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Külonös sors az övé. A katolikus író
sorsa, 'annak összes megkülönböztető és
tipikus jegyéve\. Azt is mondhatnám,
hogy a "klerik.ális" íróé, ha nem fél
nék a szó rossz csengésétől, hamis ér
te.mezésétöl 'és a félreértéstől, hogy
emiatt őt konzervatívnak, csoportérde
kek védelmezőjének és egy letűnt kor
örökösének tekintik Ma már inkább fel
tétlen egyházhűségét, szellemi odaadá
sát nevezném meg vele, azt a szolgáló
hódolatot, amit egész életében az egy
ház iránt tanúsított, tudásával és mű

vészetével kifejezett. Számára az egy
ház elsősorban azt a kultúrkört jeien
tette, amely megtermékenyítőleg hatott
az emberi szellemre, a kereszténység
gel bomlott s nőtt ki századokon ke
resztül, és lett a Tudomány, a Művé

szet és a Lelkiség letéteményese. Meg
hajolt az előtt az egyház előtt, amely
a történelem viharában a Kegyelem és
a Kultúra gazdagító ruháiba öltöztet
te föl a szegény nemzeteket, és a még
barbár népeket hithez, meggyőződéshez

juttatta.
Nem volt soha politikus, egyetlen

párthoz sem tartozott, a Iagszürkébb pol
gári életet élte, szinte hivatalnoki egy
szerűségben. De az egyház múltbeli
gazdasági-politikai elkötelezettsége még
is a kártékony ideológia sodrásába
hajtja. Nem maradhatott mentes ő sem
q, kor befolyásaitól, de a józan ész, a
humánum ereje és egyfajta szigorú tör
ténelmi látásmód mindig megóvta vég
zetes ballépésektől. Nem töltött be so
ha semmiféle irigyelt posztot hosszabb
ideig, talán nem is vágyott tisztségvi
seléssei járó, reprezentatív karrierre.
Míndössze csak írni akart, szabad köz
lési teret kívánt, hogy önmagát adhas
sa, az alkotásba menekülhessen nyo
masztó múltja elm, s barokkos szép
séaű és szövevényű írásaival egy kép
zeletbeli, de valahogy mindig valósá
gosnak vélt világot építsen ki önnönma
gának a saját győnyörűségére és az ol
vasó élvezetére is.

Olyan írói életmű áll mögötte, amely
lyel végül is nem valósíthatta meg tö
kéletesen mindazt, amire - úgy lát
szott - predesztinálva volt. Nem egy
munkáját kell ma megtagadnía, hogy
valódi értékeit mindenki előtt szégyen
kezés nélkül vállalni tudja.
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A Miraruloia fordulása círnű regényét
(1938) úgy fogadta a kritrka, mint to
vábbi nagy regények ígéretét. "Költői

alapformájára vall a stílus Icstői gaz
dagsága - írja róla a megjelenést kö
vetően Kézai Béla a Vigili úban -,
amellyel telíteni és fűteni tudja az ak
ciószegény részeket, sőt sok tekintet
ben azzal pótol anatómiát is. Ezzel a
festőiséggel azonbari remekel: Modal
deschi Agatha alakja tökéletes Tizian
kép, és olyan plasztikusan néhány sor
ban embert, mint Medici titkára, áb
rúzolní csak kevésnek adatott meg,"

- Ezen kívül legalább egy tucat re
gény szerzője voltál. Mit vál/aIsz ma
is közülük?

- Az emberélet útjának feléig (1941),
a Széchenyi kapitány (1942) és a,Szienai
legenda (1932) című ifjúsági regénye
met.

- Sikeres indulásod idején Sík Sán
dor a katolikus regényirodalom "komoly
ígéretei" közt tartott számon, később

azonban már mint teljesületlen remény
7'ől ír e várakozásról naplójában Har
sányí Lajos, aminek okát abban látja,
hogy "Bangha Béla a tu.dományos iro
dalom felé szorított".

- Az általam is nagyra becsült Har
sányi Lajos véleményének kialakulása
kor olyan szemléletek ur-alkodtak az
egyetemes - és benne a magyar - el
beszélőirodalomról, amelyek a regényt
tekintették az elbeszélőirodalom "nagy",
sőt egyedül méltó megvalósulásának.
Hozzá viszonyították az elbeszélést ter
jedelmileg kisebbnek, jelentéktelenebb
nek, az irodalom vizén éppen csak át
futónak. Gondolom azért, mert többnyi
re napilapokban mint "novella" vagy
"tárca" jelent meg. Már kicsinyítő meg
nevezései miatt is úgy tűnt, hogy affé
le önmagában "nem teljes értókű" mű

fajként kezelik, a regény "előgyakorla

tának". Pedig a két műfaj közti kü
lönbség egyáltalában nem terjedelmi,
hanem mindkettőnek a belső, esztétikai
törvényszerűségei mások.

