
A Vigilia BESZÉLGETÉSE

SŐTÉR ISTVÁNNAL

AZ tao
A harmincas évek Eötvös-kollégiumának életét felidéző Fellegjálrással (1939) és.

az első világháborút követő időszak szegedi fiataljainak válságát ábrázoló A
templomrablóval (1943) megteremtette a nemzedéki regénytípust, amely szürrealista
lebegésével. álmaival a valóságra rétegeződve hitelesen vallott e nemzedék palástolt
reményeiről.

A felszabadulás után jelenik meg a párizsi École Normale Supérieur-ön töltött
ösztöndíjas éveit megörökítő Kísértet (1945) című kisregénye, melyben egyrészt A
templomrabló világát építi tovább, másrészt azonban - mint Bóka László figyel
meztet rá - "nem relatívízální akarja a valóságot, hanem mélyebb rétegeit keres
ni, a tudomány rnögött az életet, a Mennyei Új Jeruzsálem helyett egy bonyolultabb
világot, az irodalom helyett a valóság harmóniáját ..." A Bűnbeesés (1947) és a
Hídszakadás (1948) már a teljes számvetés kísérletei: a második világháború előtti

magyar társadalmat rajzolják meg, nem enciklopédikus tömörséggel, inkább azt a
folyamatot érzékeltetve, hogyan válik az erkölcsi csődbe jutott polgárság az or
szág sorsát meghatározó váltczások történelmi felelősévé. A szerző a "nagy epika"
eszközeit éppúgy felvonultat ja bennük, mint a változatos lírai leírásokat, a hatal
mas tablók megalkotásában éppoly leleményes tehetségről tesz tanuságot, mint a
miniatűr lélekrajzokban. E kivételes intellektuális erővel bíró, két regény mégis
arról győz meg, hogy írójuk egyre jobban távolodik a "játéKoS Európa" gondolatá
tól, s mind közelebb kerül ahhoz a realitás-Igényhez, amelyről évekkel korábban
még heves vitát folytatott Halász Gáborral. Stílusa utal csak régi 'eszményeire: a
nyelv zengése, a leírások buja szépsége, s az alkalmazott ellenpontok, amik úgy
érvényesülnek könyveiben, mint a gazdagon felépített fúgákban. Ebben az időben

írja meg egyetlen, eddig csak folyóiratban közzétett drámáját, a Júdást (Magyarok,
1946-47), mely a bibliai téma újszerű felfogásával az egyéni és közösségí, a hely
hez kötött és az egyetemes erkölcs problémáját feszeget i.

A felismert valóság egyik perdöntő dokumentuma a Sötétkamra (1948) című

kötete - tizenhárom esztendő novellatermése -,melyben - ahogy Thurzó Gábor
megállapítja - szinte "szembeszegül alkatával", a szürrealísta próbálkozások után
most hiánytalan társadalmi körképet fest és a társadalom valódi létérzését fejezi
ki elbeszéléseiben. Kivált azokban sikerült megvalósítania törekvését, amelyekben
az ostromot és a felszabadult ország még kába, tájékozódni alig tudó lélegzetvé
teleit ábrázolja. Elbeszéléseibe riportelemek is beszüremkednek, ezek azonban nem
mindenütt alkotnak hibátlan szintézist a stílus bő áradásával (Dísz tér, Budai át
kelés stb.). Hangja ott forrósodik át igazán, azokban az írásaiban tudja leginkább
megragadni a mindennapok szorongató drámáját és költészetét. amelyekben a rea
litást képes kissé irracionálisra növeszteni és egyúttal érzékeltetni is a látvány
mögött a látomást - a sőtéri próza e sajátos, szüntelen új variációkban visszatérő

motívumát -, mint például A tűzben, ahol az égő ház "lidérces" látványa az egész
pusztító háború félelmetes metaforájává válik.

A szándék - a realista ábrázolás igénye - és a választott eszközök - a szür
realista stílusjegyek - nem mindíg illeszkednek harmonikus egységbe, mint ahogy
későbbi elbeszéléseiben (Édenkert, 1960) is gyakran érzünk ellentrnondásosságot,
megoldatlanságot, befejezetlenséget. Valójában akkor szélesül ki prózája, akkor'
alkotja legemlékezetesebb írásait, amikor a mú cselekményrétegében felvillant egy
egy lírai pillanatképet, leír egy tájat vagy természeti jelenséget. Fojtogatóan hite
les, lüktetőerr eleven és varázslatosan szép Jl:örnyezetet tud teremteni; s ha alakjas,
néha tétován is mozognak ebben a dúsan érő vegetácíóban, az író nyelvi erejében.
és fantáziájának termékenységében felhőtlenül gyönyörködhetünk.
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AZ IRODALOMTUDOS

- Minek tekinti magát elsősorban:

írónak vagy, irodalomtudósnak?

- Ezt a két tevékenységet míndíg
szerettem volna egységbe fogni, nem
pedig egymás ellenében végezni. Mindíg
hittem abban, hogy az ilyen kétirányú
tevékenység is benső, lelki és logikai
szálakkal kapcsolódhat egymáshoz. Úgy
érzem, hogy első regényernnek. a Fel
legjárásnak míntegy irodalomtörténeti
folyománya és tanulsága 1941-es Jókai
könyvem. (Erre legutóbb Bori Imre is
rámutatott A szürrealizmus kora című

könyvében.) Ugyanígy érzek másféle, de
hasonló benső, logikai kapcsolatot a
Bűnbeesés epikai ábrázolása, valamint a
Nemzet és haladás irodalomtörténeti kor
szak-elemzése között, Az előbbi, a re
gény, a magyar polgárság alkonyát mu
tatja be az 1938-as esztendő keretei kö
zött, az utóbbi, az irodalomtörténeti mo
riográfia pedig a nemzeti polgárosodás
sajátos kezdeti szakaszát, Világos után.
A regény: a befejezést ábrázolja, az iro
dalomtörténet pedig: a kezdetet. Persze
ez még nem jelenti azt, hogy munkám
ban a két szféra összetartozása míndíg
megvalósul. és ugyanannak a problémá
nak ilyen kétfajta megoldási lehetősé

gét mindig megtalálhatom, De talán az
is jelenthet valamit, hogy most olyan
regény első szakaszával készültem el,
amely nemzedékünk életútját, ezt a két
történelmi korszakot egybefogó életutat,
tehát az előttünk megnyílt dilemmákat
és a mí választásainkat mutatja be.

