
haiatlan teraszok" (először) (5.) nemcsak a sárkány
repülőt, de a veszteség viselőjét, a panaszénekek
énjét is fölfoghatnák. Mintha bennünk és dolga
inkban nem volna mindig "valami a feltarthatat
lan zuhanásb61" (közömbös dolgok) (27.).

Ez a "mintha" a jelentős művészet és az el
hivatott szeretet eredménye szokott lenni. 01
vasatunkban most sincs másképp. Egy érzé
keny és értő recenzió szavaival: a Panaszénekek
"a veszteség birtokában a szeretet felé tapoga
tózik" (Reményl József Tamás) (Jelenkor, Pécs,
2005)

HALMAJ TAMÁS

RIVALDA 2004-2005

Ha a közelmúltban megjelent kötetek alapján
(Spiró, Egressy, Tasnádi, Kárpáti, Háy, Térey)
ítélünk, egyértelmű, hogy némi szünet után az
utóbbi években a magyar könyvkiadás ismét
felfedezte a drámát. Ebbe a sorba tartozik az
egykor évi rendszerességgel kiadott drámaan
tológia, a Rivalda is, amely néhány év óta
könyvhétre ismét megjelenik. Legutóbb a 2004
200S-ös jelölésű kötet, amely hét szerző szöve
gét tartalmazza.

Mi köt(het) össze hét szerzőt a közös műfajon

kívül? Lehetne a közös vagy hasonló témakör,
szemlélet vagy sok minden más, ami nagyon ha
sonló, illetve épp a hasonlóság szembetűnőhiá
nya. De válogatási elv lehet az is, amit a mosta
ni kötet összeállítói (Garaczi László, Morcsányi
Géza és Tarján Tamás) választottak: a színrevi
tel (a kötet címe színházi műszó: Rivalda!) és en
nek időpontja. A dráma igazi próbája: a színpa
di megjelenítés mind a hét szöveg számára
megadatott. A hétből hatot 2003 és 2004 decem
bere között mutattak be, a hetedik, Spiró Kvar
tettje is műsoron szerepelt ekkor, bár első szín
revitele még 1997-ben volt.

Az elv tehát világos, s ha nem tévedek, a vá
logatás szempontjai közé tartozott, hogy a kö
tetbe felvett művek a mai magyar drámaírás
más-más változatát (is) képviseljék. Megtörtént.
Így kerül egymás mellé a Madách ihlette életraj
zi színmű (Egressy Zoltán: Vesztett éden), egy
egyfelvonásos - párkereső - játék (Falussy
Lilla: Metadolce), a nyelvelvesztéséről szóló
nemzeti sorstragédia (Hubay Miklós: Elnému
lás), egy drámai ballada (Kiss Csaba: Világtala
nok), egy blaszfemikus családtörténet (Pintér
Béla: Sütemények Királynője), egy társadalmi jel
lemkomédia (Spiró György: Kvartett) és egy em
beriségkölteménynek is felfogható "katasztrófa
játék" (Térey János: A Nibelung-Iakópark). Hogy
pedig tematikai és műfaji változatosság mellett
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a kötetben a mai magyar drámaírás szinte min
den korosztálya jelen van, a műfaj doyenjétől,

az 1918-ban született Hubay Miklóstól az ötven
éveseket képviselő Spirón át a harminc-negy
ven közöttiekig (Térey, Egressy), az már lehet
akár a szerenesés véletlen műve is.

A kötetbe sorolt hét szöveg más-más irodal
mi és színi jellegű, következésképpen más-más
minőséget példáz, úgy is, ha drámaként, s úgy
is, ha színpadi szövegként vizsgáljuk őket. Tisz
tán irodalmi kritériumoknak mindenekelőtt az
Elnémulás és a Vesztett éden felel meg. Az előbbi

egy luxusszálló alagsorában levő börtönben ját
szódik. Itt vár sorsa beteljesülésére az Alleluja
(micsoda kontraszt név és sors közőttl) new,
"egy magánál több", fiatal nő, népe utolsó kép
viselője. Mellette a börtönőr, Renegát, aki nevé
hez híven hazáját, népét, nyelvét elhagyó áruló,
s ide jön Patrick, a nyelv iránt rajongva érdeklő

