
A Vigilia BESZÉLGETÉSE
IiIRÁLY ISTVÁNNAL

Király István irodalomtörténész e tudományágnak elísrnert hazai tekintélye.
Pályakezdéset jelentősen befolyásolta, hogy néhány éven át a vílághírű filozófus.
Lukács György közvetlen irányítása alatt dolgozott, aki - rnint írja róla - "nem
csak ismereteket és gondolatokat ad, de nevelni. is tud". Indulásának másik segítő

mozzanata volt a korán kapott feladatok ösztönző hatása. Nemcsak azért, mert az
elvégzendő dolgok nagysága már egymaga nevel: kihívást, erőpróbát jelentett szá
mára, hanem azért is, mert világosabbá tették előtte az irodalomtudomány helyét
és szerepét, az esztétika hivatását. Meggyőzték arról, hogy e tudomány Iényegét
nem az adatok gyűjtése, kutatása és osztályozása képezi - ez legfeljebb hasznos
eszköze lehet -, hanem új összefüggések meglátása, tudatosítása, új gondolatok
ébresztése, s a valóság hiteles rnozgását felderíteni és ábrázolni vágyó koncepciók
kialakítása.

Közvetlenül a felszabadulás előtt végezte el az egyetemet. Olyan kiváló ta
nárok oktatták, mint Bárezt Géza, Keresztury Dezső, Mátral László, Pukánszky
Béla, akik a tudományos munka módszerének, etoszának - sőt mondhatnl : párta
szának - átadására és megismertetésére törekedtek, váltíg hangsúlyozva minden
tudományosság alapját és becsületét. a pontosság-Igényt, a lelkiismeretességet és a
munlcaszeretetet, Már e!sőtanuImányaibana nagy megoldások foglalkoztatták: Pe
tőfi, Kaffka Margit, Móricz Zsigmond pályaképének marxista indítású végiggondo
lására, Németh László addigi munkásságának értékelésére, a két háború közötti
Írói törekvések stb. áttekintésére vállalkozott. 1952-be!!1 Mikszáth Kálmán monográ
fiájáért, malyben az adatok meglepő bőségével és az irodalomkritika megállapítá
saival vitázva követi nyomon az író eszmeí-művészí fej lődését, Kossuth-díjjal [utal
mazták.

Egyéni útjának harmadik nyeresége - vallja magáról -, hogy éveken át kri
tikusként, szerkesztőként (1948-49: Szabad Nép, 1949-50 és 1953-56: Csillag,
1962-63: Kortárs), majd egyetemi tanárként (1957-59: Szegeden, 1959-től Buda
pesten) az élettel, a gyakorlattal szoros kapcsolatot tartva tevékenykedett. Él
ményszerű igazsággá vált benne, hogy az irodalomtörténész számára is mindig a
jelen a legjobb probléma-felvető s egyben magyarázó; azt vizsgálva, annak
feladatait ismerve és vállalva érthető meg csak a távoli múlt is; a mából figyelve,
azzal együtt élve táría fel igazán a maga titkait a mozgö történelem.

.4.Z IRODAI.OMKRITIKA FELADATAI

- Hogyan látja a magyar irodalom
történetírás jelenlegi helyzetét? Milyen
irá.nyzatokat és tendenciákat különböz
tet meg? Lehetséges-e pluralizmus a
marxista irodalomkritikában?

- Ne haragudjék, hogy a kérdés első

felére nem válaszolok. A Magyar Tu
dományban nemrégiben hosszasan írtam
erről: csak önmagamat Ismételném meg.
A kérdés második részével kapcsolatban
mindenekelőtt azt szeretném kiemelni,
hogy egységes ideológiai alapon, mar
xista alapon álló irodalomtörténetírás
ról van szó, s így nem válnak el élesen
egymástól a különféle törekvések,
nem merevednek irányzatokká. Ez ter
mészetesen nem jelenti azt, mint
ha maradéktalanul egységes lenne ez
az irodalomtörténetírás: különböző szí
nek vannak jelen benne. Más-más ar
cot ad, hogy csak néhány, általam legjel-
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lemzőbbnek vélt mozzanatot ragadjak
ki: l. az eltérő indítás, a nem azonos
[elíegű bekapcsolódás a magyar kriti
tikai-esszéírói hagyományba; 2. az elté
rő válasz a tudományszak egy-egy elő

térben álló, megoldatlan, vitás kérdésé
re; 3. a különféle megközelítési rnódok
hoz való egyéni vonzódás.

A hagyományt nézve vannak, akikhez
az Arany-Gyu1a:i-féle, Horváth János
által az irodalomtudomány számára
meghódított és továbbfejlesztett esszé
íróí hagyomány álJ közel, vannak töb
ben, akik a Nynrgattől, főleg a babitsi
tanulmányoktól útnak indított s a két
háború közötti esszéírói nemzedéknél
kiteljesedó írói velleítású esszéhez von
zödnak inkább, míg végül másoknak a
Lukács György-i erősen filozófiai ihleté
sű tanulmányírás volt elhatározó élmény.
A különféle esszéírói-kritikusi hagyo
mány mellett, mint másik tényező, ki
váltképp nagy szerepet játszik egyes



tudósok és tudományos műhelyek egyéni
arcának megformálásában, hogy mílyen
választ adnak a tudományszak egyes ak
tuális, centrumban lévő problémájára.
A felmerülő új problémák megválaszo
lása - még azonos világnézeti alap
esetében is -keresésen, kísérletezésen
s nemegyszer tévedéseken keresztül tör
ténhet csupán, ilyen esetekben elkerül
hetetlenek az eltérő válaszok s köztük
a viták. Hogy néhány ilyen, az utóbbi
időkben' felmerülő s kiélezett polérniát
maga után vonó kérdésre utaljak: ílyen
volt például a realizmus problémája, a
modernség, az avaritgarde kérdése, a
népiség, a nemzeti jelleg megítélése,
avagy a periodízáció alapelveinek mi
kéntje. Ezeknek a vitáknak a során meg
lehetősen élesen elvált egymástól azok
nak az irodalomtörténészeknek a cso
portja, akik a Larkács György-i eszté
tika szellemében gondolták végig eze
ket a problémákat, s azoké, akik ennek
az esztérikának központi elveivel vitázva
próbáltak választ adni az egyes kérdé
sekre.

Végül a megközelítési módokat néz
ve, az elmúlt évtizedek módszertaní vi
tái során meglehetősen elkülönültek egy
mástól azok, akik a történeti megköze
Iítés elsődlegességét vallva is, hangsú
lyozott jelentőséget tulajdonítanak a
konkrét irodalomtörténeti tárgyalásban
a poétikai megközelítés különféle for
máinak, akik úgy vélik, hogy meghódi
tandók a magyar marxista irodalomtör
ténetírás számára azok az eredmények,
amelyeket a tudományszak belső fejlő

désében az elmúlt évtizedekben végbe
ment "poétikai forradalom" hozott, míg
mások érdeklődését - a történeti meg
közelítést árnyaltabbá teendő - inkább
az Irodalomszociológíaí, eszmetörténeti,
avagy az életrajzl-pszichológíaí megköze
lítési módok újabb eredményeí kötötték
le. De mint említettem, ezekből s az eh
hez hasonló tényezőkből adódó eltéré
sek külön irányzatokként nem fogalma
zódtak meg. Az elkerülhetetlen viták
nem a távolságot növelték, növelik, el
lenkezőleg - közelítílcegymáshoz az ál
Iáspontokat. Összekötő szál itt az egy
séges világnézet s a tudományos életben
oly fontos szabály: az elvi következetes
ség mellett is mindig ott ható magatar
tásbeli toleralIlcia,az egymás gondola
taira odafigyelő tisztelet, türelem, szel
lemi kíváncsíság. Igy, véleményem sze
rínt, mint egy lényegében egységes,
nagy irányzatról beszélhetünk jelenleg a
magyar marxista irodalomtörténetírás
ról, amelyben természetszerűleg - az
egység dialektikus értelmezésének meg-

felelően - sok vitakérdés, sokféle egyé
ni szín van jelen, s egyes műhelyekben,

például az Irodalomtudományi Intézet
egyes osztályain, egyes egyetemi tanszé
keken - az állandó közös szellemi kap
csólat következtében - kialakul bizo
nyos egyéni arcél is: "iskolák" jönnek
létre. De a véleményeknek, az alkotó
egyéníségeknek, a műhelyek szellemi
arcának ez a sokfélesége nem szakítja
szét a marxista irodalomtudomány egé
szét eltérő írányzatokra.