Foglalkoztat olyan tudományos rnű

terve is, amely a magyar irodalom egész
sorsát. az újabb időkig vezető életvona
lát kísérné végig. Még távolabbi terv
ként egy olyan hős sorsa és tragédiája
vonz, akiben a régi Magyarország ki
válóságai és elégtelenséget egyesülnek:
Széchenyi Istváné. Mcstaní romantika
kutatásaim is ennek a távoli tervnek
előkészítését szelgálják.

- Az esztétika - az irodalomkritika
és történetirás is - elvileg úgy fogható
föl, mint a valóság [elkelése a hamis
tudat ellen, de a gyakorlatban ez a nem
zeti értékek védelmét és támogatását
jelenti, a magyar múlt kulturális kin
cseinek újrafe7jedezését, értő népszerűsí

tését és továbbépítését követeli meg.
Irodalmunk mindmáig a közgondolkodás
egyik hordozója, művelódésünk centru
mában áll, ezért kivételes fontossiggal
bír, mit vet ki magából és mit őriz meg,
milyen örökséget vállal a jelenben.

- Arany Jánostól Horváth Jánosig a
magyar irodalom, és általában a nem-

zeti művelődésünk feletti gondolkodás
nagy teljesítményei jöttek létre. Nemze
ti tudományaink az elmúlt száz év alatt
fejlődtek ki igazán, olyan nagy tudósok
műveként, mint Gombocz Zoltán és
Szegfű Gyula, Horváth János és Szerb
Antal, Kodály Zoltán és Szabolcsi Ben
ce. Ebből a csillagképből tájékozódá
somban természetesen az utóbbi négy
név segíthet leginkább. Ha lehet, való
ban szeretném folytatni is, amit ők el
indítottak és igen messzire vittek. De el
sősorban azt szeretném, ha nemzeti kul
túránk örökségének valóban értékes ré
sze mai életünk szerves részévé válnék,
tehát mintegy újra felfedeznők a ma
gunk számára ezt az örökséget. A har
mincas évek olvasói számára, de még a
mí szemünkben is, Szerb Antal Magyar
irodalomtörténete volt az ilyen felfede
zés egyik ragyogó \ teljesítménye.

Súlyos és távoli fejleményeiben kiszá
míthatatlan károkat okozna, ha meg
tűrnők a magyar irodalom öröksége
iránt támadó közönyt, ha hagynók, hogy
ezt a csodálatos irodalmat poros mú
zeumi tárlónak tekintse egy újsütetű,

felületes szemlélet. Nekünk is mindent
meg kell tennünk, hogy mai izgalommal
nyúlhassanakkortársaink a régi művek

hez, és élő, friss forrást, a jelen szá
mára is hasznos fölismerést találjanak
a múlt alkotásaiban.

- A múlt megismeréséért folytatott
kísérletekben az il'odalomtörténetnek a
szaktudomány körén túl való kiszélesíté
sére és az élő irodalomba történőbevo

nására szép példát adott a két háború
között megjelenó Nyugat, amely ma már
ugyancsak szerves része a magyar szel
lemi élet klasszikus hagyatékának. ,

- A Nyugat egyik nagy teljesítmé
nyét éppen abban látom, hogy friss ér
zékenységgel nyúlt a magyar irodalom
múlt jához. Babits Vörösmarty-tanulmá
nyai ezt az iskolai olvasmánynak vissza
minősített költőt izgalmas, modern köl
tővé avatták. Petőfi üdeségét néhány
Kosztolányi-cikk a modern kor számára
fedezte fel újra, s a Szeptember végén
legszebb elemzését ugyanőneki köszön
hetjük. Ady a zsoltárok és kuruc költe
mények világát támasztotta fel; őskere

séseí, Vajdáig vagy messzebb visszapyú
lóan, a modern magyar irodalom oske
resései is. Móriczban feltámad a protes
táns bibliafordítások, az erdélyi emlék
iratok és levelezések Irodalmisága. A
felidézés ilyen nagy remekléseit a Nyu
gaton kívül csak a Zrínyit újra Ielfe
dező, a Gyöngyösit és a XVIII. századi
magyar költőket életművében feltámasz
tó Arany vitte eddig végbe. Ok már
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olyan szintre jutottak, ahol az irodalom
tudomány leteszi fegyverét! Ami a múlt
ban nagy és élő, azt jelenünkben is
nagyként. élőként érzékelni, mindennap
jaink részévé tenni: olyan feladat ez,
melynek megvalósításában ma még nem
tartunk ott, ahol a Nyugat nagy alkotói
tartottak.

- Mit tart ma az irodalomtudomány
fontos feladatának? t

- Az irodalomtudomány egyik fontos,
új feladatának pedig azt látom, hogy a
magyar irodalmat ne csak nemzetileg.
hanem nemzetközileg is érzékeljük. Iro
dalmunkat abban az egységben kell fel
fognunk, amelyben az valóban létrejött:
világrészünk vagy a vílágkultúra nagy
folyamatainak egyik mozdulataként. Az
ilyen szemlélet nem a hatások kimutatá
sának aprómunkajára vállalkozik (bár ez
is rendkívül. fontos), hanem az emberi
ség múvelődésének és alkotó munkájá
nak saiátos, nemzeti közegben megvaló
sult teljesítményeire kívánesi. Hisz a
magyar irodalom mindig érzékelte a'
világírodalomből mindazt, amire valami
okból szüksége Volt. A tudománynak vi
szont a világirodalom felől is érzékelnie
kell az egyes nemzeti irodalmakat.