dő kispap, aki igyekszik kihasználni az utolsó
beszélgetés lehetőségét a pusztulásra ítélt nyelv
még élő birtokosával. Az etnikai tisztogatás el
len írt tézisdráma Hubay műve, a műfaj min
den ismert jegyével: komoly probléma (ezt
nemzetiből összemberi méretűvé emeli!) felve
tése, és a vele járó írói eljárás: alakjai helyett
gyakorta az író beszél. így is megrázó. A kispap
megszerzi az állapotos nő számára a kegyelmet,
de miután a magzatot "kicsupálják" belőle,

nincs akadálya a kivégzésnek. A Vesztett éden
háromszögtörténet a két nő, a Zsarnok, önző

anya (Majthényi Anna) és a kedves, majd fele
ség (Fráter Erzsébet) közé szorult határozatlan
férfiról (Madách Imre). A történet, ha nem gon
dolunk a modellekre, az össze nem illő, önállót
lan férfi és az életvidám nő drámájaként is ol
vasható, háttérben a konfliktust szító, uralkodó
hajlamú anyával/anyóssal. Mindkét szöveget
elsősorban olvasni jó, kell.

Ilyen szempontból hozzájuk legközelebb
Kiss hasonlóképpen háromszögtörténete áll. A
döbbenetes újsághírre (az apa kivitte vak fiát az
erdőbe, és magára hagyta) épülő történetet a
szerző nem a tragédiához vezető okok boncol
gatásával formálja drámává (lásd Füst Milán új
sághírből írt drámáját, a Boldogtalanokat), hanem
kellő cselekményvezetés híján túlbonyoIítja, s
földhözragadt naturalizmust próbál metafori
kus "beszédű" szimbolizmussal összebékíteni,
amiből a megcélzott balladai homály helyett stí
lusgubanc lesz.

Ha a drámaiság mércéje a párbeszédek per
gése, helyzetek létrehozása és jellemek teremté
se, akkor ennek elsősorbana Kvartett és a Meta
dolce tesz eleget. Azzal, hogy az utóbbit a
párkereső hirdetések és az ezek nyomán történő

találkák egymásutánjában jó dialógustechnika



és helyzetteremtés dicséri, míg Spiró ehhez tár
sadalmi hátteret is ad, s ezért szereplőinek, ki
vált az emlékezni is gyáva, sem múltját, sem a
váratlanul felsejlő szebb napokat vállalni nem
merő, lakótelepi melós-nyugdíjas jellemábrázo
lása érdemel figyelmet. Ez a szöveg egyesíti leg
inkább az irodalmi és színi vonásokat.

Térey a mítoszt és a jelen speciális életterét
(Nibelung-lakóparkl) összekötő nagyszabású
vállalkozása olvasmánynak lenyűgöző, de a
szöveg megjelenítése nagyobb rendezői/dra
maturgi beavatkozás nélkül szinte elképzelhe
tetlen (megtörtént, de ilyképpen!). Pintér az al
koholista apa (egykori BM-es) által frusztrált
családot a hetedik születésnapját "ünneplő" kis
lány optikáján át bemutató szövege kevésbé iro
dalmi alkotásként, inkább egy leendő előadás

kanavászaként olvasható, melynek értékei csak
a színpadon mutatkozhatnak meg. (Magvető,

Budapest, 2(05)

GEROLD LÁSZLÓ

NÁDAS JÓZSEF PÉLDÁJA

Volt hajdanán egy olyan korszaka a magyar
művelődés- és oktatástör'ténetnek, amikor a
tanároknak becsülete volt, a város-falu értelmisé
gi elitjének tagjaként súlya volt kijelentéseiknek,
s arra is módjuk volt - ha elég tehetségesek vol
tak -, hogy tanulmányokkal, fontos adalékok
kai gazdagítsák szakterületüket. A magyar kul
túra legnagyobbjai közül sokan futottak be
rövidebb-hosszabb ideig tanári pályát a Nagy
kőrösön oktató Arany Jánostól Péterfy Jenőn át
juhász Gyuláig, Babits Mihályig, Németh Lász
lóig. Es voltak, akik a tanítás szerelmeseiként
sosem hajtottak végre pályafordulatot, tanárok
maradtak (ha hagyták őket), így nemesedtek le
gendává, nemzedékről nemzedékre áhítatos
tisztelet, általános megbecsülés tárgyai.