Harsányi a regény - sőt éppen a
katolikus "nagyregény" fénykorá
ban. azonnal hozzátehetem : külföldi



irodalmi fénykorában várta tőlem, hogy
esetleg általam is megvalósul a ma
gyar katolikus "nagyregény". Vagy
ahogy szerétték volna: "behozza az el
maradást", "utoléri a fejlődést". Ne fe
ledjük, hogy ez az idő Sigrid Undset
olyan regénytrí lógiáínnk a megjelenési
ideje, mint a Kl'istin Lairransdatter és
az Olaf Audunssöhn. Ekkoriban írta
az európai. katolikus regényírás egén
újonnan feltűnt Gertrud von le Fort
A gettóból jött pápa című regényét,
amely valójában három egyháztörténeti
korszakot zsúfol bele egyetlen közepes
terjedelmű regénybe. (Megjegyzem, ezt
éppen én fordítottam le magyarra, s
magyar barátai annyira dícsérték a
fordítást az írónőnek, hogy ő a magyar
kiadás jogát egy nagyon kedves ma
gánlevélben nekem is ajándékozta. Ké
sőbb lefordítottam a harmincéves há
borúról szóló regényét, A magdeburgi
mennyegzőt is.)

Harsányi Lajostól tudom, hogy ő a
"llovelláimnak" később .magyelbeszélé
sekké" való terjedelmi növekedését tekin
tette a "nagyregény" felé tartó törek
vés természetes jelenségének. És ezen
a címen várta tőlem a magyar kato
Iikus történelmi "nagyregényt". Én
azonban még nem voltam "felnőtt ko
rú" író, amikor már tudtam, hogy el
beszélő műveim java része a merőben

más műf'alnak .felismert "nagyelbeszé
lés" formájában fog megszülctní.

- Nemcsak a stílus jellemzi embe
rét, hanem a műfaj is, amit mondan
dója lwretéül választ. Azok a szabá
lyok. ameiuek az értelem és a lélek
tenékenuséqét. az ihlet szárnyán har
móniába hozzák és a közlés módját,
mikéntjét meghatározzák Mi nolt az
oka, hogy te a túltelített, a műfaj ha
tárait már-már szét iesziti) úgyneiJezett
.cnaouelbeszéíésekben" .:- s ezen belül
is a történelmi elbeszélésekben - ta
láltad meg a megfelelő közlési teret?

- Egy élet. Sorsom lelki és egziszten
ciális fordulatai idézték elő, hogy vé
gül is ezt a két-három vagy néha en
nél is többíves műforrnát választottam.

INDULAS SZENTGOTTHARDRÚL

Szeritgotthárdon születtem, ahol
édesapám a dohánygyár tisztviselője

volt. Anyám, a második felesége, az
első házasságból való öt mcstohagyer
meken kívül három - tehát összesen
nyolc - gyermekkel maradt váratla
nul özvegyen egy gyári tűzvész alkal-

mával. Az egyik, már-már lángoló
szomszédos épület tetején apám testén
keresztezödtek a Rábavölgy jeges kará
csónyí szelében az oltófecskendők hi
deg vízsugarai. 1905 .egyík karácsonyi
napján ragadta el a galoppozó tüdő

gyulladás, és én a halála után ponto
san négy hónapra, április 27-én jöt
tem a világra. Hogy őt nem ismerhet
tem, mint kísgycrmeknek, természetes
volt - egy darabig. De később -rnégis
hiányzott, a következményeiben. Nem
csak azért, mert édesanyámnak egy
magára hagyva kellett megküzdenie
gyermekei fölnevelésével, hanem azért
is, mert - ahogy a modern lélektan
tanítja - az apa személyében fejeződik
ki és üsszegeződik az a "fölöttes én",
amely szükséges módon kiegészíti, tel
jessé teszi a gyermeknek még ki nem
fejlődött "én"-jét, ha csak puszta lété
vel is. Ennek a "fölöttes én'i-nek csak
égető hiányát éreztem. Az egyéniség
fejlődésében, később, zavaroknak és
konfliktusoknak lett az oka: Mint az
is, hogy valójában nem volt "szülővá

rosom", Helyette Selmocet és Szorn
bathelyt szerettem. Szentgotthárdot ép
pen az elmúlt évben láttam először, és
tapasztaltam meg, mit vesztettem ve
le - mert embernek és írónak egy
aránt szükséges, hogy legyen egy "va
lóságos" szülővárosa, amelynek földjé
be gyökeredzik, s ahová tartozik.

