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Nevelői'pályánkszinte tragikus nehézségeit nem a szolgálat, az elkötelezettség jelentette, hanem
az engedelmességre szoritó értékrend ismétlődő válságai. Gyermekkorunkban olyan értékrend
ben nőttünk fel, melynek alapja a hit (vallás) és a haza parancsolta engedelmesség. Akik kevés
korismerettel, de annál zavartalanabb magabiztossággal vak hitről és szociológiai értelemben
Fakhazaszeretetről beszélnek, nem tudják elhinni, hogy mi - öregek - a mélyebben átélt engedel
messég és elkötelezettség szolgálatába állítottuk életünket. Nem ideológiai elszánásból, hanem a
legterrnészetesebbnek, egyszerűen elkerülhetetlennek érzett "önátadásból", vagy mondjuk úgy,
hogy "utánzásból".

Személy szerint én is utánzó voltam: édesanyám példáját követtem, természetes lelki hozzási
mulássaI. Anyám példája szerint a hit követelte engedelmesség megtartó. irányító erő volt, a sze
gényemberi életben bizonyosan. Útmutató volt; s anyám jó úton járt. Az ő érdeme, hogy nem
éreztük szegényemberi mivoltunkat süllyesztő, kirekesztő, rangon aluli létnek. Négy gyermek
kötődött hozzá. Minden dolgunk, nehézségünk eligazítója volt, rendíthetetlen őre a családi fé
szeknek. És mi - védett helyzetben - hogyan érezhettük volna égetőnek a kor megannyi társadal
mi igazságtalanságát? Gyerekésszel is tudtuk persze, hogy vannak gőgös gazdagok, pontosab
ban : vannak kereskedések, melyekbe filléreinkkel nem lett volna stílusos belépnünk, de nem is
léptünk be, és ezzel eljutottunk a lázadás határáig... Anyámat sem' láttuk soha megalázkodni, de..
nem láttuk háborogni sem. Nem kérincsélt, nem lamentált: szembenézett a nehézségekkel. Ha
visszaidézem őrtálló, eligazító alakját, mindig megkísért a gondolat, hogy az erkölcsi erő fölötte
áll a gondolati nagyságnak. Valamely gondolat nagyságát, eredetiségét mérsékli egy-egy előző

nagy gondola', de az erkölcsi cselekvés mindig a legszemélyesebb próbatétel, csak az emberre jel
lemző alkotás.

A gyermekkori ministrálás, templomba járás egyfajta megdicsőülés elemezhetetlen állapota
volt, a jó út bizonyossága, mely évről évre a föltámadást ünneplő körmenetben kulminált. Kül
sőleg is -- ünnepi öltözékben - .feltámadtunk" mindennapiságunk szürkeségéből. A közös áhí
tat, az üdvözültség áramában, mint vízcsepp a folyóban, együtt sodródtunk a megígért örökké
valóság tengere felé, de cseppnyi voltunkban is tengernyi örömmel, rangot jelentő öntudattal.

Még ma is csodának tartom, hogy a hat elemi elvégzése után gimnáziumba kerültem. A csodát
ketten művelték : elemi iskolai tanitóm és édesanyám. Tanítóm úgy, hogy váltig bizonygatta
anyám előtt: kár volna inasnak adnia, testi mivoltom puszta ránézésre is elárulja, hogy nincs ne
kem való mesterség. Anyám pedig élete nagy könnyelműségét követte el azzal, hogy a beiratko
záshoz szükséges pénzzel erősen megapasztotta családi tartalékunkat. Így történt aztán, hogy
"hátrányos helyzetem" ellenére beiratkozhattam a bonyhádi evangélikus gimnáziumba.
Gyermekfővel is tudtam: a kérdés számomra nem az, hogy tanulnom kell majd, hanem hogy

