
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,
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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-