- Az apa hiánya determinálta jelle
mét: a karakter hiányait nem tüntet
hette el többé emberi mértékkel mérő

szeretei, mert az nem kínál annyit,
amennyi nelei elegendő lett volna. Lát
szólag beletörődő, elcsendesedő, de lé
lekben nehezen tűrő-alkalmazkodó ter
mészet alakult ki benne. Sohasem tud
ta, mikor fedezik fől apátlanságából
fakadó gyöngeségeit, mikor nevetik ki
a világból emberi esendőségéért. At
lagot meghaladó teljesítményekre, nagy
feladatokra készül, hogya léthez való
jogát, fontosságát önmaga és mások
előtt is igazolja. Csak így képes időn

ként leküzdeni kiaebbrendűségi érzését
és tartós érdeklődést kelteni a szemé
lye iránt.

- Apám a szerbségnek, a Csernojevícs
Arzén ipeki pátriárkának egyik, ma
már tüzesen magyarra naturalizálódott
ágából származott. Még apja is afféle
rác kalmár volt, amilyenekről Jókai
emlékezik meg az Aranyemberben.
Apám apja szegedi volt, s neki is ga
bonaszállító hajói jártak a Dunán. A
család, tradícióból, a Balkánra szökött

123



le háza~odni. Nagyanyám például szku
táribeli születésű albán-macedón-görög
lány volt. (El lehet képzelni, hogy ak
kor amikor azt megkövetelték, milyen
nehéz volt a keresztlevelét beszerezni
- Szkutáriból l) De azért apámat is a
szegedi rác templomban keresztelték
meg mint bizánci keresztényt és "gö
rögkeleti" magyart. Ö egyébként, hama
rosan afféle "fekete báránya" lett a
családjának. Míelőtt még dohánygyári
tisztviselővé szelídült volna,évekig tar
tó kalandozásban utazta be a Földközi
tenger partjait. Hihetetlenül kalandos
ifjúságában belépett még a francia ide
genlégioba is. Három év múltán azon
ban megszökött a Szahara közepéről,

az El Ahaggar hegység erődítményé

ből és Afrika Iegnyugatibb csúcsán,
Dakar kikötőjében lépett egy Dél-Ame
rikából haza tartó osztrák-magyar te
hergőzös fedélzetére.

Szaharai éveinek emlékeit édesanyám
nekem beszélte el, még selrnecí gyer
mekkoromban. S nyilván valamiféle
öröklés teszi, de ha ezt a szót hal
lom Szahara" vagy akár "sivatag":
azo~n~i látom az Ahaggar hegység li
la párákban úszó fekete csúcsait, az
izzó homok aranyszínű táljában. Külön
kötetet töltenének meg afrikai elbeszé
léseim amelyek olyan élethűek, mint
ha magarn is jártam volna ott: a hip
pói Szent Ágoston ifjúságáról szóló, az
Ahaggar hegység közelében játszódó
Kövek atyja, amelynek hősét Foucauld
ról a Szahara szentjéről" mintáztam,
a Mar 'Gurum-történetek vagy Remete
Szent Antal megkísértetése az egyipto
mi sivatagban. Meg kell nyugtatnom
azokat, akik azt kérdezik, miért éppen
Afrika s miért éppen a sivatag? Sem
nem képzelgés, sem nem erudíció: in
kább valamilyen "személyes emlékezet
előtti emlékezés" az apámba mélyen
belemetsző élményekre. Még csak kü
lönösnek sem találom, hogy örökségül
kaptam tőle rendkívül erős benyomá
sait. Megfordult ő Egyiptomban és a
Szentföldön is. Hát egyebek között ta
lán ez is hatott ana, hogy selmeci
gyermekkorom görcsös kínlódásaiból
volt hová menekülnöm.

- Válogatott elbeszéléseinek gyűjte

ményes kötete - A látogató - 1960-ban
jelent meg. "A tizenegy novellából erős,

kiérett írói egyéniség, sajátos, eredeti
színű és stílusú írói világ bontakozik
ki - méltatta Rónay György -; egy
világ, amely minden objektiváltságá
ban, sokszor áttételeiben is, végső fokon
alkotóját és íróját tükrözi. Azt, aki tör-
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ténelmi hőseinek drámáiban és megkí
sértetéseiben a maga drámáit és megkí
sértetéseit is megélte, és azért tudja ama
zokét olyan szuggesztívan ábrázolni,
mert - végső fokon és írói ,szublimá
lással' - a maga szubjektív élményeit
ábrázolja."