egyáltalán lehet. A régi gimnáziumot szeretik úri iskolának mondani, pedig nem volt az. Egy
nem demokratikus társadalomnak éppen ez az úri iskola volt a legdemokratikusabb intézménye.
Egyszerűen azért, mert a közös szellemi erőfeszítés egybeparancsol-de úgy, hogy egyéni erőpró
bára is kényszerít. Nemcsak jó tanulók v.oltak, hanem - adott esetben - jó osztályok is. Présbe
kerültünk, s a közös szorongások, sikerélmények, vagy éppen meg nem érdemelt "szekundák"
- győzelmeink és vereségeink - érdekszövetkezetté, majdhogynem "bűnszövetkezetté"sajtoltak
bennünket. Mikor már jobban összeforrtunk - és persze meg is fogyatkoztunk - volt már "agy
trösztünk" és "tanulókörünk"egymás megsegítésére. Nem azon múlt egyik-másikunk vezérsze
repe, hogy ki a papája-mamája, hanem azon, hogy jó matematikus-e, vagy "fölényesen" fordítja
Cicero vagy Vergilius szövegét.

Számomra az iskola állandósult ünnepi állapot volt. Ha volt valaha értelme, igazsága az "át
szellemült" szónak, akkor igazán csak diákkoromban volt. Egy-egy nagy latin-, magyar- vagy
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történelemóra valóságos áldozatbemutatásnak tűnt az emberi magasrendűség oltárán. Amiben
ilyenkor "nyakig" benne voltunk, az egyben túl is emelt a fogható közelségű emberi dolgokon,
tehát társadalmi helyzetünkön is. Vajon ez az állandó, vagy fel-fellobbanó emelkedettség afféle
irreális idealizmus lett volna, csak álomvilág, valóságos helyzetünktőleltávolító bódulat? Ma is
azt tartom: mederbe terelés volt, magasabb igazságok jegyében, melyek arra szolgálnak, hogy ál
taluk többek legyünk. Az ébredező önigenlés mindenkit elkap, kit igy, kit úgy, külső körülmé
nyei vagy belső hajlamai szerint, de a diák megszelídülésében, az engedelmeskedés igazi értelmé
re való ráébredésében döntő szerepe van annak, hogy mennyi emberi hitellel áll eléje az, aki esz
ményeket hirdet számára. Nekünk szerencsére hitelt érdemlő hittanárunk volt, semmilyen ké
nyes téma megbeszélésétől nem riadt vissza. Fogadóóráin, a lakásán mindig "rázós" kérdésekről

beszélt, a bűnről és a bűntelenségről éppúgy, mint a kegyelem mivoltáról, mondván, hogya té
kozló fiú számára mindig nyitva áll az elhagyott otthon ajtaja. De "haza" csak úgy mehetünk, ha
őszintén mondhatjuk a bibliai tékozló fiúval: "Felkelek és Atyámhoz megyek", Arról is beszélt
-r- érezhető szenvedéllyel-, hogy a hiv'ő ember nem annyira az élet kezdetét kutatja, hanem annak
a végső értelmét, ami elkezdődött. Ha nem tudunk feleletet kapni arra, hogy miért kezdődött el,
amit életnek -létezésnek - mondunk, akkor az emberi élet leggyötrelmesebb formája a létezés
nek, mert igazi "rangja", megcsúfolására csak ő követ el bűnöket, mégpedig hivalkodva és
önelégülten.