- Mi a magyarázata annak, hogy a
marxista irodalomkritika egyes modern
irodalmi jelenségeket elutasított (Franz
Kafka, Ionesco, Beckett, az "új regény",
az ún. absztraktok stb.) vagy megkésve
reflektált rájuk, ahelyett, hogy már fel
bukkanásukkor igyekezett volna feltár
ni és elemezni a valóság új mozzanatait?

- Ha az elmaradást úgy érti, mint a
marxista irodalomtörténeti s kritikai
gondolkodás bizonyos fokú beszűkülését,

abban van, illetve helyesebben mondva
- volt némi igazság. A személyi kul
tusz ídőszakában jelenős mértékben tért
hódított ugyanis írodalomtörténetírá
sarnkban is a dogmatizmus, s ennek kö
vetkeztében megjelent egyfajta provin
cializmus; elhatárolandó másfajta, a né
pies-nacionalista s a sznobisztíkus-nyu
gatimádó provincializmusoktól, megje
lent - nevezzük így - a dogmatikus
provincializmus, s ez fékezte némileg az
irodalomról való marxista gondolkodást.
Nem hajtott afelé, hogy teljes világban
gondolkodjék kritikánk. Ennek a beszű

külésnek a XX. kongresszus után való
mind maradéktalanabb feloldása folya
matban van. A maga mulasztását felis
merte a marxista kritlka, s vá1toztatni
kíván rajta.

De nyilvánvaló, hogy egy tudatosított
gyengeség kiküszöbölése sohasem történ
het meg automatikusan, s főleg nem má
ról holnapra, hanem míndíg csak vi
tákon, tisztázó véleménycseréken., nézet
eltéréseken át, önmagunk régi, mélyre
ivódott nézeteivel való állandó szembe
sítés közben. Azt hiszem, ezt minden
történelmi jelentőségű fi történelmi fe
lelősséggel élő mozgaiobi csak így csi
nálhatja. Kiváltképp kötelessége ezt ten
nie akkor, ha a hibák nagy igazságok
és nagy eredmények árnyékában jöttek
létre, s azokkal nemegyszer - kompli
kált módon - össze is fonódtak. Hogy
a saját szakmámból. az Irodalomtörté
netírásból mondjak példát erre: vélemé
nyem szerint föltétlenül komoly ered
mény volt pl. módszertanilag az, hogy
a történelmi-társadalmi élmény, mint
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központi magyarázó ok, a kJritikai-iro
dalomtörténetí gondolkodásban tudato
sodott, de már hiba s gyengeség volt,
hogy gyakran ez vált az egyetlen s köz
vetlen magyarázó elvvé, s elsíkkadt így
az okok sokrétűsége, eltűnt a komple
xitás. Az eredmény s a hiba ilyen el
Ientmondásosan kapcsolódott egybe gya
korta más, sokkalta fontosabb vonatko
zásokban is. Ilyen bonyolult körülménvek
között az önmagunk tévedéseivel való
szembenézés természetszerűleg nem le-
het valamiféle gyors forradalmi tett,
hurrázó diadalmenet, hanem körültekin
tő, nehéz, fáradságos munka csupán,
melynek végzése közben mindig két ve
szély fenyeget. Egyrészt a hazardőr túl
zás: a tévedéseket felnagyító s az igaz
ságokat, a vívmányokat is veszni ha
gyó páníkhangulat, másrészt pedig a
túlzott óvatosság: a problémákkal nem
szembenéző aggályoskodás. S ez a két
fajta magatartás megfigyelhető szelle-
mi életünkben is. Az utolsó két évti
zed szocialista fejlődésének értékelésé
ben kontinuitás-diszkontinuitás vitája
nem utolsósorban ezért éleződött ki. A.
lényeg azonban az, hogy a vívmányokat
szilárdan őrző, de ugyanakkor a hibá
kat következetesen korrigáln! vágyó ten
dencia - az elkerülhetetlen belső viták
ellenére is - egyértelműen adott ma
már fejlődésünkben. S ezt - pusztán
az Ön által feltett kérdésnél, az irodal
mi tájékozódásnál maradva - jelenlegi
könyvkiadásunk, lapjaink kJri,tikai rova
ta, az Irodalomtudományi Intézet mun
kássága, sőt, hogy egy általam szer
leesztett művet említsek - a most készü
lő Világirodalmi Lexikon félreérthetet
lenül mutatja.

A MŰVELTSÉG ÉRTÉKE

- A teljes emberről szőtt álmunk,
amelyre az európai filozófia, az antik
kor, a kereszténység, a reneszánsz, az
utopikus és a tudományos szocializmus
felbátoritotta az emberiséget, minden
fajta elmaradás felszámolására biztat.
Legtöbbször a kflrszerű ismereteket át
fogó műveltség htánya vezet az elmara
dásokhoz; a· valóság egészének, mint
örökös folyamatnak megragadását a ka
nonizált definíciók közé szorított való
ságlátás nehezíti.

- A müveltség meglétének. illetve
hiányának megállapítása nem olyan egy
szeru: rmndíg az a kérdés, honnan néz
ve s milyen kritéríumok alapján törté
nik ez az ítélet. Hiszen eltérő művelt

ségeszmények vannak jelen egy-egy tár-
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sadalomban. Én például a leghatáro
zottabban nem tardok egyetérteni a ha
gyományos, kizárólag nyugati tájékozó
dású műveltségideállal, főleg pedig an
nak legrosszabb válfajával, az ún. sznob
műveltségeszménnyel. A Világirodalmi
Lexikorion dolgozva, szerkesztőségünk

·tudatosan hangsúlyozza péLdául, hogy a
korseerü műveltségbe beletartozónak
érezzük a harmadik világ népeinek íro
dalmát, s már pusztán sorsszerű.kötött
ségünk folytán is beletartozónak érez
zük azt az irodalmat, amelynek a mi
irodalmunk is egyik része, amelyhez a
valósághoz mért, helyes, igaz helytu
datunk köt: beletartozónak érezzük a
kelet-európai népek irodalmát. S kivált
képp tiltakozást jelent az általam he
lyesnek tartott műveítség-elképzelés az
ellen a nálunk - értelmiségi körökben
- gyakorta feltűnő műveltségeszmény

ellen, amely a huszadik századi rnűvé

szet egyetlen áramlatának, a moderniz
musnak, s ott is elsősorban a dekánden
eia felé hajló törekvéseknek ismeretét
teszi meg a műveltség központi, ha nem
kizárólagos krítéríumává, s "leírja" szin
te a műveltséganyagból a huszadik szá
zad realista írói t, kiváltképp pedig a
szocializmus irányába haladó művésze

ket. Hogy a kétfajta műveltségeszmény

eltérését érzékeltessem, szerímtem pél
dául inkább nevezhető műveletlennek az,
aki nem ismeri Gorkij, Majakovszkij
legnagyobb műveít, vagy nem tud róla,
hogy egy Ajtmatovhoz, Tvardovszkijhoz
hasonló kiváló írója is van a huszadik
századnak, mínt az, aki - moridjuk 
'Beckett vagy Ionesco művészetében nem
elég tájékozott. Nálunk megfordítódik
olykor a műveltségídeál, és sokan szno
bísztíkus provincializmussal vélik gyó
gyíthatónak azt a províncialízmust, ame
lyet a túlzottan elzárkózó húngaro-cent
ríknrs népies szemlélet avagy a dogma
tizmus bizonyos mérvű elzárkózása oko
zott. Azt hiszem, hibás ez az út.