A SELMECI GYERMEKKOR

- Alig egyhónapos koromban kerül
tem anyám családjához Zalaegerszeg
re. Emlékeim számára Egerszeg mintha
sötét szoba" lenne: kisfiú koromban

~úlyosan nagyothalló voltam, emlé
keim szerint is majdnemhogy egészen
süket. Anyámrnal és két nővéremmel

együtt hatéves koromban Selmecen te
lepedtünk le. Itt, a selmecí róm. kat.
népiskolába való beíratásom előtt kezd
ték a fülemet kezelni.

Selmec volt az a " világos szoba",
amely kirfyílott szemlélődéseim előtt.

Keveset mondok azzal, hogy - amint
mondani szokták - a "város levegője

történelmi volt". Nem! A város maga
volt a történelem. A XIV. században
épített ún. Kamaraház tőszomszédsá

gában laktunk, az Ezüst utcában. Ok
mányok Igazolták, hogy házunk még
Mátyás király idejében épült. A város
nak két belső gótikus vára volt. A
Szentháromság téren lévő gótikus
templomát pedig ma is, behunyt szem
mel is - látom. Látom hegynek futó,
meredek utcáit, a piaristák Lengyelor
szágból észak felől - Magyaror
szágra vezető útjának első állomását, a
német templom alatti völgyben álló
ősi rendházukat és gimnáziumukat. A
Kegyes Skóla feledhetetlenül nyájas le
vegője még míndig megrészegít.

Selmec sohasem volt eseményekről

nevezetes, hanem inkább a régi évszá
zadok épületeit és hangulatait megőrző
voltáról. Hogy emberekkel s emberi
lelkekkel is megismerkedhettem ben
ne, arról személyes tragédiák tehettek.
A nagynénénk - rendkívül vallásos,
napi áldozó - úgy bánt velünk, hogy
az már valóságos tankönyv-illusztráció
ja volt a helytelen vallásosságnak.
Görcsbe szorítottan félénkké tett, s már
tizenegy éves koromban oly súlyosan
aggályossá, hogy ennek következéseitől

máig nem tudtam megszabadulni. De
már akkor, tizenegy éves koromban, ép
pen azért, mert mint gyermektelen öz
vegynek sejtelme sem volt, hogyan is
kell gyermekekkel bánni: egyszerre
csak beléje prllantottam, megértettem
belső lényének ellentmondásait. Elkezd-



tem sajnálni, majdnem szeretni, noha
továbbra is menekültem kegyetlensége
elől, amit ő természetesen nem érzett
annak. S hová tud menekülni egy
agyonkínzott kisfiú? A történelmi kör
nyezettől sugallódott képzeletvilágba,
távoli tájak és idők képzelmeibe, Ezért
ma már hálás is vagyok neki. A nega
tívumon kívül - tehát azonkívül, hogy
valósággal taszított "valahová", akár
hová és bárhová - volt még valami,
ami megszabta a képzeletem útját és
határozott irányba terelte. Nagynéném
házának vallásos és hitéleti légköréhez
szorosan hozzátartozott például az, hogy
a múlt század második felében kiadott,
ősöreg, kétkötetes óriási "Szentek éle
té"-ből édesanyámnak minden este föl
kellett olvasnia az aznapra eső törté
netet. Igy azokat én hat éven át szám
talanszor hallottam. Még ma is fülem
be dúdólja őket anyám szelíd hangja,
s mondja végig dicsőségüket.

Mintegy hat évvel ezelőtt rá kellett
szánnom magamat arra a képtelenségre.
hogy egyedül írom meg, és ráadásul
nyolc hónap alatt, persze modern stí
lusban és történelmi felfogásban az
"összes" szentek életét. Azonkívül, hogy
modern forrásaikat is tudományosan is
mertem: ez a hang volt a vezérlőm,

anyám kedves hangja, mert mégiscsak
kellett valami ahhoz, hogy ifjú, sőt fel
nőtt koromban is érdeklődést érezzek a
szentek valóságos' története iránt.

- A Szentek életében (1969) nem le
gendáriumot írt, hanem olyan életraj
zokat, amelyek egy-egy szent korának,
közvetlen társadalmi és kultúr-környe
zetének hiteles képét teremtették meg.
Nem eleve elrendelt tökéletességeket
mutat be, hanem a szentié válás folya
matát követi nyomon, egyúttal azt a
tanulságot is hangsúlyozva, hogy ez a
lehetőség, ez az erkölcsi felemelkedés
minden korban minden ember számára
adva van. A "szent" nála kitüntető jel
ző, emberi rang, amely arra utal, hogy
egy bizonyos fokú transzcendens méltó
ság elnyerése hozzátartozik az ember
teljesebb kibontakozásához.