- Az irodalomtudomány és kritika a
múlt tudatosítását végzi, emlékezni ta
nít, miközben a ma leírott szó tegnapi
vá válását nyomon követi. 19y ír erről

a "Tisztuló tükrök" című könyvének be
vezetőjében: "Az irodalom egyik legfőbb

feladata, hogy kritikai szemléletre nevel
jen bennünket. A kritika az emberi ér
telem legmagasabb tevékenységei közé
tartozik. .De olyan tevékenység, amely
épp nélkülözhetetlen volta miatt: bizo
nyos műveltségi fokon könnyen fejlődik
ki. Ebben a könnyűségben rejlik legna
gyobb veszélye is. A kritika nem visz
szükségképp jó irányba: a kritikai szem
lélet élesítése és finomítása vezethet
csak el a helyes igényhez, a helytálló
ítélethez. De az ítélet mindig a tapasz
talat és a gondolkodás együttes gyümöl
cse. s az irodalom ugyanolyan forrása a
tapasztalatnak, mint az élet." Vajon így
teljesíti-e hivatását a mai irodalomtudo
mány és kritika?

- Nyugtalanít; hogy az irodalomtu
domány mindinkább elszakad a műtől,

tehát közönyössé válik az irodalom iránt.
Sokszor elmondottuk már, hogya pozi
tivizmus kom vezetett ehhez a közöny
höz, és a műalkotás kétségtelenül Taine
nél kezd a tárgyalás hátterébe szorul
ni. A műérzék hanyatlása a kritika
győngülését hozta el, tehát azt, hogy
a kritika megkerülte a maga feladatait,
fontoskodón szólt sok mindenről, csak
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épp a műről nem, amire elsősorban hJi
vatott lett volna. Nemcsak az irodalom
tudomány veszti el kapcsolatát az iroda
lommal, hanem gyakran az írodalomkrí
tika is. Az ítélőerő ilyen gyöngülésére.
a műérzék ilyen elsorvadására végre
fel kellffigyelnünk. Ezeknek az emberi
képességeknek nyugtalanító kihagyásai
azért veszedelmesek, mivel az ízlés, az
ítélet megzavarodása az élet legfonto
sabb dolgaiban is az ítélet bizonytalan
ságához és téves választásokhoz vezethet.

Az irodalomtudománynak és a kriti
kának hidat kellene építenie a mai em
ber, valamint a mai és a múltbeli kul
túra közé, Hiszen minden ítélet: váloga
tás is, - és éppen nem mindenhez ér
demes hidat verni akár a jelenben, akár
a múltban. Ha tudományunkban és krí
tikánkban elszakadunk attól, amit első

sorban szolgálnunk kell, vagyis elszaka
dunk az. embert segítő, az ember fej
lődését és önrnegísmerését, a lélek meg
újulását szolgáló irodalomtól és művé

szettől : a kultúrában rejlő igazi erőfor

rásoktól zárjuk el kortársainkat.

- Véleménye szerint tudomány vagy
művészet-e inkább a kritika?

- Ú gy vélem, mindkettő. Persze e két
szféra aránya a kritikai munkában na
gyon is változó lehet. Nem kétséges,
hogy a kritikai értékelés végső követ
keztetései és összefüggései csak tudomá
nyosan teremthetők meg. De el kell
gondolkoznunk azon, hogy a kritika va
lódi és legsajátabb tárgyául szolgálö mű

alkotást néha épp írók vagy költők krí
tíkaí munkássága közelíti meg. Erre bő

ségesen hozhatunk föl példákat a múlt
ból és a jelenből. Arany kiváló iroda
lomkrítíkus volt, és ma is Illés Endre,
Vas István, Rónay György irodalomkri
tikáinak sikerül megragadntok azt. ami
egy műalkotásban - irodalom. Juhász
Ferencnek a magyar irodalom múltjá
val foglalkozó írásait és vallomásaIit is
míndíg izgalmasaknak érzem. Az, aho
gyan Szabó Lőrinc írt költészetről. iro
dalomról, míndig tartalmazott valami
eredetit és újat. Azért lehet ez így. mert
az alkotó költő és író a műhely világá
nak hdteles ismeretében szólhat egy má
sik alkotóműhelyről. A műhelytapaszta
lat, az anyag konkrét, köznapl. színte
mesteremberi ismerete érdekesebb és lé
nyegibb felfedezéseket tesz lehetövé,
mint a gyakran elvontságra hajló, s a
műalkotás iránt néha csak másod-, har
madsorban érdeklődő hivatásos kritika.

- A strukturalizmus objektivitásra tö
rekszik - amint Claude Lévi-Strauss ál
lítja -, előszeretettel vesz szemügyre



olyan jelenségeket, amelyek a tudatos
gondolat képzelgésein, illúzióin kivül
m'lJlnkálódnak ki, s melyeknél viszonylag
csekély számú változó elegendő ahhoz,
hogy megmagyarázzuk a különböző. for
mákat, amiket ugyanazok a jelenségek
eltérő társadalmi. ideológiai vagy mű

vészeti szerkezetekben öltenek. Közelebb
vihet-e a műalkotás valódi megértésé
hez a napjainkban divatos strukturalis
ta irányzat?

- Egyoldalúan, és kizárólagosságrá
tartva igényt, ez az irányzat semmivel
sem visz közelebb a műalkotás valódi
megértéséhez. mínt a hagyományos filo
lógiai vagy történeti módszer.

Marxista vagyok és a marxista iroda
lomtudományt totális igényűnek kívá
nom. E totális igény jegyében bizonyos
kérdések megoldását kétségtelenül ered
ményesen végezheti el a strukturalista
elemzés, de csak akkor, ha sikerül átlép
ni belőle egy esztétikai és történeti
szemléletbe. Természetesen az esztétikai
vagy a történeti elemzés is akkor lehet
igazán eredményes, ha át tudunk lépni
belőle a műalkotás belső világának vizs
gálatába. Ennek a belső világnak a tü
körképét látom én a stílusban. De a
stílus elszakítása attól az objektív kül
ső világtól, attól a történelmi, társadal
mi közegtől, amely létrejöttében közre
működik, végül is vagy szellemtörténeti
képződményekhez vagy steril műleírá

sokhoz vezet. Ha azt hisszük, hogy a
strukturalizmus az egzaktság egyedüli
lehetőségének birtokosa, akkor mind az
egzaktságról. mind a műelemzés struk
turalista lehetőségeiről téves elképzelé
seink vannak.