A feladat, szeníntem, egy helyes hang
súlyú --:' korhoz és helyhez mért - va
lóban korszeru műveltségeszmény kiala
kítása. S ennek érdekében amarxista
krítika - még a dogmatikus kötőttsé

gek időszakában, az említett beszűkülé

sek ellenére is - meggyőződésem: már
eddig is nagyon sokat tett. Elég itt pusz
tán utalni arra, hogy ez a krítika volt
az, amely Petőfi, Ady, József Attila
művészetét egyértelműen a magyar iro
dalmi fejlődés középpontjába állította.
Ez biztosított a világirodalom nagy rea
ltstáinak Balzactól Thomas Manrug s
Míkszáthtól Móríczig soha nem látott
népszerűséget a hazai olvasók körében.



Ez hívta fel a figyelmet olyan világiro
dalmi súlyú írókra, mínt Gorkij, Ara
gon, Eluard, Majakovszkij, Neruda, So
lohov, Nexő stb. S tovább folytathatnám
a sort, Azt hiszem - a műveltség hiá
nyát illetően - egy korszerű művelt

ségeszményt szem előtt tartva - a mar
xista kritikán az elkövetett hibák elle
nére sincs talán lényeges számon kér
ni való.

- Mégis ·találkozni olyan marxistá1c
·kal, akik arra hivatkoz.nak, hogy saját
meggyőződésük építése közben nem kí
váncsiak a másik világnézet eredményei
re, legfeljebb annyira, amennyire hasz
nosithatónak ítélik a maguk számára.
Mintha félnének a szellemi konfrontá
ciótól, az igazi vitától és a párbeszédtől,

az eddig ismeretlen eszmék és aktuali
tásolc megismerésétől. Ezért persze úgy
tűnik, minden szellemi csatából győzel

mesen térnek meg, minthogy azt, amit
a másik fél mond, nem tartják érdemle
gesnek és retuiithetetleniii ugyanazt haj
togatják: monolitok és monotonok.

- Akkor legyünk megint pontosak. Ez
a beszűkülés bizonyos mértékig érthető

volt történelmileg. A gyengébb, az erőt

lenebb, a növekedésben lévő mindig
egy aszketikus - olykor beszűkítö 
morállal védi magát az erővel rendel
kező s megkötő múlt ellen. A keresz
ténységnél ez a "beszűkítés" az egész
középkoron ·át tartott, századokra kíter
jedő méretű volt. A purítanízmusnál,
később pedig a jakobinus polgári forra
dalmaknál úgyszintén. Tehát van jogos
önvédelem. A baj ott kezdődik, amikor
ez a jogos önvédelem történelmaleg meg
haladottá válik, és ami' valamikor ön
védelem volt, üvegházi nevelésse lesz.
Amarxista gondolatnál ilyen "üvegházi
nevelés" volt - véleményem szerínt 
a személyi kultusz által létrehozott szek
tás, dogmatikus légkör. Ez a "beszűki

tés" akkor már nem volt helyénvaló,
mert a szocíalizmus erői világviszony
latban ható tényezőt jelentettek. Erőtel

jesebben világban kellett volna tehát
gondolkodni. Igaza van: olykor találkoz
hat még ma Is apologetákkal, akik azt
mondják, a magam meggyőződése a fon
tos, amit csak úgy tudok építeni, ha
nem ismerem az ellenfél nézeteit, ér
veit. :Én másként vélekedem, s a ma
gam részéről az egyetemen mindig arra
figyelmeztetem a fiatalokat, tessék meg
Ismerni minden érdemlegest. valóban
fontosat. Nekem erősen fenntartásos pl. a
véleményem a modem művészetí izmu
sokról, de felsorolom előadáslllimona más
álláspontot képviselő könyveket, s itt is,
más kérdésekben is azt javaslom hall
gatóimnak, hogy mmdíg míntegy őnma-

guk advocatus diaboldjai legyenek, s néz
zenek szembe az ellenérvekkel is. Ezt
épp azért teszem, mert marxistának sze
retném tartani magam. Marx erős", meg
ingathatatlan meggyőződése pedig azt
hiszem - nem utolsósorban - épp on
nan eredt, hogy "de omnibus dubitan
dum" volt az egyik kedves jelszava. S
véleményem szerínt 'ma is így kellene
ennek lennie. A megkérdőjelezett s a
kételyekkel szemben. megőrzött igazsá
gok válnak csak igazán megdönthetet
lenekké az egyén tudatában. Meggyőző

désem, hogy a marxista gondolat iga
zán szuggesztív szellemi erőként csak
akkor létezhet, ha konfrontálja magát
mindazzal, ami a világban van, és vi
tában erősödik meg kint a társadalom
ban ,és benn az egyes emberben is.

A KERESZTÉNYSÉG JELENE

- A szocializmusban, ahol megszűn

nek az osztályellentétek és megvalósuL
a nemzeti egység teljes gyakorlat.a, he
lyes vagy helytelen (megfontolandó
vagy kétséges) természet- és társ;ada
lomtudományi eredmények, ígazságok
vagy tévedések vannak, mert "ha a geo
metria axiómái öss.zeütközésbe kerülnek
az emberek érdekeivel, minden bizony
nyal megoá!olják őket". Ezért a ke
reszténység igazságai - amelyek szá
munkra kipróbált és érvényes igazsá
gok - életképesek a szocializmus vi
szonyai között is. A kereszténység tehát
itt nagyobb biztosítékokkal rendelkezik,
mint Nyugaton. A kapitalizmus közönye
és üzleti féktelensége az "Isten halálát"
jelenti, a szocializmus viszont az igaz
ságok próbáját és koegzisztenciáját.

- Ebben bizonyos fokig egyetértek
Ön nel, ha talán nem is ugyanolyan meg
gondolásból s nem is ugyanolyan vég
következtetéssel, mint Ön. Nem akarok
itt belemenni annak II vitájába, hogy
egy maradéktalanul az evilági gondolat
jegyében szervezett s az embert fő cél
nak tekintő társadalom kedvez-e végső

soron a vallásos igények továbbélésének
avagy sem. Ebben a kérdésben, azt hi
szem, erősen eltérne a véleményünk.
Maradjunk annál, amiben talán egyet
értünk. Meggyőződésem, hogy a világ
nak ez a része, amelyen élünk, kérdez
legerőteljesebben a jövő, a történelem
felől, Tehát aki bármilyen vonatkozás
ban ezen az oldalon gondolkodik az
emberiség problémáiról, ha igazán gon
dolkodik, bármilyen világnézet alapján
áll is, mélyebben s messzebbre látva
tud Itélru, mint a másutt élők, mert itt
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a történelem kérdésfeltevései is éleseb
bek, határozottabbak, a lényeget inkább
éríntőek, s egyben kevesebb a társadal
mi létben adott korlát, amely befogja,
szűkre szorítja a gondolkodási. Akár
mennyi is fejlődésünkben tudnilLik a
baj, a nehezék, a lényeget nézve a fő

sodrásban élünk. A történelem valami
lyen forrnában a szocializmust fogja em
berhez méltó társadalomként kiküzdeni
a maga számára, s rni így a jövő irá
nyába nézünk a magunk hétköznapjai
ban ís, Üttörők vagyunk. S ez részben
számos feszítő, gondolat! anyagot és
feladatot ad, másrészt viszont a világ
nak ezen a részén élve tisztábban lát
hatók és megválaszolhatók így talán a
huszadik század megoldandó nagy kér
odései is. Al':ámperializmus például a maga
extraprofíbra törő s magántulajdonra é
pülő jellege folytán képtelen megoldani fl

század olyan szorrtó kérdéseit, mint a
harmadik világ, az éhező világ problémá
ja, vagy az elidegenedés, a magány kér
dése. Vietnami háborúkkal s az emberi
sors örök, megválthatatlan magányát
hirdető filozófiákkal vél elintézhetőnek

olyan problémákat, amelyekre a szo
cíalizmusnak a maga következetes antí
imperializmusával s a közösségben való
élet alapjait megteremtő magántulajdon
ellenességével perspelctívát adó, határo
zott programja, elképzelése van. Akik
itt élnek és gondolkodnak, ha szubjek
tív felkészületlenség folytán ez esetleg
nem is valósul meg, de objektíve, poten
ciáhsan rnesszebbre láthatmak, mint a
kapitalizmusban élők. Itt valóban meg
van a lehetősége annak, hogy a katolí
kus gondolat is erőteljesebben' kénysze
rüljön fogJlalkozni a történelem új prob
lémáival és végiggondolja önmaga vi
lágképét ebből a szempontból.