2. Szép diákéveinknek azonban hirtelen véget vetett az első világháború. Érettségi vizsgánk már
hadiérettségi volt, utána mindjárt besoroztak bennünket katonának. Testi adottságom miatt
nemigen illett rám a katonaruha, de szégyen lett volna kimaradnom a sorból, meg aztán mint jó
latinistának tudnom kellett Horatius buzditó sorát: Du/ce et decorum est pro patria mori. A ka
szárnyában azonban hamar elfeledtették velem jeles tanuló voltomat: Horatius eszmei magassá
gából bizony a porba hullott a már többször is emlegetett magasztos lelkesültségern. A spártai
hősök bizonyára még valóban hősi módon estek el a perzsák elleni harcban a termophylei szo
rosban, de mi a kaszárnyai kiképzés lélektelensége, majd a fronton újra és újra ismétlődő értel
metlen és eredménytelen lövészárokharcok, aztán a hadifogság testi-lelki elszennyeződése nyo
mán afféleeszköznek használt tömeg voltunk, ide-oda parancsolt vagy hurcolt, már gondolkozni
sem tudó, csak a pillanatnyi szorongatottságból szabadulni akaró véglények. Az orosz hadifog
ság a végleges kiszolgáltatottságot jelentette. Annyira messze bent voltunk - közel az Uralhoz
- ebben a végtelen országban, hogy őreink csak azzal törődtek, az esti gyülekezőre hazatérünk-e
csavargásainkból. Szegény és még szegényebb muzsikok irgalmából jutottunk némi ennivalóhoz,
valamiféle látszatmunka fejében.

1918kora őszén mégis sikerült hazakeverednem. Igaz, olyan állapotban, hogy szegény anyám
dermedt rémülettel nézett rám és hirtelen nem is tudta, mit csináljon ezzel az "idegennel". Két
hétig csak ettem és aludtam, aztán a szép őszi idő mégis kicsalogatott a szabadba: rétre, erdőbe,

gyerekkorom felejthetetlen bújócskáinak viszontlátására. De kódorgásaim öröme mögött elvesz
tettem régi biztonságérzetemet. Már-már erőltetni kezdtem alkalmi kirándulásaimat, mert érez
tem, otthon nincs keresnivalóm. Nem élhetek tétlenül anyám nyakán, de álmodoznom sem sza
bad: a tétlen csavargás fényűzését szegényemberek fia nem sokáig engedheti meg magának.

Az őszirózsás forradalom egyszerre felébresztett: igen, lázadni kell, de a mindent remélő és a
semmit birtokló ember, a szegény emberek tanult fiának lázadásával: most mutasd meg, te egy
kori, önelégült jeles tanuló, tudsz-e, mersz-e tovább tanulni. Titkolt lázadás volt ez, olyan embe
ré, akifél régi eszményeihez, hitéhez visszatérni, mert fél, hogy valami álcázott csalásra jön rá,
vagy éppen ő maga készül értékrombolásra.

De hát hogy legyen egy szegény ftótásból egyetemi hallgató, pontosabban : bölcsész? Ezzel a
kérdéssel keltem és feküdtem heteken át, amikor egy volt iskolatársam, aki már végzősként ta
nult Pesten és szüleitől értesült hazakerülésemről, arról értesített, hogy tud számomra lakást sze
rezni a margitszigeti bö/csészotthonban. (Ez eredetileg mágnás kaszinó volt, de a Károlyi kor
mány kórháznak, majd bölcsészotthonnak foglalta le.)

Megindulhattam, tehát megindultam. A bölcsészotthon is, a Margitsziget is nagyon csábító
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volt számomra. Nagyszerű dolog lesz "bölcselkedni", méghozzá a Nyulak szigetén, Árpádházi
Margit szigetén, Arany János tölgyfái alatt.

A valóság azonban másképp festett. Az otthonban inkább fáztunk, mint bölcselkedtünk. Ha
talmas termeiben mintha a tél minden hidegét összezsúfolták volna: csak három takaró alatt
tudtunk aludni. Nappal olyan helyeket kerestünk, ahol melegedhettünk is, mert csak így lehetett
olvasni és tanulni. Körülöttünk zajlott a világ, és ha a munkájában zavart ernber idegenkedésé
veI forgattuk is az újságokat, lehetetlen volt meg nem látnunk, hogy "a népek önrendelkezési jo
gának" meghirdetése mögött hazug hatalmi játék folyik. Éppen ezért, ha némi kétkedéssel is, de
örömmel vettük tudomásul a proletárdiktatúra kikiáltását: az aggasztó nemzeti kérdés megoldá
sát vártuk tőle.

