került le mostanában a tanítók képzésére utaló elnevezés. 
Vajon itt Kaposváron megvan-e még? 

Elgondolkodtató, hogy magyar népünk - bizonyos nyelvi megfogalmazásokból következ-
tetve - milyen tisztelettel tekintett a népiskola tanítójára. 

A régi századokban - de még a XX. század első felében is - sok faluban ez volt a tanító ne-
ve: mester. A hajdani iparos mesterek a holt anyagból remekműveket, hasznos tárgyakat alkot-
tak: aranyból csodálatos kelyheket, ékszert, kőből házat, katedrálist, vasból patkót meg cifra 
kerítést; a szűcs elegáns és meleg bundát, a cipész divatos csizmát, cipőt. 

Ilyen a tanító is, de több: ő az élő, eleven kisgyermeket segíti, hogy kibontakoztathassa ké-
pességeit, tehetségét, a sok benne levő istenadta-természetadta szellemi-erkölcsi-lelki értéket: 
hogy minél teljesebb emberré váljon. 

A tanító olyan mint a mester: alkotó, de ő a teremtő Isten munkatársa: embert teremt a gyer-
mekből. 

A Tiszántúlon élt sokáig a kifejezés arra a helyzetre, amikor a szülő beíratja kisgyermekét 
az iskolába, hogy ott elkezdje tanulmányait: „felviszem a mester úr elébe". Vagyis a szülő a hét-
köznapok világából egy magasabb régióba viszi fel gyermekét: a szellem, a műveltség emel-
kedettebb világába; ugyanakkor a szűkebb családi, rokoni kapcsolatokból a közösségi lét ma-
gasabb lépcsőjére lépteti őt. 

Kanyar József említett önéletrajzi kötetében így olvasható egy egykor széles körben élő ki-
fejezés: „Varga Pál tanító úr keze alatt" volt a kaposmérői népiskola tanulója. A tanító keze alatt 
lenni - ősi szimbolikus kifejezés, amely a kéz hármas pedagógiai funkciójára utal. 

A kéz ugyanis az áldás közvetítője; a legősibb beavatási szertartásokban is szerepel a kézrá-
tétel a fejre, megvan a mai papszentelésben, papi felavatásban, de az istentiszteleteken is. A 
lényege: annak kívánása, hogy a kéz által lelki, szellemi, erkölcsi erő áradjon abba, akire az ál-
dás - a kéz jele által - irányul. 

Ugyanakkor a kéz a figyelmeztetésnek, az útmutatásnak is közkeletű jele: arra van a helyes 
irány, a jó ösvény, amely a célba vezet; az ott rossz út, arra ne menj, mert szakadékba visz. 

S végül a kéz a fenyítésnek is a szimbóluma: akár a testi fenyítés, akár a büntetésként alkal-
mazott lelki ráhatás mindig sajátos „visszacsatolás": valami nincs rendben, s gondoskodni 
kell annak rendbetételéről. 

A tanító „keze alatt lenni": áldásos erőt adó, figyelmeztető és fenyítő hatalma alatt lenni. 
Vajon egy XXI. századi demokratikus iskolában nincs szükség ilyen „hatalom"-ra? 

* 

Laudációm végére értem! 
Hála a sorsnak, hála a Gondviselésnek, hogy az elmúlt századokban igen sok jó népiskola ne-

velte magyar népünket hitre, erkölcsre, tudásra. Hála a sorsnak, a Gondviselésnek, hogy az 
elmúlt évszázadokban igen sok jó népiskolai tanító nevelte népünk gyermekeit, fiataljait a világ-
ban való eligazodásra, a világban való tevékenységre, egyént és közösséget gyarapító mun-
kálkodásra. És hála a sorsnak, a Gondviselésnek, hogy közöttünk van Kanyar József, aki az 
egykori néptanítók tüzes lelkével, hitével, tudásával, lelkesedésével, népszeretetével nem 
csupán egyetlen falu, egyetlen megye lakosságát, hanem egy egész országot tanított, tanít 
honismeretre, hazaszeretetre. 

Mészáros István 
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