A KATOLIKUS IRODALOM

- Máig is ,adós irodalomtörténetünk
a Nyugat másodvonulatának, a század
eleji katolikus irodalomnak (Sík Sándor,
Harsányi Lajos stb.) ,nyilvános értéke
lésével.

- A század eleji katolíkus irodalom
buktateja - véleményem szermt - nem.
utolsósorban az volt, hogy az akkorí ka
tolileus egyház hivatalos vonalát követ
ve, a konzervatív políéíkaí-társadalmí
erőkkel kötött szeros szövetségből nem
tudott kiszakadnLVoltak egyénileg nagy
tehetségű katolíkars írók. Elég talán Sík
Sáridor és Harsányi Lajos nevére utal
nom. De tehetségüket vísszafogta, meg-.
bénította mintegy, hogy ennek a szö-
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vetségnek a kereteit ők sem tudták
szétfeszíteni, legföljebb mint pél
dául leghatározottabban Sík Sándor 
egy merev, dogmatikus, ortodox kori
zervatízmus helyett egy hajlékonyabb,
'az új szellemi jelenségeket figyelembe
venni óhajtó roformkonzervatízmusnak
voltak szószólói. De radikális fordulatot
még az ő tehetségük s emberségük sem
tudott elérni. S ez tragédiájuk is volt
némileg, mínt íróknak, mint rnűvészek

nek. Lehet, hogy nagyon ígazságtalanuk
de műveiket olvasva, valamiféle torzó
jelleget érzek míndíg bennük, mintha
a sajác tehetségük, a saját igazi szint
jük alatt lettek volna kénytelenek foly
vást alkotni. Hisz a magyar társadalmi
politikai konzervatizmusnak - ellentét
ben például a franciával - egyik leg
szembeötlőbb vonása az ún. "szolgabíró
jelleg" : a gondolatellenesség, a provin
cíalizrnus volt, S ez még a nagy tehet
ségre is visszafogőri hatott. Nem tekint
hető szeruntem véletlennek az, hogy ná
lunk a katolikus egyház sokban privi
legizált helyzete folytán sem tudott ki
alakulni egy, a franciához hasonló nagy
súlyú, irodalomtörténetileg nem mellőz

hető katolikus irodalom. EI'I1e vélemé
nyem szerint az akkori egyház és a ma
gyar társadalmi konzervatizmus szoros
szövetségo ad magyarázatot,

- A harmincas évek végén és a negy
venes évek elején alapított katetikus
folyóiratok - mindenekelőtt a Vigilia.
és az Ezüstkor - azonban már szakítást
jelentettek az addigi gyakorlattal és
szembefordultak az őketkörüfvevő tör
ténelmi-társadalmi viszonyokkal. Törek
vés,eik progresszívek, eZőremutatóak vol
tak, amik végül is abetiltásukhoz ve
zettek.

- A 45 előtti Vigillát nem ismerem,
de az Ezüstkort igen, s szerepét az iro
dalomtörténetbe beletartozónak, jelentős

nek érzem. A két háború között, főleg

pedig a harmincas évek végén, a negy
venes évek elején akadtak már olyan
fiatal katolíkus gondolkodók, akik a
konzervatívizmustól elszakítva akarták
továbbvlnni, továbbfejlesztend a katoli
kus gondolatot. Világosan látták, hogy
az egyház és a konzervativizmus szö
vétsége nem törvényszerű, hogy ez a
szövetség felbontható, és szellemileg ezt
a szövetségfelbontást végre is hajtották.
Az Ezüstkorban föltétlen jelen voltak
ilyen tendenciák. Erről Rónay László
könyve kapcsán támadt kiélezetl és

.sokban termékeny vita. A magam ré
széről azonban nemcsak egy merev, tör
ténelmietlen negatív Itéletet, de egy
Ezüstkor-enítoszt sem tartanék helyes
nek, mert a lap nem ment túl azon, ami



akkor az egész országot jellemezte: búj
káló ország voltunk, S ezen a téren
nemcsak az Ezüstkor vonatkozásában,
hanem általánosságban is II fő problé
mát nem abban látom, miért voltunk
rní "fasisZJta ország", mert ez nem jel
lemezte a nemzet nagy többségét és fő

képp nem jellemezte II nemzet szellemi
elitjét. A probléma az, s ez a nemzet
többségére s szellemi elit jére is állJ,
hogy miért lentünk mí ellenálló ország
helyett bújkáló ország csupán. A ma
gam részéről ennek a bújkáló ország
nak az önvizsgálatát még problémának,
feladatnak érzem - éppen a jövő ér
dekében. {gy tehát nem az Ezüstkort
bírálom külön, de hangsúlyozom, hogy
annak irodalma is csak a bújkálás egy
sajátos fonmája volt. A nemzet legki
válóbb intellekWeljei (ahogy 44-ben
ténylegesen) átvitt értelemben is lehú
zödtak a pincékbe, rejtőztek. mírst "ka
tonaszökevények", mint sehóvá sem tar
tozók. S ennek volt lényegében meg
nyilvánulási formája az Ezüstkor iro
dalma is. Bújkádtak a szellem emberei
mint szürrealtsták, mint egy anísztokra
tikars esztéta magatartás reprezentánsai :
elzárkóznak a valóság elől. Tehát ha az
Ezüstkor-rnítoszt helytelennek tartom,
azért tartom annak, mert a "bújkáló or
szág" problémáival nem néz szembe,
ezeket nem veti fel.

A VIGILIA MA

- Mi a 'véleménye a mai Vigiliáról,
helyéről a magyar irodalomban?

- Nagyon rokonszenvesnek találom a
lapnak azt II kísérletét. amelyet folytat.
Kítüntetőnek érzem például, hogy hoz
zám fordultak. Úgy vélem, hogy a lap
ban, az új szerkesztési koncepcióban
megvan az a törekvés, hogy a katolikus
gondolatot ne provinciálisan, bezárkóz
va, elszigetelve (rnert - azt hiszem 
van katolikus provinciallzmus is), ha
nem konfrontálva képviselje és repre
zentálja. Ez két szempontból is hasznos
dolog. Mint marxista, úgy vélem, hasz
nos dolog azért, rnert emögött ott van
annak a világos tudomásulvétele, hogy
a katolikus gondolat nem aswcialista
fejlődéssel szemben, hanem annak prob
lémáiban, valóságai ban benneélve ke
resi a maga útját. Vállalása már ennek
a valóságnak szól, érdeklődése e való
ság problémáinak. Másrészt pedig hasz
nosnak vélem a Vigilia törekvését azért
is, mert úgy érzem, ví tát jelent ez mín
den olyan egyházi magatartással, amely

"elókeJő idegenként" kíván élni a szo
cia:Lizmusban. Mert azt hiszem, nem té
vedek, ha azt állítom, hogy volt vagy
van olyan egyházi magatartás is, amely
szeránt a szocíalista rendszer és a ka
tolleizmus úgy kell, hogy éljenek egymás
mehlett, mint külön hatalmak, egymást
tudomásul véve ugyan, ele egymással
nem érintkezve, legfeljebb diplomáciai
képviselökön át. Egymással tárgyalva,
de egymást nem vállalva. A Vigiliában
am. tartom a legvonzóbbnak, hogy tu
datosan nyitott a mai szocialista valóság
problémái felé, ezt egy nagyfokú poli
tikai realitásérzék megnyilvánulásának
tartom és rendkívül pozitdven ítélem
meg. És most - mirrtegy zárójelbe téve,
mert iIyen kijelentéshez nimes jogom 
szeríntem így válhat valóban korsze
rűvé a Icatollkass gondolat Magyarorszá
gon. De hangsúlyozom, ezt Illetélctele
nül mondom, zárójelbe téve.