- A selmeci piaristáknál a ma-
gam rendkívül félénk és szerény mód
ján - én voltam a társaim számára,
a más osztályokba járóknak is, "az a
fiú, aki már minden földrajzkönyvet ol
vasott", ami csak az ifjúsági könyvtár
ban, idővel pedig a tanári könyvtár
ban akadt. Sőt, a földrajzon kívül a
történelmieket is, amiket szinte fölfal
tam csillapíthatatlan könyvéhségemben.
Tanáraimnak inkább a történelmi ér-

deklődés tűnt föl. - Ugye, történettu
dós akarsz lenni? - kérdezték tőlem.

Én igent mondtam, mert persze sejtel
mem sem volt arról, mi a történettu
domány, s ki és mí a "történettudós".
Bár komikusnak tetszik, pontosan az
ellenkezője történt annak, amit Harsá
nyi Lajos gondolt rólam: bennem va
lójában nem egy írói hajlam és ösz
tön vált a történészévé, hanem inkább
egy történész alakult át szépíróvá.Ter
mészetesen csak a gyermekkori élmé
nyekbe visszavetítődve.

- Az a kényes szigor, amellyel az
életet figyelte, a közöny önmaga iránt
s az elfordulás a körülötte iparkodó
emberektől, a gyönyörködés egy színe
sebb, viharosabb, nagyobb szabású vi
lágban, az emberi sorsnak az a vigasz
talan látása, hogy az élet csupa dilem
mák és egzisztenciális harcok közé szo
rit bennünket, s a boldogságot olyan
tulajdonságaink feláldozása árán vásá
1'olhatjuk meg, amelyek nélkül nem le
hetünk boldogok - eredményezték a
t1'agikumnak azt a fölfogását, hogy a
büntetés súlya mindig meghaladja bű

neinket.

- Anyám kezdettől fogva szerzetes
nek szánt, mégpedig - már nem is tu
dom, miért - dominikánusnak. Ezzel
a szándékkal vitt le 1918 őszén Szom
bathelyre, amikor - mint a többi ma
gyar családok - mi is "menekültünk"
Selmecről. Ök visszamentek Egerszeg
re, én pedig Szombathelyre, a rend
afféle előnoviciátusába, az ún. juvená
tusba kerültem, ahonnét a kitűnő pre
montrei gírnnáziumba jártunk be. Én
mégiscsak Szombathelyt tartom a lel
kem igazi hazájának. Itt ért - és egy
szerre! - mindaz, ami fontos lehet egy
ember életében: önmagam fölfedezése
és megismerése, és ami a legeslegfon
tosabb - a szerétet megismerése. Itt
tágult szét - képzelgések. helyett 
bennem és körülöttem valósággá a vi
lág. Itt értek az első sikerek, itt szü
lettek első írásaim, amelyek a helyi
és egy-két pesti lapban megjelentek.
Csak úgyszólván a közelmúltban, tu
datos önelemzések és önvizsgálatok so
rán jöttem rá, hogy Szombathely nélkül
nem lettem volna íróvá ...

A HARMADIK VAROS

- Tizenkét és féléves voltam, s ez
volt már a harmadik város, ahová el
jutottam Zalaegerszeg és Selmecbánya
után. Életem harmadik városába mint
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otthontalan, száműzött bolyongó s me
nekülő. Egerszeg és Selmec a maguk
idejében fejlődésükben abbamaradt,
ódon kisvárosoknak tűntek Szombat
helyhez képest. Szombathely volt az
első, noha vidéki, de számomra mégis
csak modern nagyváros. Egész külsejé
vel, vrilamosúval, míndazzal, ami fo
gadott. Az itteni dominikánus zárdá
ban találtam először életemben otthont
és szeretetet. A zárdaudvar templom
oldalához csatlakozó kvadratúrújának

~ -- ahogy a középkorban hívták "l,eren
gő"-jének - közepéri Szent Domonkos
szobra állt. Fehér habitusban, sötét
csuklyás köpenyben, kezében egy fó
liánsra tett templomocskát tartott, ami
a rendalapítók jelképe. A homlokán pe
dig arany csillag. Az elmondhatatia
nul nyájas arcú f'érfi, mint ott min
denkinek. nekem is "Atyám" volt, és
én bár későn, de benne ismertem meg
az "atya-alakzatot".