A strukturalizmus igazi lehetőségei a
formák minél konkrétabb és elvszerűbb

elemzésében nyílnak meg, de még egy
ilyen elemzés is csak akkor érheti el
célját, ha párosul egy dialektikus ma
terialista, valamint egy történelmi ma
terialista móddal.

A verselemzés bizonyos inflációját fi
gyelhetjük meg úíabban. Ezeknek az
elemzéseknek megvan az a didaktíkai.
pedagógiai hasznuk, hogy a költészet
iránti fogékonyságot előmozdíthatják. De
kizárólag a verselemzésnél maradni meg,
azt jelf'ntené, hogy beérjük a dolog
könnyebbik végével.

AZ OLVASO EMBER

- A magas irodalom olvasása az él
vezet örömeinél sokkal többet nyújt:
élénk eszmecserét mások gondolataival
és felelős részvételt a világban. De mit

olvas az irodalomtudós, hogyan válogat
a könyvek között az író - meg tudja-e
őrizni magában az egyszerű olvasó fo
gékonyságát és lelkesültségét?

- Elsősorban olvasónak tekintem ma
gam - szenvedélyes olvasónak. Ha si
kerül elfogulatlan és felfedezésre kész
olvasóként találkoznom a magyar iroda
lornrnal : új és új meglepetések érnek.
Egyik kitűnő kollégám nemrégiben úgy
nyilatkozott Zrínyiről, hogy annak mű

ve a mai kor számára semmitmondó és
halott. Ha a Szigeti veszedelembőla szul
tán lovának leírását olvasom, a magyar
költészet egyik legerőteljesebb darabját
csodálom meg, mely szerény eszközökkel
is teljes szernléletességet teremt. Min
dig friss és érintetlen élményem ma
radt Zrínyi művének szent, áhítatos ko
molysága. XVIII. századi költészetünk
egy új Szerb Antal játékos, ironikus
szeretetére, érzékenységére vár. De mi
lyen meglepetésekkel szelgálnak a régi
magyar naplók, memoárok, és mindaz,
amit dokumentum-irodalomnak lehetne
nevezni. A magyar irodalom egyik leg
könyörtelenebb kritíkaí realista alkotása
Széchenyi Naplója. Nyomasztó, fojtó lá
tomás ez a mű, a XIX. század első fe
lének magyar falvairól, városairól, kú
riáiról, kastélyaíról, kolostorairól, - er
ről a karamazovi és gogoli magyar vi
lágról, melyről még a Falu jegyzője is
szelíd képet nyújt csupán e Naplóhoz
képest. Viszont kevés olyan üde és bá
jos alkotása van a magyar prózának,
mint a csaknem regényként olvasható
Déryné naplója. A pesti árvízről festett
nagy freskó a Kárpáthy Zoltánban a
magyar romantika egyik legszebb re
meklése. Déryné naplójában ugyanez az
árvíz egy Dohány utcai bérház minden
napi eseményeinek hátterében: még Jó
kai színpompás látomásánál is hitele
sebb. Vály Mari igazi Jókai-regényt íri
az ő "kedves Móricz bátyjáról", Mauks
Ilona könyve a férjéről pedig felér egy
Míkszáth-regénnyel.

Az 50-es évek elején gyakran beszél
gettem Nagy Lajossal; szomszédok vol
tunk a Házmán utcában. Élete végén
nem szerette már a könyveket, mert
bántotta minden, amit mesterségesnek
vagy hamisnak érzett. Talán kietlenül is
szígorú volt az ilyen ítéleteiben, - Dé
ryné naplóját és Eötvös Károly írásait
(különösen a Gróf Károlyi Gábor fel
jegyzéseit) azonban míndíg üdülésül ol
vasta. A magyar próza legvalódibb da
rabjai közé sorolta ezeket az írásokat.
Itélete egyszerre volt túlzó és találó. S
amikor Lukácsy Sándor kitűnő Eötvös
Károly-válogatását (Megakad a várme-
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gye) elolvastam, majd utána a Révai
Könyvkiadónál megjelent "összes műve

ket" is: sajnáltam. hogy Lukácsy nem
kétszeres-háromszoros. terjedelemben vá
logathatott.

- Világirodalmi mértékkel mérve nem
tartja provinciálisnak a magyar irodal
mat?

- Súlyosan téved, aki. annak tartja.
Líránk túlnyomó többségében világiro
dalmi jelenség. Olyan óriásaink, mint
Balassi, Zrínyi, Csokonai, Berzsenyi, Köl
csey, Vörösmarty - hogy Petőfi színre
lépte előtt már abba is hagyjam a sort
- a világlíra legmagasabb szintjén fog
lalnak helyet. Meggyőződésem, hogy a
halála előtti három esztendőben leg
alábbis, Petőfi a kor egész víláglírájá
nak legnagyobb költője volt. Amikor
Gara László a magyar líra francia nyel
vű antológiaját szerkesztette, malynek
fordításait a mai francia költészet né
hány legjobbja hozta létre, közelről lát
hattam azt a meglepetést, amit bennük
a magyar költészet keltett. Annak az
antológiának francia költő-fordítói szá
mára például Balassi máig is nagyobb
költőnek számít, mint aminőnek hazai
Irodalomoktatásunk vélí,

De nemcsak a magyar lírát érzem
világirodalmi teljesítménynek, hanem a
magyar novellát is, Tömörkénytől Gozs
duig, Ambrusíg, Krúdyíg, Kosztolánvííg,
Móriczíg, Gelléri Andor Endréig, Nagy
Lajosig, ennek a műfajnak olyan remek
műveit találjuk meg, amelyek legalább
is egy szinten vannak az orosz; a fran
cia, az angol, a német novellával.

- Ha most visszatekint írói páluájára,
hogyan értékeli azoknak a folyóirato7~

nak, a szerepét, amelyekben első írásai
megjelentek?