Tudom, hogy Önök is küzdenek a sa
ját dogmatikus provincíalizmusukkal,
amelyik a diplomáciai viszony s ZJintjén
akarja tartani a szocialízrnussal való
éríntkezést, A Vigilia a diplomáciai kap
csolatok' szintjéről ezt le akarja hozni,
ha nem is a békés, de a vitázó együtt
élés színtjére. S ez szerímtem mínden
képpen hasznos. így egyrészt nyflván
valókká lesznek azok a politikai-gyakor
lati kapcsok, amelyek összekötnek ben
nünket, másrészt pedig a két ideológia
- a vallásos és amarxista - nem
szűnő harcában a viták révén arra tör
ténik apellálás, amire a huszadik század
felelősséggel élő, gondolkodó embere
egyedül apellálhat: a történelemre, az
évek során döntő s igazságot tevő em
beri értelemre.

SZERKESZTŐIELVEK

- A Kortárs 1962-63-as évfolyamát,
amikor az Ön szer.kesztésében jelent
meg, sokan a lap fény korának tekintik.
Milye.n szerkesztői elvek vezették akkor
és hogyan szerkesztene ma folyóiratot?

- Megtisztelő számomra, amit a lap
"rénykorával" kapcsolatban mond, s
zavarba is hoz vele egy kicsit. Ezt a
kérdést azonban nem én vagyok hiva
tott megítélni. A magam részéről csu
pán egy ok miatt vagyok büszke a Kor
társnál, illetve korábban a Csillagnál
töltött szerkesztői éveimre. Büszkévé
tesz az, hogy noha történelrnilcg-poltti
kailag nemegyszer bonyolult időkben 
1949-5D-ben, majd 1953-1956 között,



végül a hatvanas évek első felében 
szerkesztettem; semmiféle szempontból
nem kell szégyellnem az akkor általam
szígnált lappéldányokat. A részletekben
benne lehetnek s benne is vannak a
kor problémáit tükröző hibák, tévedé
sek: de a lap egésze - meggyőződésem

- mégis előremutatott, a szocialísta fej
lődésnek elsősorban nem a hibáit, ha
nem lendületét, pátoszát, igazát, a leg
jobb magyar hagyományokat tovább
folytató sodrását tükrözte. S ezzel tulaj
donképpen már válaszoltam is a kérdé
sére: a lényeget nézve ma sem szerkesz
tenék másképp, más alapelvek alapján,
rnint ahogy a Csillagot, majd a Kortár
sat szerkesztettem. Ne értsen félre: hang
súlyozom, hogy - a lényeget nézve.
Azaz: tudom, hogy az idő, a történelem
okosabb mindnyájunknál, s csak az os
tobaság és a felelőtlenség nem akar t.a
nulni tőle. De ezt tudva is, egykori szer
kesztői elképzelésem legfőbb, Iegáltulú
nosabb vonásait ma is helyesnek tartom.

Mert mi volt az, amit mindig szem
előtt igyekeztem tartani? Leegyszerűsít

ve valahogy így foglalnám össze: ha iga
za van a marxizmus-c-lenínlzrmrsnak
történelmileg, ha igaz az, hogy mi nden
tévedés és botladozás ellenére is törté
nelem az, amit a kommunista párt csi
nál, s valóban az emberi jövőt jelenti a
szocializmus készülő világa: akkor tör
vényszerű, hogy a tehetség és az emberi
becsület előbb-utóbb, de szót ért majd
vele. A tehetség és a becsület a szocia
Hzrnusnak tehát végső soron s poten
ciálisan mindig szövetségese, s a szer
-kesztés feladata nem utolsósorban az,
hogy ezt a potenciális szövetséget minél
hamarabb tényleges szövetséggé alakít
sa át. Annál is inkább feladata ez, mert
a tehetség mindig nemzeti vagyon, egy
adott korban csak bizonyos készlet van
adva belőle, s éppen ezért csak a fele
lőtlenség s a nem gondolkozó hazárd
őrség bánhat vele félvállról, könnyel
műen. Ez az alapgondolat volt az, amely
mint szerkesztőt mindig vezetett; Arra
törekedtem. hogy akikben tehetség és
emberi tisztesség van, azokkal szerkesz
szem együtt a lapot, azokat igyekeztem
megnyerni munkatársnak.

Nyilvánvaló ugyanakkor azonban az
is, hogy az irodalmat valamilyen irány
ba vinni szeretné míndíg a szerkesztés,
A kritika - s a szerloesztőí munka is
lényegében a vkrttíkusi tevékenység egy
fajta formája - mindig olyan, mint a
part: irányt akar adni az áradó folyó
nak, az élő művészetnek. Bizonyos hang
súlyt ad tehát a lapon belül annak az

250

iránynak, amelyet az irodalmi fejlődés

fő vonulatának tart. Az általam szer
kosztett lapoknál - a Csillagnál s a
Kortársnál - sosem kétséges ez az
irány: a szocíalísta irodalmat, még kon
krétabban a szecialista realizmus iro
dalmát tartottam célnak, elsősorban az
e felé mutató jelenségekre figyeltem. S
ezt ma 'És változatlanul így tartom he
lyesnek, hisz a korszeru humanizmus
irodalmának, az ember méltóságát őrző

irodalomnak az igényét jelenti ez, olyan
írodalornét, amelynek az értelem, az ern
ber s a valóság iránt érzett tisztelet ad
ja lényeget. Büszke vagyok arra, hogy
a szocialísta realizmus irányába akar
tam vinni a magam szerkesztői munká
jával is a magyar irodalmat, s hogy a
magyar szocialtsta irodalom számos je
lentős. értékes alkotása az általam szer
késztett folyóiratokban jelent meg. De
mint szerkesztőnek büszkeségem az is,
hogy ugyanakkor nemzeti irodalmunk
majd minden értéke jelen volt az ál
talam szíunált Iappéldánvokban. Hogy
csak a Vigilia írólt eml ítsem : mint
szcrkosztőnek egyik büszkeségem példá
uj, hogy Pilinszky híres Négllsorosát,
Rónay Születésnap című kis drámáját
vagy egyik legszebb verset, az utóbbi év
tizedek esrvík legszebb magyar költemé
nyét - Babits a beteaáquori című elé
giúját - én közöltem. Még most is em
lékszem: Pilinszky NémJsorosával na
gyon nem értettem egyet a keletkezése
kor, 1955-ben, s nem értek egyet vele:
ma sem. Meggyőződésem, csak az ár
nyait látja benne a kornak, nem vá
lasztja szét a születés és a halál más
fajta, más irányba mutató kínjait, fáj
dalmát. De művészi volt a vers s egy
abszolút emberi tisztesség, önkínzó gyöt
rődés állt mögötte hitelesítóként, ezért
közöltem. Meggyőződésem, hogy a szo
eladtsta felelősség nemzeti felelősség

egyben, s így magában hordja a minő

ség iránti tisztelet parancsát.
Ön bevezető beszélgetésünkkor, a mag

netofon bekapcsolása előtt, idézte Ba
bits gondolatát, mely szerint az iroda
lomban, a kritíkusi-szerkesztőí munká
ban a legfontosabb az, hogy az ember
tudja: vannak jó írók s vannak rossz
írók. Ebben egyetértünk. De ugyan
olyan fontos az is, hogy a krítíkusnak,
a szerkesztőnek legyen elképzelése ar
ról, hogy milyen irányba szeretné vin
ni ezt a bizonyos jó irodalmat. A magam
részéről a kérdésnek erre az oldalára
is erős hangsúlyt vetek. De azt hiszem,
ez Babitsnál is így volt, s így van Önök
nél is.