A szerzetesek mind mosolyra kész
nyájassággal szerettek, mint akiknek
kizárólag ez a dolguk. Minden gondo
latomat, mondandómat vagy benyomá
somat, mint számukra fontos dolgokat
hahgattálc meg. Ök persze rájöttek,
hogy agyonkínzott, szerencsétlen gyer
mekkor áll mögöttern, s a szeretet és
szakértelem néma összeesküvésével
igyekeztek begyogyitant ennek sórülé
seit. Ez 1918 őszéri történt. A külső és
belső frontokon túl - a Monarchía
süllyedt hullámsirjába. A levegő erjedt
volt él spanyol-járváriytól ; kicsiny, csön
gettyűs lámpával kísértem az atyákat a
templomkörnyék haldoklóihoz. Közben
a gimnáziumban "spanyolszünet", szén
szünet s a politikai események szünetei.
Hasznúlhattarn az óriási könyvtárat, és
az atyák örültek is neki, hogy haszná
lom, csak akkor döbbennek meg, ami
kor a cseh-német rendtársnak. P. Zap
letaInak, a modern bibl ikum előfulúrai

egyikének a könyvét olvasom a Hexa
emeronnak. a hatnapos teremtés-történet
nek modern IőlIejtésóről. Megtudom.
hogy Zapletalt átmenetileg el kellett
tiltaniok a tanítástól, s a rendnek ke1
Iemetlenségel vannak még a nagy Lag
range miatt is, mert sokan támadják,
11 konzervatívok. Így hallom először P.
Lagrange nevét, és értesülök arról, hogy
létezik egy tőrténotkritika! szerit írás
magyarázat is. Látják, hoav érdekel a
téma, és néha beszé.gethetek a bibli
kus atyákkal is (akkor Szembathelven
volt a rendi noviciátus, fl leendő ma
gyar rendi főiskola).

Szombathelyen még csak egyet-mást
tudtam meg "nagy rendtársamnak",
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Lagrange-nak a fölfedezéseiből. ötödi
kes koromban hittanárunknak, a feled
hetetlen premontrei Peér Leónak egy, a
szentírást érintő kérdésére [elentkez
tem. - Hát ezt maga honnét tudja? 
döbbent meg. Megmondom. - Hát per
sze, gondolhattam volna! - feleli elszo
morodva. - Ott hallotta a dominiká
nusoknál. Lagrange-tól tanulta. Én is
nagyra becsülöm, de magának még ko
rai ez a történetkritikai biblikus irány
zat.

Igaza volt. Soha, egy pillanatra sem
rendült meg a hitem, de a biblia kevés
sé megértett, nehezen feldolgozott tör
ténetkritikai iskolájáért hamarosan a
hítemért való rettenetes küzdelmekkel
kellett megfizetnem. Ez a harc viszont
az apologetikai olvasmányok felé te
relt, amiknek vonzásától ma sem tu
dok szabadulni. Nem egy későbbi írá
somnak. könyvernnek adták meg alap
hangjút. köztük anyolckötetes Bangha
Ijjas-Iúlc egyháztörténelemnek is.

- Talán éppen ez a momentum indí
totta el azt a szóbeszédet, amely téged
haragos-hangos hitvédőnek nevezett,
később pedig rádsütötte az "apologéta"
pecsétjét. Sokan ma ís az utolsó apo
logetikus pi/á']! katolikus íróként emle
getnek.

- Tagadjam, ne tagadjam? Ha az
volnék is, értheti) lenne. E prédikátori
fellépésem fájdalmas, benső, ifjúkori
élményeimből eredeztethető. ezeknek
következménye, Sohasem tudnám elfe
lejteni öket'

- Akkor te valójában minek tartod
magad: írónaf,;-e vagy mindenekelőtt

egyháztörténésznek?

.- Ha választanom kell a két mmo
sítés közt, én mindcriképpen az egy
háztörténész eimét választanám.

- És hogyan tuuükoztá! a szépiro
elalommal?

- Hatodikos koromban ért a világ
irodalom villáma: Conrad Ferdinand
Mover személyében. Akkori történelem
tanárom. késöbb jó barátom, Horváth
Tibor Antal, az ifjúsági könyvtár veze
Wje nvornta kezembe Meyer világhírű

Dante-elbeszélését. Ekkoriban nagyon
levert vagyok, halálosan szornorú és
gondterhelt: a következő évre már nem
maradhatok itt novíciusjelöltnek .
mégis akadály az a nagyothallás .
Ösz van a rendház szép nagy gyümöl-



csősében. Én azon töprengek, mi lesz
velem, Leheletvékonyaranypénzeiket
hullatják körülöttem az őszi szilvafák.
De annak, amit olvasok, olyan erős a
varázsa, hogy nem is itt vagyok, sőt

még a jövőmre vonatkozó gondok közt
sem; hanem Veronában: egy téli estén,
a fejedelmi kandalló tüze mellett, ahol
Dante mondja végig szerzetes hősének

rettenetes történetét.

így fedeztem föl Dantét, s igy lett ő

számomra élő egyéniséggé, mielőtt még
az I~teni színjáték a kezembe került
volna. Meyer elbeszélése hihetetlen ha
tással volt rám: "irodalom" volt, an
nak ví llámcsapása, s ugyanakkor töké
letesen e?yenértékűnek éreztem a való
sággal. Fölfedeztem a serdülőkor győt

rő válságában fogantatottan, fájdalom
és szépség egyazon gyötrelmét átélve 
a valóságot, a történelmet és az irodal
mat, az ember és az egyéniség ábrá
zolásának titkait. S egyúttal azt, ami
később a saját műfajom lett, mert azu
tán ezt műveltern egész életemben. idá
ig mintegy száz elbeszéléssel.