Sajnos, a külpolitikai, de a minket közvetlenebbül érintő belpolitikai helyzet is hétről hétre
romlott. A vezetők olyan fának a gyümölcsét ígérgették, mely még nem tudott gyökeret verni.
A népi Magyarországot döntő többségében a parasztság jelentette, amely évszázados hagyomá
nyaival és évszázados főldtelensége terhével nem akart újra a "nemzet napszámosa" lenni: nen;
érezte még magáénak a szővetkezetesített földet. A külső és belső ellentétek szükségszerűen ve-
zettek a Tanácsköztársaság bukásához. .

A bukást - mi, egyetemisták - vegyes érzelmekkel fogadtuk. Biztosra vettük - nem kellett hoz
zá nagy bölcsesség - hogy a "meggyalázott haza" és a .megszentségtelenített hit" nevében most
megtorló hadjáratra készülődnek azok ellen, akik sem a haza, sem a hit ellen nem vétkeztek,
mert kommunizmuson egyszerűen emberibb életet és biztosabb kenyeret értettek.

A szomorú igazság az, hogy társadalompolitikai szempontból visszatértünk az "egy és ugyan
azon nemesség" és a "nyomorult adófizető nép" ellentétének fenntartásához, noha gyakorlatilag
nemzeti egységről beszéltek nekünk, és ennek az egységnek a nevében követelték visszaSzent Ist
ván birodalmát. Magyarabb magyarról és emberebb emberrő/beszéltek és írtak napról napra, de
mivel magyarabb magyaroknak főleg a nemesi es vitézi rend magyarjait tették meg (embertelen
különitményeikkelegyütt), mi, bölcsészek, leendő nevelők csak az emberebb emberproblémáján
rágódtunk. Ez volt az önnevelés útja, ez volt igazi "belügyünk", melynek úgy tehettünk szolgála
tot, hogy sem múltunk értékeit nem kellett megtagadnunk, sem az elkerülhetetlen reformoktól
nem kellett eleve a .nemzetrontás'' veszélye miatt visszariadnunk.

3. A reform gondolatát számunkra a gondolatvilágunkat legállandóbban és legátfogóbban befo
lyásoló irók és költők jelentették - kezdettől fogva - .mesterségünk" értékfelismerést jelentő

anyagaként. Akaratlanul is "szellemtörténészek" voltunk: a kezünkben levő "ékszer" közvetlen
használhatóságát néztük és nem azt, mért olyan, amilyen. A nemzetté válás igazi útjának alaku
lását Vörösmarty, Petőfi. Arany és Ady költészetéből tudtuk elsődlegesen kielemezni, nyilván
évek és újabb évek megismerő munkája révén. .

Korán rájöttünk, hogy a nemzetté válás nagy társadalompolitikai gondja az embernek embe
rebbé válása nélkül nem oldható meg. Olcsó magyarkodással, acsarkodó jogkövetéléssel csak a
"kapni fogunk" éhségét lehet csillapítani, de mivel "az ember fáj a földnek", ennekaz .Jdös gyöt
relemnek" kell a mélyére néznünk.

Ez a szándékolt belső megvilágosodás ma esetleg egyesekben azt a gyanút keltheti, hogy er
kölcscsőszök - tudományosabban hangzóan: szellemtörténészek- voltunk, és pusztán csak er
kölcsi nagyságról szavaltunk. Annyi azonban bizonyos, hogy a velünk együtt nőtt "idealizmu
sunkban" akaratlanul is messzebb néztünk a reális társadalmi helyzet problémáinál. De csak a
politikai szándék hangsúlyozza a realitásokat, és nem számol az emberi viszonyulások bonyo
lultságávaJ. Adynálláttuk a legjobban, hogy miközben "történelmi leckét" írt a tanulóknak a ne
mesi múlt bűneiről és Dózsa György unokájaként a grófi szérűk kizsaroltjainak követelte - jog
gal- a földet, ő maga - bűnös bűntelenségében - olyan harcot harcolt végig, melynem volt ösz
szekapcsolható a "realitásokkal". Ady nem politikai vezérként boldogtalan! SŐt éppen a politi
kában volt a legtudatosabb, a legelszántabb, a valóban vezéri biztonsággal cselekedni késztető.