PfU'l!'iZKY ÉS nONAy

- Napjaink irodalmában eredeti színt
és rangot képvisel Pilinszky János és
Rónay György munkássága. Vállalkoz
na most rövid értékelésukret Katolikus
kőltőknek tartja őket?

- Meggyőződésem, hogy azok. A vég
ső világnézeti kérdésekben alapvetően

másként gondolkodom az élet kérdései
ről, mint ők. Ennek ellenére nagyra ér
tékelem és becsülöm írásaikat. S nem
csak a kétségtelen rnűvészi erő, a nyelv
vel, a formával való bánni tudás miatt:
a műveikben érződő belső vívódás s
morális komolyság az, ami elsősorban

vonz. Írásaikat olvasva nem azt veszem
észre elsödlegesen, hogy katolikusok vagy
nem lwtolikusok. Oszintén megmen
rlorn : néha eszembe sem jut. Ami miatt
minden eszmei eJl,:,ntét ellenérc is szí
vcsen olvasom öket, ami megkap ben
n ük: az a vívódásuk. a dolgok, az élet
komolyan vétele, az egészre törés, a tel
jesség megtalálásáért való belső küzde
le.n. Úgy érzem, náluk is adva van az
".~ élmény, amelyet a XX. század leg
jellemzőbb költői élményének tartok: a
.,minden" élménye. Adynál jelent meg
ez először í rodalmunkban, s azóta, a
Minden-'itkok verseitől kezdve, a csil
Iaaokat versbe vivő s az.J.r partjára
kiülő ,József Attilán át a Juhász Ferenc-i
"mindenség ostromáig" vagy a tenger
motívumát centrumba állító kései Ró
nay-líráig végighúzódik ez a költésze
tünkön. A lényege ennek az élménynek
az az érzés, hogy nom válhat megpihe
néssé az élet a részlegesben. a töredé
kesben : az egészért, az értelemért kell
valahogy megküzdenie minden egyes
nek: az ember helyét, hivatását kell
megkeresni valamiképpen a kitágult vi
lágban. Az vonz Pilinszkyben és Rónay
ban is, hogy ez az értelemért való küz
dós, a mindenben élő ember pátosza, ál
dozata benne van írásaikban. Tehát
nem a monoldás, nem a tőlük hozott
válasz izgat, érdekel, hanem a kűzde

lom, a nyugtalan keresés, a belső em
beri-morális igény, a messzire-nézés.
Világképükkel nemegyszer szembeütkö
zöm. Pilinszkynél például zavar az erős

evilági reménytelenség, annak az érzé
se, hogy az emberen, a Semmi okozta
sebeken, szenvedéseken nem segíthet
más, csak egy transzcendens vigasztaló
részvét. Viszont vonz - gondoljon pél
dául a Nagyvárosi ikonokra -, hogy
még ilyen típarsú verseiben is tisztelet
tel tekint a más úton [árókra, érzi a
nem-belenyugvás, a keresés szépségét,
varázsát.

TÍ'UIL\GISÁG - El"ILÁGI SÁG

- A közelmúltban megjelent kétkö
tetes Ady-monográfiája a magyar iroda
lomtörténetírás eseményének számított.
Mun,kájában Ady fejlődése a forradalmi
magatartás [enomenoloqiáia, melynek
első, 19GB-ig tartó szaicasza a költői és
emberi magatartás [orradalmisáqútuik, a
rákövetkező pedig kétmeggyőződésű for
radalmiságának korszaka. Ei utóbbiról
szólva megjegyzi, hogy "ha voltak is
Adynak istenes versei: sosem volt neki
egy meg-nem-sza,kadó, ellentmondások
nélküli tényleges istenhite". Vívódó ate
izmus volt ez inkább, mint ví'vódó val
lásosság, s e világnézeti felemásság oka
éppen azzal magyarázható, hogy "hinni
akart, mert értelmet akart". Az emberi
tapasztalatok azt látszanak bi.zonyitani,
hogy semmilyen hit, semmiféle meggyő

ződés nem konstans. Minden világnézet
az igen és a nem között, a tagadások
és állitások. ellentmondásaitól feszítve
nueri el végső, de nem végleges for
máját és tartaImát. Egy másik megálla
pításában .,a kereszténység emberi te
hetetlenséget hirdető pesszimi,zmusá"
ro! ir. Komolyan gondolja, hogy a ,ke
reszténység vállalása iehetetlenséüei, ki
szolgáltatottságot és az evilági derű

hiányát jelenti?
- N eleern nagyon mély élményemmé

vált a túlvilágiság-evilágiság materialis
ta szétválasztása. Nem közömbös az,
hogy az ember rnilyen értékrendben
gondolkodik: a túlvilágiságéban vagy az
eví lág'iságéban. A túlvilágiság értékrend
jében gondolkodó emberi magatartást
úgy látom, mint a tehetetlenség álmát,
utópiaját. E szerint a szemlelet szerínt
világunk a bűn fészke, e létben lakozik
a gonosz; a "siralomvölgye" kifejezés,
akárhogy is szepitgetjük, a keresztény
ség lényegéhez hozzátartozik. Hozzátar
tozik az a gondolat, hogy a túlvilágiság,
a transzcendencia az egyedüli megoldás.
A marxizmus nagy forradalmát éppen
abballl érzem, hogy az evilágiságnak leg
határozottabb, legkövetkezetesebb gondo
lata jelent meg benne. Megjelent az em
beniség eddig legnagyobb kísérlete ön
maga felnőttnek tekintésére, megjelent
az emberi nagykorúság ideológiája. Amíg
a túlvilágiság jegyéhen élek, a saját éle
tem súlypontját mindig túlhelyezem ön
magamon, lényegében mindig gyermek
maradok, Isten gyermeke. A magam
életét rábízom egy nagyobbra, aki kívül
van rajtam, egyensúlyomat nem önma
gamban hordom. Az evilágiság megold
ja ezt a súlypontáthelyezést, s ezt leg
következetesebben, legerőteljesebben a
marxizmus végezte el. A kereszténység
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oriasi emberi aktivitásokat tudott föl
szabadítani, de míndezt a túlvilágiság
jegyében tette. Ez lényegében a gyerek
nek az aktivitása volt, az önmagában
még nem eléggé bízó, sokban tehetetlen
kiskorú embernek az aktivitása, akit egy
rajta kívül lévő fensőbb hatalom iránt
érzett vak bizalom késztetett osupán
cselekvésre. Véleményem szerint mélyen
igaz az a marxi gondolat, hogy eddig,
csak az emberiség előtörténete zajlott
le s most kezdődik igazi történelme: a
gondolkodó, autonom létű, belső vezér
lésű, nagykorúvá vált ember története.
S az emberi fejlődésnek erre az új sza
kaszára készít fel szermtem a marxi
lenini ideológia,

- Az ember minőségi tényező, ki nem
számítható, fel nem mérhető és nem
kényszeríthető lehetőség. N em iktathat
juk ki tehát gondolkodásunkból az em
bert abszolút módon meghatározó di
menziót: a jövőt. S ha jól tudom, a mar
xizmus nem a szándé/cot, hanem az
eredményeket tartja döntőnek. Mindegy
ezért, hogy az ember milyen végső cé
lok által vezréreltetve, a túlvilágiság
vagy az evilágiság szempontjából teszi
ezt vagy azt a társadalomért, a világért.

