
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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