Ilyen tanára volt többek között Ujpestnek is
Nádas József (1905-1985). 1955-ben került az új
pesti Könyves Kálmán Gimnáziumba, amely
nek mostani igazgatója, Vízváry Vilmos eléggé
nem értékelhető gesztussal két kötet közreadá
sával segítette megismernünk ezt a tiszteletre
méltó, követésre érdemes tanári-nevelőipályát.
Korok párbeszéde címmel tanulmányaiból, beszé
deiből és egyéb írásaiból, valamint az emlékeze
tét idéző visszaemlékezésekből jelent meg válo
gatás, Történelmi arckép címmel pedig írásaiból
adtak közre néhányat, melyek között pedagógi
ai és történelmi tárgyúak vannak túlsúlyban.

Ismerek jelentékeny tudósokat, akik tanítvá
nyai és kollégái voltak, és valahányszor rátere
lődik a szó, párás szemmel idézik alakját, ki-
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kezdhetetlenül becsületes személyiségét, s azt
emlegetik, milyen hibátlan ívű pályát futhatott
volna be, ha 1949-ben mondvacsinált okokkal
nem bocsájtják el a Vallás- és Közoktatási Mi
nisztériumból. A fordulat éve után ilyen típusú,
megingathatatlan erkölcsű tanáremberekre nem
volt szüksége a rendszernek. Rehabilitálásáig
munkanélküli, alkalmi munkás, fűtésszerelő

szakmunkás. A tudós tanár, aki egyebek mellett
oklevéltannal, oktatásszociológiával és didaktí
kával foglalkozott, az élet mélyére zuhant (pon
tosabban oda taszították), de embersége átsegí
tette a, nehézségeken. Egyik tanítványa idézte
Tóth Arpád költeményének részletét, amelyet
1963-ban végzett osztályának adott útravalóul:
"Fény vagy te is, lobogj hát, / Melegíts és égess, /
Hinned kell, hogy a világ / Teveled is ékes!"

Manapság sem vagyunk szűkében az igazi
tanároknak. akik a Nádas Józseféhez hasonló
odaadással és szeretettel oktatják növendékei
ket. A szakma presztízse azonban megkopott.
Szívmelengető érzés azokat a visszaemlékezé
seket olvasni, amelyek azt bizonyítják, hogy a
társadalom által egyre kevésbé becsült és érté
kelt oktatók-nevelők egy sokkal bensőségesebb

világban, az emberi, tanítványi szívben ma is fé
nyeskednek. Emlékét, annak sugárzását Eötvös
József szavaival méltatja egyik tanítványa: "Már
vány szobor helyeoe, / Ha fennmarad nevem, / Esz
méim győzedelme / Legyen emlékielem,"

Eszméi győzedelmétnem élhette meg, s alig
ha szemlélné megértéssel, amit ezekkel az
eszmékkel tesznek az oktatásügy piacán. De
ami jó, ami igaz, ahhoz ő is hozzátette tudását
és emberségét, példát adva a,z utána jövőknek.

(N. J. Pro homine, Budapest-Újpest, 1999; 2005)

RÓNAY LÁSZLÓ

KIPKE TAMÁS: BEATRICE
LEVELESKÖNYVE

Éppenséggellevélregénynek is nevezhetnénk e
vékony könyvecskét, de sokkal dúsabb, gazda
gabb, semhogy e-műfaji megjelölés teljes mér
tékben érvényes volna rá. A fülszövegében egy
nagyon meggondolkodtató, önvallomásként is
értelmezhető gondolat olvasható: "Az utolsó
szerelem könyve a sok piszkozat után akár a
végső tisztázat is lehet. Még ha csupa zaklatott
ság, csupa kérdőjel is." Igen, ilyen az emberi
élet: piszkozat piszkozat után, s ezekből alakul
ki a tisztázat, s minél inkább előre haladunk az
időben, annál tömörebb és bölcsebb, mert a
múló évek nemcsak tapasztalatokkal vértezik
föl az embert, hanem megtanítják álmodozni,
vágyakozni is. Minél inkább rádöbbenünk mu-