- Tehát lényegében rákérdez arra:
mí a viszonyom a valláshoz, illetve a
vallásos emberekhez. Beszélgetésünk
egészét a maradéktalan őszinteség, nyílt
ság [ellemczte, a rossz ízű, mellébeszélő

taktikázgatás miriden mozzanata - nem
utolsósorban az Ön érdeméből - hiány
zott belőle. Megpróbálok teljes őszinte

séggel válaszolni tehát erre a kérdésre
is. Ha Ady-könyvemet figyelte, talán ész
-revette, hogy az istenes versekről szólva
szakítok az eddigi marxista értékelé
seknek azzal az álláspontjával, amely
osak a menekvós az elfáradás mozdu
latát látta az Ady-féle istenkeresésben.
A magam részéről az értelemkeresés
mozzanatát is ott érzem benne. Ady
istenkeresővé vált. mert hinni akart.
értelmet akart. S mivel nagy költő volt.
ki tudta fejezni azt is, hogy ez a fajta
értelemkeresés - az istenkeresés - az
értelemkeresésnek mítízálő-szubjektívís.,

ta - azaz: tévesztett - útja. S ebben
az értékelésben lénvecében már benne
van a kérdésre adandó válaszom is: a
szubjektiv szándék és az objektív jelen
tés különválasztásával, a kettő dialekti
kus viszonvát figyelembe véve ítélem
meg a kérdést.

De hogy vil-i-rosabbá tegyem ál.lás
pontornat. en-redie mell. hogy elmond
jam elkéD7elésemet, miképpen látom 
nem utolsósorban az Adyval való hosz
S2Jas foglalkozás alapján. aki mint irrazán
nagy költő, valóban a kor összes lénye-
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ges emberi lehetőségeit megélte s mű

vészileg végiggondolta már a század ele
jén a maga Iírájában - a huszadik szá
zadi ember helyét, alternatíváit. Ne ha
ragudjék, hogy f'rázisszerűen s nagyké
pűen beszélek majd a végső dolgokról,
de az ember bizonyos kérdéseket kény
telen önmagának az ABC egyszerűsé

gével felvetni, végiggondolni, s bármény
nyire kőzhelyszerűen hat is, folyvást
ismételni. A nagy, erős igazságok mín
dig közhelyszerűek is egyJotssé. Milyen
lehetőségeket, mílyen utakat kínál a tör
ténelem az emberiségnek a huszadik
században? Leegyszerűsítve a kérdést 
a belső ideológíai árnyalatokat f1em vé
ve figyelembe - három fő vonal kínál
koaík itt. Az egyik a nihilben élés. Ez
megvalósulhat magas szellemi szinten,
kafkai, becketti kétségbeesésként. S
megvalósulhat alacsony szinten : a má
ról holnapra élés nem gondolkodó, fele
lőtlen szirrtjén, az ostoba, primitív slá
gerek nívóján. Mert nem lehet feledni,
létezik egy sajátos, ösztönös, vegetáló
nihilben élés (ilyen lényegében mí ndcn
közöriybe süppedt lét), s létezik emel
lett a másik, a tudatos, a magas mű

vészet szintjén rnegnyilváruzló. Ennek az
utóbbinak legalább valamí szellemi pá
tosza van, s ha tartalmában nem is, de
legalább színvonalúban különbözík az
előbbitől. Ez a kétfajta csomagolású ni
hil-érzés jelenleg az uralkodó eszrnei-ví
Iágnézeti áramlat a nyugati kapitalista
társadalmakban: a szex-őrület s a ma
gas művészet filozófiai pesszimízrnusa
egyaránt tanúskodik erről. A másik két
út valamifajta célt s értelmet keres, de
ez a keresés az irányát nézve gyökere
sen eltér egymástól. Adva van egyfelől

a transzcendenciában, a túlvilágban va
ló értelemkcresés, a vallás értelemkere
sése, s adva van másfelől az evilágiság
értelemkeresése, melyet legtisztább for
májában a marxista szocializmus képvi
sel. Hogy melyik értelemkeresés az iga
zabb, a célra vezetöbb. az ember belső

nyugalmát inkább megadó s az értel
mes emberi élethez valóban elvivő, er
ről m.i itt hiába vltáznánk: nem tud
nánk egymást meggyőzni. Erről egyszer
majd a történelem dönt.

Nincs tehát értelme, hogy egymás
előtt tagad iuk, a két.fajba értelemkeresés
iránya radikálisan eltérő, s ideológiailag
ví tapartnerek vagyunk. Ugyanakkor
azonban ez az ideológiai szembenállás
nem zárja ki a politikai szövetsér; le
hetőségét. A közvetlen napi cselekvés, a
társadalmi-politikai aktivitás síkján ösz
szeköthet bennünket az, hogy mindkét
törekvés szemben áll az üresnek. tartal
matlannak érzett élettel. mindkettő



értelmes életet akart, s ennek je
gyében közvetlen politikai-társadalmi
programok megvalósítására lehetséges a
szövetségkötés. Meggyőződésern például,
hogy egyetérthetünk s egyet is értünk
egymással egy olyan emberi világ meg
teremtésének a szukségességében, amely
ben nincsenek többé társadalmi igazság
talanságok, kirívó anyagi egyenlőtlen

ségek, ahol nincs többé háború s az em
berek kölcsönösen tiszteletben tartják
egymásban az embert. A közvetlen ma
gyar perspektíva vonatkozása ban pedig
különösen érzem, hogy adott az együtt
működés lehetősége: a szocialísta Ma
gyarország megteremtése lehet egy val
lásos ember s egy kommunista számára
közös, összekötő program.

De miert hangsúlyozorn, hogy mtndon
csak lehetőség? Mert ugyanakkor a túl
vil ági értelemkeresés mellett, amelyik az
evilági döntéseket nem érzi míndrg lé
nyegeseknek és döntőeknek. fennáll egy
másfajta lehetőség is. Fennáll annak a
lehetősége, hogy a vallásos értelemben
hivő ember passzívvá válik társadalmi
lag, avagy egy másfajta - konzervatív
vagy szocializmus ellenes politikai
szevetség sodrásába kerül. Nem utolsó
sorban épp innen ered - véleményem
szerint -, a politikai szövetség gondo
latának hangsúlyozása mellett s annak
ellenére is, az ideológiai vita szüksé
gessége. Hisz - hogy leegyszerűsítve be
széljek - az ideológiai polémia nem ön
célú valami, nem polémia a polémia
kedvéért, nem az élet végső kérdésein
folyó absztrakt filozófiai tisztázás csu
pán. A magam részéről azért tartom
fontosnak ezt a vitát, s azért tartom
szükségesnek az állandó érvelést az evi
Iágiság gondolata, a materializmus igaz
sága mellett, mcrj meggyőződésem, hogy
a napi társadalmi cselekvésben is meg
van végső soron a kétfajta világnézet
nek a maga nem lényegtelen kisugárzó
hatása. A túlvilágiság eszmekörében élő

ember - a szubjektív szándék minden
tisztasága s becsületessége ellenére [S 
a napi politikai-társadalmi cselekvésben
könnyen ingadozóvá vagy passzívvá vál
hat. Nála nincs meg, az ő világképé
ben nem adott az evilágiságnak az a
hangsúlya, hogy itteni választásaimon
és tetteimen múlík üdvösségem kérdé-
se, hogya napi politikai-társadalmi cse
lekvésben, társadalmilag hasznos mun
kában kell helytállnom az embersége
mért. Durván fogalmazva: akinél az evi
lágiság értelemkeresése. a materialista
filozófia alapján történő értelemkeresés
a vílágnézetí meghatározó, az minden
energiáját a társadalom átalakításának.
az emberinek érzett új társadalom felé-

pítésének szentelí, s az sohasem léphet
szövetségre haladás ellenes erőkkel, An
nál a társadalmi-poli tikaí helytállás és
aktivitás az élet fő kérdése, egziszten
ciális ügy. A túlvilágiság értelemkeresé-
sénél viszont a társadalmi passzivitás, a
társadalmi cselekvéstől való visszahúzó
dás vagy a retrográd törekvésekkel való
szövetségkötés lehetősége nincs eleve
kizárva.