- Ahogyan C. F. Meuer mögött a.z
akkori, frissen újrafölfedezett bUl'ck
hardti antiklJitás-élmény és reneszánsz
állt. úgy húzódik meg Ijjas Antal írói
világának hátterében a biblikus tudo
mányok, a modern egyháztörténet, ha
giográfia és nem utolsósoTban a teoló
gia ntínden értéke. Legtöbb elbeszélé
s(;nek uralkodó hangulata a rezignáció.
A humor száműzöttje írásainak, nem
tetszik föl a derű mosolygásnyira sem,
emiatt néhol sötét, komor alaptónust
kapnak és a neuraszténia tüneteit vi
selik. Mondandója mélyén valahol min
dig az a meggyőződés fészkel, hogy
a művész,et és a Icifinomult humánum
számá·ra, mind'lnnak, ami emberi és
embere It túli csak egy államszervezet,
egy intézmény nélküli, egy adminisztrá
eiójától megszabadított 1Jilág tűnhet

ideálisnak.

- A legnagyobb adóssúgom az, hogy
mindmáig nem írtam meg a legna
gyobb svájci író életraizát. Műveivel

való hatalmas vívódásának törlénetét,
a két "Sötét Kapu": a gyermekkor
neurózisainak kövotkezrnényeképpen az
ideggyógyintézet kapuja és a halál ka
puia között eltelt életét. Művészete a
XIX. század írodalmának egyik cso
dája; évtizedekkel Freud előtt feltárta
-a ..tudattalan" működósét az emberi
lélekben, és mint svá ici ref'ormatus
számít a keresztény világírodalom leg-

nagyobbjai közé. Jellemző, hogy egyik
barátom, aki az életéről addig nem tu
dott semmit, úgy olvasta végig Be
ckett Tamásról szóló, A szent círnű el
beszélését, hogy a szerzőt katolikusnak
tartotta. Én jobban szeretem a XIV.
Lajos korában játszódó gyermekelbeszé
lését, mert a neurózisokig üldözött fran
cia ifjú lélekrajzában a magam gyer
mekkori sorsát (és az övét!) véltem föl
ismerni. Hogy - mondjuk így - az
ő "isko!újához" tartozónak vallom ma
gam, azt minden íróbarátomnak el
árultam, s ezt ők hébe-hóba meg ís ír
ják rólam.

- Emberi és írói pályája nem egyen
letes, nincs szakaszosan emelkedő, folya
matos íve. Meg-megszakad, újrakezdő

dik, meq-raeqszakrul: mint akinek r>éha
már csak mellékes dolga az életmű

építése, tulajdonképpeni hivatás helyett
a puszta létfenntartás gondjaival kell
birlcóznia. Nem tudta "konzerválni" a
sikereit, nem tudott újra- és újraindul
ni, hogy eredményeit egy magasabb
fejlődési szinten átmentse a kornak, a
korszeriiséoneíc. Minduntalan anyagi
elégtételek csábították, napi törpeséqek
törték, és nemegyszer volt kénytelen
olyan igényeket is kiszolgálni, amelyek
nem az ő ízlése szerint valók.

Ugyancsak Horváth Tibor Antal
nyomtil kezembe a tanári könyvtárnak
járó Nyugat bekötött évfolyamait. így
jutottam hozzá, az egyik első világhá
borús évfolyam révén, Babits Mihály
Agoston-tanulmányához, amit Vass Jó
zsef Vallomások-fordítása ürügyén írt.
Ez is teledhetetlenül belém vésődött

pillanata életemnek. Savaria volt amfi
teátrumának egyik földteraszán történt
velem. Még most is látom a ferde nap
sütés aranyát a magasban, Még most
is érzem a meglepődést és szorongást a
tanulmány fölött: - így kellene meg
írni, ilyen modern módon, valósággal
új életre híva, minden író-szentet! És
nemcsak író-szentet - gondolom ma
gamban. És azt is, hogy talán egyszer
majd én írom meg őket, egyszer, va
lamikor. .. Ez volt a fogantatás pilla
nata.