- 1935-ben a Válasznál kezdődött írói
pályám. Legfontosabb írásaim a régi és
a felszabadulás utáni Válaszban jelentek
meg. Ez utóbbi közölte azt a két novel
lámat is, melyek akkori korszakomból
ma is legközelebb állnak hozzám: a
Szőlőműveseket és a Bakatort. Itt jelent
meg Hídszakadás című kisregényern is.
A Válaszon kívül, akárcsak többi nem
zedéktársam, a Nyugatba, a Napkeletbe,
a Vigiliába és más folyóiratokba is dol
geztam. Mindezekben a folyóiratokban,
éppúgy mínt nemzedéktársaim, azt mon
dottamel, amit egy nemzedék-folyóirat
ban kellett volna elmondanom, ha ilyen
lett volna. Sajnos, az Ezüstkor rövid
életű volt ahhoz, hogy abban fejthet
tük volna ki egész mondandvalónkat. A
Nyugat és főként a Magyar Csillag az
én számomra ugyanazt a lehetőséget
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nyújtotta, mint az Ezüstkor. a Válasz,
a Napkelet vagy a Vigilia. Több folyó
iratnál vendégéskedve voltunk a magunk
nem létező folyóiratának munkatársai.
Semmi okom arra. hogy panas:t.kodjam
emiatt; ezek a folyóiratok megértő és
megbecsülő vendéglátók voltak.

A mai Vígiliát Rónay György szer
kesztőí munkája és Olvasónaplója miatt
becsülöm, ebben az Olvasónaplóban meg
találom azokat a kvalitásokat, amelyek
ből az új magyar kritikának is sok mín
dent el kellene sajátitania.

A KERESZTf:NYSÉGTŰL

A MARXIZMUSIG

- Irodalmi munkásságának első sza
kaszát kortársai keresztény ihletés'Ű és
szemléletű alkotó tevékenységnek tekin
tik. melyben "a látható dolgok világához
a hit csatolja hozzá a láthatatlan dol
gok világát", de nem két hasonló dol
got von össze mesterségesen, hanem két
kü!önbözőt a maga spontán, természe
tes egymásmellettiségében. Mi vezette el
a marxizmushoz?

- Míndaz, amit a 30-as évek Eötvös
kollégiumában és 1935-36-os párizsi
ösztöndíjas éveim alatt az École Nor
male Supérieur-ön megtanultam és átél
tem, tapasztaltam és felismertem. Egy
általán nem nevezhetem marxistának
akkori szemléletemet, az antifasiszta jel
zőt azonban akkori gondolkodásom is
megérdemli. Az akkori helyzetben nem
éreztem különbséget a fasiszta barbár
ság gyűlöletére késztető életeszményem
és a kereszténység humanista erkölcsé
ben rejlő életeszmény között.

A 30-as évek Eötvös-kollégiuma, mely
számomra Gombocz Zoltán és Gyergyal
Albert szellemi példá-it jelenti, valóban
értékes szakembereket, tudósokat kép
zett ki. Azt hiszem, ezek a tudósok a
felszabadulás után a szocializmus tár
sadalmi rendszerében találták meg igazi.
helyüket. A régi Magyarországnak azon
ban nem volt szüksége arra a szellemi
elítre, melyet tanítványaiban kialakított
az Eötvös-kollégium. Még kevésbé le
hetett szüksége arra a szellemíségre,
melyet a "két iskola", a budapesti és a
párizsi együtt adott. 1935-36-ban az
École a fellendülő baloldali mozgalmak
színtere volt. A baloldalisággal és az
antifasizmussal ennek az időszaknak ot
tani tapasztalatai jegyeztek el.

Amire a régi Magyarországnak nem
volt szüksége, arra a felszabadulás utáni
korszak annál nagyobb igényt tartott.
Valamennyi képességünkre és erőnkre



-tartott igényt. Ez az igény legalább any
nyira fejlesztő erejű volt, mint a pá
rizsi ösztöndíjas esztendők.

A felszabadulás utáni években nagy él
ményt [elentett számomra a Lukács
Györggyel való megismerkedés. Életem
ritka kiváltságának tekintem, hogy egy
bizonyos időszakban személyes kapcso
latban lehettem vele és sok mindenben
járhattam el művének útmutatásai és
személyes tanácsai szerint. Lukácsnak ezt
az 1945-től 49-ig tartó korszakát érzem
ma is a leginkább megragadónak. Cso
dálatos volt látni azt az újjászületést,
egy hatalmas szellemnek azt az új erők

kel feltöltődését, melyct Lukács számára
is a felszabadulás és a hazatérés jelen
tett. Lehet, hogy ma túl merevnek tart
juk néhány akkori ítéletét, mégis, az a
hevület és érzékenység, mely az akkori
Lukácsot jellemezte, számomra az egész
lukácsi életmű legszebb szakaszát jelenti.
Azt hiszem, az 1949-es Lukács-vita őná

la is egy erőteljes virágzást szakft-v!
félbe. Az ő egy ideía tartó elsztaetelő

dése megakasztott nála olyan tájékozó
dásokat, amelyekből neki is sok haszna
lett volna, de nekünk még több.

- Később azonban az Ön és Lukács
György között meglévő baráti kapcso
lat és nézetazonosság - éppen a ma
gyar irodalom egyes kiemelkedő értékei
nek eltérő megitélése miatt - nllíU vi
tákhoz vezetett.

- Nagy esztétikad rendszerét, a művé

szet, az irodalom céljáról, rendeltetésé
ről szóló tanítását osztatlanul a maga
ménak érzem ma is. A magyar történe
lemről, a magyar irodalomról, valamint
ft XX. század irodalmának egy részéről

alkotott véleményeiben azonban lényeges
korrekciókat éreztem szükségesnek,
1955-ben a Madách-vitában vállalkoztam
először ezeknek a korrekcióknak elvég
zésére, és ezekre vállalkoztam a Bánk
bán-kérdésben, Arany pályaképének
megítélésében stb. is. Ma is vallom azon
ban, hogy Lukács 1945-1948 között ki
fejtett nézetei a szocialista magyar iro
dalom kifejlesztésének módjairól : helyes
nézetek voltak, és bizonyára messzebbre
jutunk, szerencsésebben fejlődünk, ha az
általa megjelölt utakon indulunk el.