A HUMÁ:'\U:U TÜR'.:l'IH;

- A visszahúzó erá:ckel, a fejlődést,

a kibontakozást akadcílyozó tendenoiák
kal kötött egyezség vagy az irántuk ér
zett -lojalitás bármelyik világnézetet kép
viselő emberre jellemző lehet. Nem
hiába beszélünk opportunistákról, revi
zionista vagy dogmatikus szemléletről,

szektássáarot, esetleg reneaát magatar
tásról. Ez .nem kizárólag a vallásos em
ber ismérve, bárkire vonatkozhat. Úgy
vélem, itt inkább arról van szo: a hitét
komolyan élő és megvalósitó embert
vizsgálunk-e az elmondottak alapján
vagy csak egy formai ke1'eszténységben
tetszelgőt. Az egyén üdvözülése ugyanis
feltételekhez .kötött: a fő parancs két
egyenrangú követelményt fogalmaz meg
- Istennek és az embernek szeretetét.
Akiből hiányzik a felebarát szeretete és
szolgála.ta, nem mentheti meg a lelkét.
Nem üdvözülhetek az embertársaim nél
kül, anéikill, hogy ne segiteném elő föl
di boldogulásukat, Mkéjüket. 1<:nnek pe
dig már társadalmi vetülete is van, sőt

morá!is és egzisztenciális igazsága. A
politikai szövetségkötést bizonyára nem
úgy értelmezi, ahogy régen, a letűnt

rendszerekben, amikor elvárták az egy
háztól és a hívektől a közös napi cse
lekvést, később pedig a fejükre olvas
ták. Az emberi létezés végtére is fö
lényben van önmagának és a világnak
minden lehetséges szituációjával szem
ben: az emberi lét mindig több minde.n
kori itt-léténél. Legalább egy emberöl
tővel tervez előre. A hivő számára a
szocializmus olyan társadalom, amelynek
egyedül az ateizmusát utasítja el, de
mind munkaprogramját, mind közösségi
gyakorlatát és cél'kitűzéseit a magáénak
vallja. S a kereszténység erőforrása ma
a chilei szocialista [oriiulatnak; a latin
ameriicai és egyes afrikai országok ha
ladó mozgalmainak, sőt az Egyesült· A!
lamok: katolikusait a társadalmi meg
ú.júlásért és a világbékéért vivott harc
élvonalában látja a nemzetközi közvé
lemény. Ön mégis úgy találja, hogy a
vallásos ember ingatag szövetséges, nem
lehet végérvényesen elkötelezve?
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_ Mivel a túlvilágnak van elkötelez
ve, az evilági elkötelezettség üdvösségé
nek nem centrális kérdése. Sőt, mivel
sokszor úgy érzi, hogy egy ideológiaí
kontroverziában álló, egy ideológiailag
más irányba menő erővel van politikai
szövetségben ezt az ideológiai ellenté
tet átviheti ' a közvetlen napi cselelevés
szintjére, a politika területére is, és kö
zelebb állónak él'ezhet esetleg magához
olyan valakit, aki pedig a maga politi
kai-társadalmi programjában idegenebb
számára, de - legalább is jelszavaiban
- a hitét képviseli. Jól tudom, hogy
egy becsületes, őszintén meggyőződéses

vallásos ember elvben a kommunizmust
érzi ideális társadalomnak, azt a tár
sadalmat, amelyben nincs emberi egyen
lőtlenség s igazságtalanság semmiféle
formáb~n. De mivel ezt a társadalmat
az evilágiság - a materializmus - esz
méí jegyében kívánja megvalósítani egy
politikai erő, könnyen előfordulhat, hogy
mivel erősebb benne a transzcendens
kötelék, passzívvá vagy bizonytalan és
ingatag szövetségcssé válik. Azt nem tu
dom, hogyan lehet ebből szilárd szövet
séget kovácsolni. Ez már az Önök Iela
data, az Önök dolga.

- Nagyon elqoiuiolisoztato és megszív
lelendő, amit mond. A végleges választ
kételkedésére csak a gyakorlat adhatja
meg, csak a mindennapi élet bizonyít
hat. Dea humánum törvénye valami
képpen összekapcsol és megszervez ben
nünket.

- Ezzel megint teljesen egyetértek.
Persze, azért itt sem lenne helyes, ha be
csapnánk egymást. Az egymás meggyő

ződése iránt érzett tisztelet nem taktika
zásra, őszinteségre kötelez, s éppen ezért
szükséges ogyértelműen megfogalmazni,
hogy azonosságuk mellett el is tér egy
mástól a kétfajta világnézet - az evilá
giság és a túlvilágiság - humanizmusa.
Az előbbinek a lényege: a büszkeség, a
büszkeség az ember erejére. Ez a hu
manizmus így míndenekelőtt cselekvő

humanizmus, beszélgetésünk egy koráb
bi részére visszautalva: a nagykorú em
ber humanizmusa ez. A túlvilágiság hu
manizmusának lényege viszont a sajná
lat, az ember iránt érzett vigasztaló.
szánó együttérzés. Ez a humanizmus
mindenekelőtt a részvét humanizmusa.
A kétféle humanizmus között tehát van
nak eltérések, s ez a társadalmi cselek
vés intenzitását s jellegét már egymagá
ban is befolyásolja, s bizonyos történel
mi szituációkban, bizonyos kérdésekben
polí tíkaj súrlódásokhoz is vezethet. De
mindkettő humanizmus, mindkettőhöz

hozzá tartozik az ember iránt érzett tisz
telet. S ez - főleg az építő munka rdő

szakában - valóban alapja lehet a po
litikai szövetségnek. Ez az, amit a ma
gam részéről úgy próbáltam fentebb
megfogalmazni: összeköthet - s szamos
hivővel össze is köt bennünket, mar
xistaként gondolkodókat - egy értel
mes, emberhez méltó társadalom mea
teremtésének vágya, igénye, ahogy ön
mondta: 3.7. emberszeretet.

HEGYI BÉLA.

Ady számára eszköz volt csupán a művészet, fegyver abban a harcban am(:
lyet a Hunn új legenda vallomása szerint a népi-emberi sors örök folyamába be
ágyazott költő, a történelmi ember, a teljes életért, a Mindenért folytatott. Babits
szemléletében más volt a funkció, nem a lét segítője, de ellenszere volt itt a köl
tészet, nem is öncéllá: szinte fő céZlá vált. Mint az angol preraiíaelüák óta a pol
gári fejlődés annyi meghasonlott jánál a biJrtönt jelentő valósáogal szemben az lcép
ciselte a kívánt szabadságot, s volt hivatva megadni a vágyott, idézett tratiszcen
denciát., "Vers, te másfelé repülj, menekülj a vésztői, - nyugalmas képeket, r égi
kort idezz föl. - Légy te búm feledtető, légy te nekem Léthe, - kinek éber gondja
kín, dalban újul léte" hangzott a külön világba vonulás ars poeticája. Nietzsche
többször ismétlődő gondolata támadt itt újra: csak mint esztétikumot vélte elvisel
hetőnek a bántó világot a lélek tépettséqe.

Ez a változott funkció - a művészet, mint menekvés - sajátos, egyéni esz
tétikát vont maga után. A magyar kritikai gondolkodás· is bekeriiit a sodor ba,
mely a képzelet, az "immagination" erejét hirdető Baudelaire-től keztine a mű
vészet normaszabó szerepét valló Wilde-on át a "creation" - a teremtés - esz
tétikai elvét középpo:ntba állító Malraux-ig jellemezte a modernség programját: a
tükrözés esztétikájával szemben, azzal vitázva hódított itt is a német és az angol
romantika újjáélesztett művészi öröksége: a teremtés-esztétika.
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