Amikor P. Bangha mellé kerülve föl
vetettem előtte egyháztörténetünk gon
dolatát, s ő igent mondott rá, jeleztem
neki, hogy csak úgy vállalkozom a
munkára, ha mint irodalmi témát dol
gazzuk föl az egyháztörténelem külön
böző korszakait, egyéniségeit, esemé
nyeit. Három kötetet ebből magam ír-
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· tam, két kötetet pedig teljesen átírtam
úgy, hogy az is inkább az én művem

nek tekinthető, mint a ma már halott
"szerzőjének", Fölösleges hangsúlyoz
nom, hogy itt sem pártoltam el a szép
irodalomtól. Barátaim közül néhányan
ma is kaján szeretetreméltósággal mi
nösítík leginkább "A reneszánsz és ' a
hitszakadás kora" kötetet a "legjobb
rcgényemnek". Hogy még napjainkban
is ez az európai irányzat, példa rá,
hogy az elmúlt nyáron Xavier Léon
Dufour, a kiváló francia biblikus és
egyháztörténész - közös barátaink tá
jékoztatása alapján - úgy keresett föl,
mint aki "a magyar Daniel-Rops" va
gyok. (Daniel-Rops biblikus és szép
Író, a francia Akadémia tagja - A
szerk.)

*
- A tömél'dek tartalom, mellyel in

kább történelmi tablót fest, korszelle
met idéz, háttérbe szorítja a hősök jel
lemrajzát, konfliktusait. A "dekm'áció",
az adott hely és idŐ "berendezése",
"szalonképessé tétele", a történelmi le
vegő érzékeltetése, a tapintható közel
ségbe hozott múlt - ezek adják művei

szerkezetét, tartják össze százfonatú

tÖl'ténet-szövetét. A szenvedélyek elfoj
tott ereje az írás révén szabadul för
belőle s lesz építőeleme túlburjánzó
fantáziájának. Űzöttsége a szavak se
gítségével kompenzálódik, lelke a min
dig ismerős hitben pihen meg s talál
otthonra - utolsó leheletéig.

- Mondd csak, nem fogják mindazt,
amit most elmondtam szerénytelenség
nek tartani? Nem tűnik túlságos ki
takarózásnak, néhol tán még dicsekvés
nek is? Azok a "tömör pillanatok', me
lyeknek villámcsapásait imitt-amott ta
lán sikerült megéreztetnem, sorsom és
íróságom meghatározói voltak, Hátha
tanulsággal szelgálnak mások számára
is, és általában megérteni segítenek min
den emberi drámát s a kegyelem ti
tokzatos működését. Köszönöm nektek,
neked ezt a beszélgetést, amelyből ez
lett: ez a néhol fájdalmas, és a legtöbb
helyen számomra is tanulságos
mégiscsak önvallomás !

Hányan értik meg ezt az írói sorsot?
Megbecsülik-e kora és érdeme szerint?
És az embert, az embert .. ,

HEGYI BÉLA

NAPLÓ

PAULER ÁKOS EMLÉKEZETE
1933-ban, 57 éves korában hunyt el a rendszert alkotó nagy magyar Jogista

filozófus. Nagyapja, Pauler Tivadar, jogtudós és igazságügymíníszter, apja, Pauler
Antal, történettudós és az Országos Levéltár igazgatója volt.

A filozófiai fejlődés nagy útját járta be. Auguste Comte, a pozitivista gondol
kodó rnesgyéjéről indult, de aztán fokozatosan eltávolodott tőle, elsősorban azért,
mert Comte a világ fennállásában sem az okokat, sem a végső következtetéseket
nem tartja megfejthetőnek és csak a mát vizsgálja, míg Paulert az egész, a min
denség távlatai vonzották. Szerinte eredendő ok nélkül nem lehet sem az életben,
sem a tudományban tájékozódni, még kevésbé fejlődni; és végső cél nélkül minden
gondolat, minden szándék és minden cselekedet hiábavaló. A lét tökéletes össze
függéseiben a keletkezés okát és célját is látni vélte. Vagyis, mivel a lét előttünk

való megnyilatkozásainak törvényszerűségei csak részlegesek és időlegesek. keres
te azokat a törvényeket is, amelyek a számunkra nem kézzelfogható, tehát egészük
ben és időtlenségükben általunk egyelőre, esetleg soha meg nem határozható, de a
mindenséget összefogó érvényességeket jelölik. Igy jutott el a tiszta logika időt

len, térnélküli törvényeihez, az objektív fennállások birodalmába.
Tanítása szerint csak átfogó elvek értethetik meg a mindenséget, melynek léte

és létének törvénye akkor is fennáll, ha az ember el se gondolja. Az összefüggé
sek elvének vég nélküli horizontja a lét egyetlen porcikáját sem engedi ki az egye
temesből, az okok és okozatok együtteséből.

Végigkíséri Platón idea-reálé, Arisztotelész potencia-actus fejlődéselméletét,

behatóan foglalkozik Aquinói Szent Tamás rendszerével, melyet külön stúdíumban.
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