- Révai Józsefről, az 50-es éve~ ne
ves kultúrpolitikusáról a következőket

ífja egy cikkében: "Abban, hogy mi,
idősebbek marxistává fejlődtünk: Révai
.Jézseinek: igen nagy része van. Többen
_is vagyunk, akiknek számára felejthe
tetlen emlék marad egy-egy személyes
eszmecsere Révai Józseffel, tudomá
nllunk kérdéseiről, a magyar irodalom
:történetének izgalmas problémáiról."

- Amint Lukácsnak, úgy Révai Jó
zsefnek is, az 1945-töl 1948-ig tartó kor
szak volt egyik legkedvezőbb pályasza
kasza, Másféle módon mint Lukács, Ré
vai is azért válthatott ki hatást és ér
deklődést, mivel ilyen gazdag és sokat
ígérő pályaszakaszban ismerhettük meg
őket. Az Ady- és Kölcsey-tanulmány, a
Marx és a magyar forradalom Révai Jó
zsefe újabb, hasonló műveket ígért ab
ban az időben. Másféleképp mint Lu
kácsnak. de neki is ártottak a Rajk-per
utáni esztendők, Azt hiszem, Révaival
szemben egyformán méltánytalanul jár
nak el azok, akik az ő hibáit ma is
elfogadják, és azok is, akik őt minde-.
nestől elutasítják. Révai József sokkal
különb volt, mint aminőnek például az
erőszakolt Felelet-vita mutatta. Révaiban
azt becsültem leginkább, hogy a magyar
történelem és a magyar művelődés sa
játosságai iránt különösen mély érzéke
volt. Egyszer majd kiderül, hogy a ma
gyar kultúrát különösségeível és különc-
ségeível, nagyszerűségeivel és ferdeségei
vel együtt Révai mílyen szígorúan és
felelősen szerette.

- Mit hozott magával és mit vállal
ma is abból a korszakból, amely mar
xistává válását megelőzte?

- Az említett "két iskola" tanítását
hoztam magammal. De nemmondha
tom, hogy ennek a tanításnak be
fogadását akadályozta volna az a ko
rábbi nevelés, malyben mint a szegedi
piarista gimnázium diákja részesültem.
Nem is azt tekintem e kitűnő iskola
igazi érdemének, hogy több Kossuth-dl
ja.st, akadémikust, kiváló mérnököt, ál
lamigazgatási vezetőt - sőt munkásmoz
galmí mártírt adott az országnak. Pusz
tán az a türelem, melyet a szegedi pia
nista tanárok talán a felvilágosodás év
tizedeíből, a jozefinizmus korszakából.
vagy esetleg épp a derekas Dugonics te
vékenységéből örökölhettek : sokat jelen
tett az 1920-as évek ellenforradalmi lég
körében. A szegedi gimnázium nem tar
tozott a ",korral haladó" - tehát azzal
a korral haladó - divatos iskolák közé.
Épp amiért annak a Kornak divat jaitól
elmaradt: termékeny és gyümölcsöző
türelmességével. jámbor és nyájas szel
lemével az idők folyamán hasznosnak
bizonyult számomra is.

Abszurd gondolatnak érezném. hogy
ma forradalmi szemléletet kérjek szá
mon annak a csendes és nyugalmas vi
déki gimnáziumnak szerzetes tanárain.
Mégis, magyar tanárom, a tiszteletre
méltó Dugonics-kutató, Diósi Géza tette
lehetövé, hogy az önképzőkörben soroza
tosan hangozhassanak el Reitzer Béla
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előadásai Ady Endréről, olyan időpont

ban, amikor Ady neve sokak szemében
"vörösposztó" volt. Bartók Béla művét

és [elentőségét fiatal matematika taná
rom, Boharcsik Pál értette meg velem
a 20-as évek végén, amikor Bartók zené~
jét még országos hahota fogadta. Ez a
tanárom Szegedről Paul Valéryvel leve
lezett - matematikai kérdésekről.Bartók
kottával ajándékozott meg, a népdalok
első füzetével.

Az újszegedi parkban, s a később

lebontott régi városnegyed, a Palánk ut
cáinfekete köpenyes, szakállas, szomo
rú férfival találkozhattunk néha: Juhász
Gyula volt; többnyire édesanyjának kar
ját szorította magához. Egyszer hallhat
tam is a városháza dísztermében. a Du
gonics Társaság vasárnap délutáni ülé
seinek egyíkén, amikor a Forrada~mi

naptár ciklusát olvasta föl. Ma már cso
dálkozom azon a gyanútlanságon, mely
lyel a nyájas hallgatóság a francia for
radalomnak ezt a fölidézését akkor meg
hallgatta. Gimnáziumunk tanárainak egy
része büszke volt Juhász Gyulára, rnint
az iskola régi tanítványára, s még ma
is kissé az akkori érzékelésemmel ol
vasom verseit, vagyis azzal a fogékony
sággal, melyet iránta akkor oltottak
belém.

- Marxista világnézetének kialakulá
sában játszott-e meghatározó szerepet a
húszas-harmincas évek konformista val
lásgyakorlatának és túl mereven tradi
cionalista katolikus szellemiségének el
utasítása?

