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Az ökumenikus Bóka László*

Bóka László közéleti szerepléséből az egyik történelmi esemény az volt, amikor
a Szociáldemokrata Párt nevében a Parlamentben az egyházi iskolák államosí
tását követelte. A kultuszállamtitkár fiatal koráról általában köztudornású,' hogy
mint kezdő író a protestáns diákság közül emelkedett ki. A kitűnő költő, nyelv
tudós, esszé- és regényíró gazdag élményvilágában és széles körű kultúráiában
azonban a katolicizmus is visszahagyott több doloumentumot,

Édesapja a kúriai bíró Bóka Zoltán kálvinista volt, édesanvia Zombory Ró
zsa azonban katolikus. Kettőjük hítvilága, ezek magyar hagyománya szólalt meg
diákkori alkntásaiban. Otthon, kisgyerek korától a katolíkus egyházi év szokásai
között élt. Középiskol ája a Tavaszmező utcai gimnázium volt. Kitűnő tanári ka
rából magyar irodalomtanára, az országos hírre emelkedett Karácsony Sándor
volt legnagyobb hatással rá, aki a protestáns diákmisszí ó országos titkára, az
oxfordi mozgalom híve. Bóka így diákkorában a hazai protestáns vallásos meg
újhodás legfrisebben nyugati és legmélyebben magyaráramlatának részese lett.

Jellemző azonban a korra, hogy míg a felnőttek világában, ahogy akkori
ban a publicisztika megjelölte, "Pannonhalma és Debrecen" mint két szomszéd
vár állt egymással szemben, mindkét oldalon akadtak nagy nevelők, akik a ke
resztény egység gondolatát valósították meg. Érdekes, hogya két háború közöttí
cserkészmozgalom két olyan vezető pedagógusa., mint Sík Sándor és Karácsony
Sándor, lett 1945 után, az első években az Országos Közoktatási .Tanáes két ve-
zetője. .

A húszas évek legmagasabb nívój ú ifjúsági folyóirata volt a Karácsony Sándor
szerkesztésében megjelenő Az Erő, kiadója a, Magyar Evangéliumi Keresztény
Diákszövetség. (Ehhez csak a csehszlovákiai Mi Lapunk és az erdélyi Ifjú Erdély
fogható.) Az Erő 1927 júniusi számában a 22. oldalon jelent meg Bóka László 7.
osztályos tanaló Prohászka-búcsúztató című verse. Ezután kapott meghívást
Tóth Tihamértól. Remek portrét fest róla visszaemlékezéseiben: "Mindig sai
náltam, hogy nincs varkocsba font hosszú haja: tüzes szemével, jellegzetes pofa
csontjával, törökös orrával olyan volt mínt egy kun király... Mínt előadó és
hi-tszónok, a hideg, megfontolt rafinériát valamí vaskos józan, paraszti közvet
lenséggel elegyítette. Kombinatorikus jellegű művelt elképesztő apparátussal írta':
egy-egy sima mondat alatt könyvtornyok süllyedtek el" (Válogatott tanulmá
nyok, Bp. 1966. 1071-73.).

Egyetemi hallgató korában, a nemzedékére gyakorolt filozófiai hatásokat vizs
gálva, Schütz Antalt emeli ki. Benne már a tudósnak készülő diák a nagy mű

veltségű rendszeralkotót tiszteli: "Puritán szigor, egyszerű szerénység jellemezte.
Hatalmas dogmatikai rendszere ... nem is volt túlságosan eredeti. Az igény volt
vonzó, a rendszerezés, az összefoglalás és teljesség igénye, melyre hangyaszor
galommal törekedett. A kultúrája volt rendkívül rokon e meghasonlott nemze
dékével." De legnagyobb hatással mégiscsak Pauler Akos volt rá, mint nem
zedékünk annyi kiváló írójára. filozóf'usára, gondolkodójára. Az akkori magyar
társadalmi élet mínden műf'ajában forgolódó, racionalista pályakezdésű és meta
Iizíkájában az angyaloknak is rendszertani helyüket megado, európai viszony
latban is úttörő renomenológust Rajk Lászlóval együtt csodálta: "Mondatai hibát
lan konstrukciója, előadásának világos, áttekinthető, következetes felépítése, az
a komolyság, ahogy nézeteit elmondta, következetes elfogultsága . .. mindenkire
mély hatást tett, aki hallgatta ..." (Id. m. 1013-15.).

Már diákkorában is fölismerte Tamási Aron Szűzmáriás királYfi-jának a ma
gyar prózában korszaknyitó fontosságát. Nyírő József Isten igájában című regé
nyében a népi valóság átlelkesítését tisztelte. Sajnos eddig sem történészeink.

'E hónapban lenne 70 éves Bóka László író, irodalomtörténész, aki a negyvenes évek elején
II Vigilia színházkrttikaí rovatának vezetője volt.
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sem szooiológusaínk nem méltányolták Ady és Szekfű című párhuzamos jellem
rajzát, amely az Ady és Tisza tévesképletet kisemmízte, De későbbi munkái
ban is különös szeretettel jellemzi a magyar irodalom egyes katolíkus nagy
ságait. Nevéhez fűződik Anyos Pál újraértékelése, Széchenyi-antológiájában elő

ször adta a nagyközönség kezébe a Napló legszebb részeit. (1942-ben tízezer pél
dány!) De Vörösmarty, Babits, Juhász Gyula, Gárdonyi is újra meg újra vissza
térő tárgyai rokonszenvének.

Középiskolás és egyetemista korában írt, részben megjelent, de túlnyomórészt
kiadatlan-verseiben a vallásos motívumok szerves egészként illeszkednek be kép
zetrendszerébe. "Istenfiúság", "Isten földje", "Krisztus vére", az olvasó, angya
lok dala, szent misztérium stb. - hasonló képek és fogalmak bőven szerepel
nek akkori verseiben. Sőt, egy családi búcsújáróhely nyomán Szentkuti zarándok
címen verset is írt. 24 éves korában tervbe vette és el is kezdte elbeszélő köl
teményét Szent Agnesről.

"ElvHágiasodásának" a racionalista humanizmus felé fordulásában és a szo
ctalízrnus iránti eszméiben bizonyára megvannak a kideríthető nyomai. Mínden
esetre a harmadik Nyugat-generáció egyik kimagasló költőjének és irodalomtör
ténészének diákkorában írott emlékei személyíségének és munkásságának képé
hez egy eddig nem ismert vonást adnak hozzá.

GAL ISTVAN

BÓKA LÁSZLÓ FIATALKORI VERSEI

Prohászka - búcsÍlztató

Befutott útja: feltörő sugár,
minek a vége 1,égtelenbe vész.
Amulva látjuk szürke emberek:
milyen egyenes és milyen merész!

Még tegnap láttuk arcának derűjét,

s olyan közel volt hajának ezüstje:
de most a test, mely a miénk volt (láttuk!)
eltáL'ozott, mint kihunyt gyertya füstje.

Most felriadtan szólal egy hang bennünk
kérdez, kérdez és mi mit felelünk?!
Lelkek közötti határ nem dőlt össze,
egymásra többé már sohasem lelünk?

Mert úgy tanítják a hétköznapok,
hogy köztem s közted választó határ,
mit ha átlépnél - ó szörnyű fizetség}
hit, meggyőződés. ez lenne az ár}

Rettenoe mondom: mást én sem akartam:
én, krisztusi harcos és régi eretnek. - 
hát nem leszek más, nem leszek testvéred,
harcod a harcom és távolról szeretlek:

486


