
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)
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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)
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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-



lasztásainkra. annál többször merül föl képzele
tünkben egy ideálisnak hitt magatartás vágyké
pe, amely azonban sajnos álom marad, s finom
nosztalgiával vonjuk be.

Egy huszadik századi Danténak stilizált fér
fi, a lassú öregedés kínjaitól és felelősségétől

nyomasztva s egy fiatalabb lány - ők ketten a
történés pillérei. Maga a történés a férfi tudat
mozgásában képeződik le, s azért nagyon hite
les, mert nemcsak kettejük kapcsolatát mondja
el és kommentálja, hanem a hétköznapok egyéb
történéseit is, azaz a kendőzetlenül ábrázolt
élettel szembesít. Az élet a megtörtént dolgok
sorozatából épül, de legalább ennyire fontosak
a meg nem történtek, a gondolatok, a lélek sík
ján születő érzelmek, érzések. Ezek együttese a
lét, s ami hajdan szenzációnak minősült az iro
dalomban, a lelki jelenségek előbb óvatos, majd
egyre bensőségesebbábrázolása, az ma már ter
mészetes. Kipke Tamás is a lélek és a gondola
tok vonzásterében kommentálja a történteket, s
mutatja meg egy finom viszonyrendszer eleme
it. A "finom" jelző nagyon is helyén való, hisz
egy már-már közhelyesnek mondható emberi
kapcsolatot, a lassan leszámoló férfi és a fiatal
lány szerelmét nem naturalista valóságában,
hanem az érzelmek fénytörésében ábrázolja.
Épp ezek az önreflexiók teszik igazán széppé és
emberivé a regényt, s a főhős, a férfi gondolatai
nak hálójából bontakozik ki egy lassú folyamat,
amelynek végpontjában már csak az emlékek
élnek: egy mosoly, egy mondat, a ringó virágok
a kertben.

Az öregedő férfi azonban hétköznapjaival is
szembesít leveleiben. Olvasmányairól tudósít,
gyengeségeivel szembesít, s levelei hatalmas fo
lyamokként viszik előre olvasóját, egy levél egy
mondat, sok-sok kitérővel, váratlan vagy termé
szetes fordulatokkal, életbö1csességekkel, mint
ha Márai öreg Krúdyja tűnődne félhangosan
életről, halálról, irodalomról, művészetekről,

csendesen, félálomban, az idő különleges térfo
gatában.

Krúdy említésével Kipke Tamás egyenesági
elődjére utalnék. Rá emlékezjet a töretlenül ha
ladó gondolatfolyam. a próza különleges léleg
zete, amely néha zenévé nemesedik, s legfő

képp a hangulat egyneműsége, amely a mai
magyar próza jelentős alkotásává teszi Kipke
Tamás új művét, amely ismét azt a kicsit szem
rehányó kérdést indukálja, miért ily ritkán? ..
tKráier, Budapest, 2004)
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ILLÉS SÁNDOR: MIKÉPPEN MI IS
MEGBOCSÁTUNK

Minden kornak megvan a maga bűne, amivel
szembe kell néznie napról napra. A 20. század
ban ez volt a holokauszt. Megjelent már e témá
ban számtalan könyv, újságcikk és film, és so
kakban felmerül a kérdés, kell-e még több, nem
volt-e már elég a téma állandó felhánytorgatá
sából? A válasz egyértelműen: nem. Amíg lesz
nek szélsőséges csoportok, emberek, akik ma
gát a holokauszt tényét is megkérdőjelezik,

addig újra meg újra el kell mondanunk az igaz
ságot, hogy feledésbe ne merüljön. "Vétkesek
közt cinkos, aki néma" - ezt már Babits is így
érezte. Illés Sándor könyve ezt az igazságot hir
deti. Nemcsak a borzalmak igazságát, hanem
egy zsidó asszony igaz történetét is. Milyen kű

lőnös, hogy mindaz, amit keresztényinek neve
zünk, pont ennek a zsidó asszonynak, Sárának
a cselekedeteiben és szavaiban nyilvánul meg,
és akik "kereszténynek" mondják magukat,
azok elszakítják tőle férjét, majd lányait és a biz
tos halálba küldik. Sára az, aki többször is a
Miatyánkot idézi megbocsátást hirdetve, és
keresztény életvitele olykor ma is megszégyení
tően hatnak ránk, "igazi" keresztényekre.

De a könyv nemcsak egy zsidó asszony, ha
nem egy anya tragédiája is: a lágerben elszakít
ják tőle két kislányát, és ezután arra teszi fel az
életét, hogy megtalálja őket. Bejárja Németor
szágot, és közben emlékezik, gyötrődik és ku
tat. Végül- úgy hiszi - sikerrel járt, megtalál
ta a lányait. De vajon tényleg ők azok? Nincs rá
egyértelmű bizonyíték és az ellenkezőjére sem.
De Sára rendületlenül hisz és boldog, így éli le
utolsó éveit régi-új családja körében. Az író ránk
bízza, mit gondolunk erró1 a megtalált boldog
ságról, nem dönt helyettünk, nem ítélkezik, csak
a tényeket közli. Emellett maga a problémafelve
tés különösen érdekes: ha valaki teljes meggyő

ződéssel hisz saját igazában, akkor tényleg igaza
van-e, és joga van-e másokra "erőltetni" igazát?
Kényes kérdés, mivel számtalan rémtettet követ
tek már el e meggondolás ürügyén.

De ebben az esetben más a helyzet: itt a hit
jutalma: a boldogság, ami mellett eltörpül az
igazság keresése, már nem ez lesz fontos, ha
nem a család, a szeretet, az egymásra figyelés.
A könyv legfontosabb üzenete éppen az, hogy
tudjunk küzdeni a boldogságunkért, de nem
másokon átgázolva, hanem értő figyelemmel
fordulva embertársaink felé. Akkor az igazsá
gunkban való hit tényleg szeretetté válik.
(Kairosz, Budapest, 2005)
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