- Volt annak a kornak a nevelésében
,\alami nyomasztó kettősség. Ady, Bar
tók,Juhász: iskolánk jó szándékúan kö
zeledett ezekhez a nagy és nyugtalanító
jelenségekhez. Ez a közeledés régi ha
gyományok következménye lehetett, és
ma is csak hálás lehetek érte. Míndezzel
ellentétes volt azonban az a vallásos ne
velés, amit az a kor nyújtott. A húszas
évek "hitbuzgalmi" törekvései a s~ó szo
ros értelmében e1fásították a vallásos ér
zést, üres konvencióvá fokozták le a
vallást, s végül is vagy álszentességre
vagy hitetlenségre neveltek. A kötelezŐ
díákmisék, az ellenőrző cédulákkal iga
zolt gyónások. a kietlen lelkigyakorla
tok: rníndez üres és fárasztó formalitás
volt. primitív és erőszakos igyekezet a
lelkek és a gondolatok birtokbavételére.
Az ilyen szellem ellen csak lázadni le
hetett, s úgy érzem, még szerzetes taná
raim közük is a legkiválóbbak csak ne
hezen viselték el, benső fenntartásokkal
éltek vele szemben. A "harcos egyház"
elvének képviselői pedig agresszív mö
don szóltak bele a hívek életébe, feleke-
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zetí ellentéteket szítottak, türelmetlenek
és tudatlanok voltak, magát a hitet pusz
tán hatalmi eszköznek tekintették.

Ez a fajta vallási szemlélet vakon ta
gadta míndazt, ami szép és szabad, ha
ladó és emberséges volt az életben. Torz
és idejétmúlt szemlélet volt torz és ha
ladásellenes lelkületet terje~ztett, és ha
marosan egyik okozója lett az ország
történelmi bűnbeesésének.

- Ez a fajta kereszténység éppany
nyira nevezhető keresztényellenesnek
mínt amennyire haladásellenesnek. Á
kereszténység lényegétől ugyanís idegen
min.denfajta obskurantista magatartás és
nyárspolgári önelégültség. "Aki a ke
r~szté~ységet kötöttnek véli - mondja
Stk Sandor -, annak sejtelme sincs ró
la, mi a kereszténység... A keresztény
világkép szüntelen tágu~, minden új
igazság, minden' új találmány, az em
berélet minden színe belé tartozik tá
gitja, mé~yíti." Még ebben a fél-feudális,
fél-polgári rendben ís támadtak olyan
mess7elátó és a valóság iránt fogékonll
katoltkus egyéniségek, mint Giesswein
Sándor, Rock János vagy a fiatal Pro
hászka, akik e képmutató és konzervatív
vallásosság ellen harcot folytattak.

- Igen, már akkor sem ez volt a ke
reszt~nység egyedüli lehetősége. Berna
nostol Graham Greene-ig a katolikus
tir~dal?m a h!ir:rnincas években is egy
másfajta vallasos szemléletet hirdetett.
De ez a szemlélet a dogmatikus val
lásosság szemében gyanús, sőt gyű

lö1~tes volt. Renan gondolatát jut
tatía az eszembe arról, hogy Róma nem
a szelíd és idilli Galileának, hanem a
merev, farizeusi" Jeruzsálemnek lett az
u~ódja. Annak a Jeruzsálemnek, melyet
J ezus sohasem szeretett.

A HUMANISTA

- A mai társadalomban nemcsak né
hány kit>ülálló taga.dja Istent. hanem
s0k.a!; .számára magától értetődő meg
u.Yc!'zode~ az ateizmus, amely már be
epult btzonyos társadalmi szerkezetekbe
is. A jelenkori ateizmus legalább olyan
forradalmi eseménynek tűnik, mint ami
lyen valamikor a reformáció volt. A ka
tolicizmus zsinat utáni aggiornamentó
ja mindenekelőtt önvizsgálatra készteti
az egyházat: nem terhelik-e végzete$
mu-lasztások a modern elszakadási-el
idegenedési hullámmal kapcsolatban?
Nem mozdította-e elő nemcsak szociális
téren, hanem az apologetikus hithirde
tésben elkövetett. hibákkal is?



- A kereszténység szocíálís célkitű

zéssel is született, anélkül, hogy magára
a szociális rendezésre vállalkozni tudott
vagy akart volna. A szociális felelősség

érzete, sőt a segítés, az irgalom, a szen
vedések enyhítése: mindez mégis szer
ves részét kellett képezze a keresztény
ség társadalmi feladatkörének. Ha a
mai katolíkus reformmozgalmak ezt a
gyakran feledésbe merült elvet szilárdan
előtérbe állítanák : az egyház is pártfo
golná a szociálís kérdések megoldását
- ott, ahol azok megoldatlanole. Vagyis:
a fennálló társadalmi ígazságtalanságok
őrzése és az uralkodó osztály védelme
helyett a szegények. az elnyomottak sor
sát tekintené a maga ügyének - az
evangéliumok szellemében. Ha a reform
ezt elérhetné, úgy visszatérést jelentene
azokhoz az elvekhez, melyeken a keresz
ténység alapul. Ne feledjük, hogy a
Marx előtti szocialisztikus mozgalmak
egyik nagyhatású harcosa az a Lamen
nais abbé volt, akit Róma ugyan üldö
zött és tilalom alá helyezett, de aki már
a mai reformtörekvések előtt felismerte
az egyetlen helyes utat, melyet a ke
reszténységnek választania kellett volna.

- Miben látja a kereszténység szere
pét a szociaUsta társadalomban?

- Semmi esetre sem abban, amit pél
dául a két világháború közt betöltött.
Úgy értem, hogy az egyháznak le kell
mondania nemcsak a világi hatalomról,
de a lelkek fölötti hatalomról is. Ha
akár az egyikhez, akár a másikhoz ra
gaszkodik, az élő anakronizmus szerepét
választja. Az, ami a kereszténység ta
nításában emberséges, erkölcsös - és
embert segítő voLt: nem igényel hatal
mat a világi, sőt a lelki dolgokban sem.
Hatalmat igényel-e egy gondolkodó a
gondolatrendszerével. egy költő a költé
szetével? A kereszténység: gondolati
rendszer - és költészet. Történelmileg a
kereszténység a humanizmus egyik for
mája és lehetősége volt sokáig, még ha
gyakran megtagadta. sőt lerombolta is
ezt a lehetőséget. Térjen most vissza
hozzá, őrizze meg belőle azt, ami a mai
kor emberének segíthet, s vesse ki mínd
azt, amivel árthat. Szerepe és "hatalma"
ily módon nem lenne több, mint egy
gondolatrendszeré, vagy műalkotásé,mely
az emberek egy bizonyos csoportja szá
mára valamely sajátos segítséget nyúi-

, tani képes. Azt hiszem, ezzel nem mond
tam keveset. És azzal sem mondok ú iat,
hogy a Szentírást az emberi kultúra
egyik nagy műalkotásának tekintem.
Teilhard de Chardint pedig jelentős és
megtermékenyítő gondolkodónak érzem,
történelmileg feltétlen időszerűnek.

