
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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mint
az
ekrazit.
,,5 nem sok
az ilyen
versed?"
-Nem.
Az itt
a fontos,
hogy négy-öt
ilyen
vers
azért
akad.
Ha megnézed
a legnagyobbakat,
azoknál
se több.
A költészet
nem mennyiség,
.i» Goethe
és Arany
s József Attila
mennyi szép.. ."
- Hagyjuk
a példát.
A mérték
egyikü!'
sem
lehet.
A mindenséget
te magad.

éld át
és
adj
róla
egy-két
jelet,
mit senki más
meg nem
tehet,
csak
te.
"Ez szépen hangzik l"
- Nem szép ez, hanem igaz,
és jó hogy így van.
"S melyik a legszebb
versed?"
- Amit még
meg nem írtam.
"Mondj valamit belőle l"
- Agyam tekervényein
szürke folyosókon
vatta-köd gomolyog
örök-friss
megszületetlen
gondolatok:
gondok,
miket ,

. nem ldtolgatok,
nem is fogok.

Buda, 1976. november 17-én.