Hogya szellemi javakra koncentráló gimnázium egy, lényegében igazságtalan társadalomnak
nem volt politikailag hasznos utánpótlásról gondoskodó intézménye, azt éppen az ott végzett
szellemi-nevelőimunkával, az onnan kikerült mai költők, irók, közéleti emberek sorával lehet
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bizonyítani. A szellemi, művészi nagyság megértése egyéni dolog, mégis a legigazibb -Iegizga
tóbb - erő a közösség megteremtésére. A nagy költő nagysága éppen abban áll, hogy nem kell
korszerűsíteni : hozzá kell idomulni. A hegy kerülgetésével senki sem jut magasabbra. Lelkesed
ve és lelkesítően kell irodalmat tanítani. Elmúlt korok erkölcsi küzdelmeinek hőfokát kell átven
nünk, megkerülhetetlen eszmények tüzének Prométheuszaként. A korszerűsítés legfeljebb annyit
jelent, hogy ezekért az eszményekért újra meg kell harcolnunk. A múlt személyes ügyünkké vá
lik: ígyjutunk túl közvetlen jelenünk és megélhetési, élettani szükségleteink marasztaló szintjén.

Az új Magyarországért folyó harcban - főleg a személyi kultusz idején -- azért voltunk egy ide
ig vádlottak, mert a társadalmi harc elsődlegesena jelen javaiért folyt. A társadalom vezető erői

ajelenre koncentráltak. Ezt annál hatásosabban tehették, mert akiknek adni tudtak, azoknak - a
dolgozó osztályoknak - eddig semmijük sem volt. Szellemi Javaik sem, vagy ha igen, ez csak álla
potuk elviselésére szolgált. De a harci állapot - jobban mondva a győzelmi állapot - prolongálá
sa, a harci tennivalók elsődlegességeazt a téveszmét alakította ki, hogy ajó már végleg megszüle
tett, csak vigyázni kell rá. És persze azokra is, akik jó alatt másvalamit értenek.

Ha az ember, keserűségekárán ugyan, de belső konfliktusainak - örök jelenének - megoldott
sága érzésével tud megöregedni, akkor tudja igazán megértően magára venni mások terheit, mert
tudja, hogy neveltjeire nehezebb küzdelem várt, mint azt eredetileg gondolta. Meg kellett bizo
nyosodniuk arról, hogy a társadalmilag szabaddá válás - a dolgpk belső logikája szerint - az el
kötelezettség súlyát is megnöveli. Rá kellett ébredniük arra, hogy a nevelés a legemberségesebb
harc: harc önmagunkkal mások szabadságáért, vagyis azért a felismerésért, hogy a közös terhek
vállalása nélkül a szabadság csak útvesztés, sőt végzetes erkölcsi eltévelyedés.

Úgy gondolom, ebben a "szabadságha~cban" a régi nevelői gárdának - a közlegényeknek : a
tanítóknak-tanároknak is - jelentős szerepe volt.

KÉPES GÉZA

Beszélgetés

"Félszáz éve a pályán. . ."
- A pályáról sokszor lerúgtak.
"Őszíntén, milyenérzés,
annyi idő után?"
- Az ember
a vonatablakon kinéz és
a tájak
lassan
fordulnak
és
elúsznak.
"Ma ötven éve... "
- Ne hánytorgassuk
azt az
ötven
évet -

a költő

nem években,
hanem
versekben
számol.
"Hát jó,
a versek:
hány verset írtál
életedben ?"
- Sokat.
Kevesebb több lenne.
"Hogy-hogy?"
- Úgy hogy
csak azt szabad
megírni,
ami egyetlen
megfogalmazás,
s ha földhözvágják
robban,
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