A kereszténység akkor segített az em
bernek, amikor a lélek egy sajátos kul
túraját kialakította. Divatok és konven
ciók kedvezhetnek néha a vallásnak, de
épp ezért kellene az egyháznak óvakód
ma attól, hogy akár regí, akár új kül
sóségekkel hasson az emberekre. Van
léha és 'üres vallásosság is: mi haszon
abból, ha ezt ápolják, ébrentartják, vagy
esetleg erre spekulálnak ? Az ilyesmi épp
attól a hivatástól távolít el, melyet egy
új történelmi helyzetben a keresztény
ségnek meg kellene találnia.

Miféle hivatást? Vannak egyéniségek
és lehetnek élethelyzetek, melyek a val
lási transzcendenciában rejlő segítséget,
vigaszt, megtisztulást, fejlődést igénylik.
Vannak másféle emberek, akik ugyan
ezt máshol, másképpen találják meg.
Miért kellene eltiltani az előbbieket az
olyan orvosságtól, mely talán az egye
düli segítségük? Persze, az ő orvosuk
csak akkor járna el helyesen, ha nem
lennének az orvosláson túli céljai, hátsó
gondolatai is! Ha jó orvos akar lenni
az egyház, elsősorban azoktól kell óva
kodnia, akiket nem a gyógyulás vágya,
hanem a konvenció, a divat vagy a
sznobság visz el hozzá. Érdemes tehát a
széles út és a keskeny ösvény evangélíu
rní hasonlatán elgondolkodni.

Humanizmus és a lélek kultúrája: ez
az a bonyolult, nem éppen egyértelmű,
de mégis értékes elem, mely megmaradt
a kereszténység nagyon is ellentmondá
sos örökségéből. A marxizmus erkölcsi
eszménye különbözík a kereszténység
erkölcsi eszményétől. Mégis, azok, akik
akár az egyiket, akár a másikat vallják,
közelebb állnak egymáshoz, mint azok
hoz, akiknek nincs semmiféle erkölcsi
eszményük,

- Egyik tanulmányában írja: "Az
irodalom nem oldhatja meg az élet min
den kérdését, és csak rosszhiszemú,en le
het ilyesmit számonkérni rajta. De egy
valamiben segíthet: az emberi tudat he
lyes irányba fejlesztésében, a mi ko
runk erkölcsének kialakításában." Ho
gyan felelhet meg az írott szét» és okos
szö ennek a követelménynek, hogy a
gyakorlat mielőbb igazolja is formáló
erejét és tisztító hatását?

- Szerintem az irodalomnak, de a tu.,.
dománynak is újból az élet tanítómes
terévé kell válnia. Az erkölcs arra ta
nít, hogyan kell élnünk. Az életnek mín
dig voltak törvényei, és az élt helyesen,
aki ezt a koronként változó törvényt
betartotta. Más volt az Ószövetség tör
vénye és más az Újszövetségé. Az Új
szövetség is a törvény betöltésére töre
kedett. A mi korunknak is meg kell le-
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gyen a tö rvénye, amit a helyes élet tör 
vényének. erkölc sé nek neveznék. Az
evang éliu m ok ezt úgy fo galmazták m eg,
hogy a hel yes éle t: az Istennek tetsző

él et. Ma úgy m ondanánk, a helyes éle t :
a z Embernek tetsző élet. Va gyis: a z iga z
embernek tetsző iga z éle t. De ennek a
törvén yeit n em kinyilatkoztatá s közli ma
velünk. A hel yes utat viszonyaink közt
magunknak k ell m egtal álnunk. A tech
nika és a civilizáció olyan körülmé nye
k et terem tet tek , amelyek kedveznek is
a helyes élet kialakítá sának, de m eg is
n ehezít ik a helyes út megtal álasát.

A lélek k ultúr ája olyan te r ület , m el ye t
nem leh et elhanya golnunk. Ezt a kult úr át
a múlt ba n a vallás teremte tte m eg. Ma a
lélek k u ltú r áj át a szellem kultúrájá nak
k ell létreh ozn ia . Az ember nem élhe t csa k
m a gának és nem élhet csak a k öz öss égnek.

Feny vesi Félix Lajo s:

Tanulmány
(ceruzarajz)

aR

Úgy k ell éln ie, hogy otthona: a világa
legyen, a világ pedig otthonos lehessen
számára. A szoc ia li zm us: otthonná építi
a világunkat. ránk pedi g azt a fel ada 
tot. hárí tja, hogya magunk életét har
m óniába hozzuk ezzel a z ot thon os vi 
lá ggal. Ma m ég m egol da tlan fel adat ez :
m egoldása a z új .. élett ör vé ny" m egte
remtésétől függ, és eb be n valóban az
irodalom kellene legyen egyik ha tékony
taní tómesterünk.

A ké rdés azon ban tovább r a i s ny i tot t
m arad: d e hogya n ? Hogyan lehetne
együtt - hivőknek és nem-hivőknek

k özösen - m egf ogalma zni, fe nntartani
és élni ezt az er k öl csöt a mai él et tör 
vé nyei szerint?

HEGYI B ÉL .

Egy titok margójára

Takard le jól, mit elkövettél,
és élj u tána szabadon, akár
egy siker es merénylő. T etted
kcndő alatt, nélkülcd is m égél,
majd túlnő m jtad , meghalad,
alig először, később azu tán
gyer ck síráskén t , m int a végíté le p,
mi/cor a bárány el k iált j a m agát .

PILINSZKY JA NOS

Előregyártott

élete előregyártott

c lemekből állt
hazugságai is

télk észáru volt szerelme
boldogsága is

egyetlen egy szer improvizált
akkor összeomlott

PUSZTA SA NDOR


