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A második világháborút követően, az új demokratikus rend konszolidációja alatt megindult a
'vérkeringés a magyar katolikus szellemi életben is. A talpraállás egyik alapvető feltétele volt a
katolikus sajtó megteremtéseés kialakítása. Az I930-as évek közepén alapított Vigilia új formá
ban, Sik Sándor vezetésével rövidesen fölvillantotta sajátos eszmei és művészi profilját, ám a ha
vonta kiadott folyóirat mellett szükségessé vált egy sűrűbben jelentkező, az élet minden terűletét

figyelemmel kísérő és híven tűkröző hetilap megindítása is. Ebből a megfontolásból jött létre
1945 nl'arán az új katolikus orgánum, az Új Ember.

Az Uj Ember első szerkesztőségigárdája nem sokkal a második világháború befejezése után
hamisítatlan "aranycsapatot" alkotott, ha a tehetséget, a szakmai leleményt, az eszmei elkötele
zettséget és a széles körű tudást vesszük alapu!. Pénzes Balduin, Radó Polikárp, Mihelics Vid,
Rónay György, Kunszery Gyula, Szigeti Endre, Possonyi László, Sinkó Ferenc, Magyar Ferenc,
Meloceo János, Kézai Béla, Ujlaki Andor neve fémjelezte ezt a korszakot; és nem utolsósorban
a roppant tárgyi tudású, a katolikus szellemi élet valamennyi termetén szikrázó tehetséggel je
lentkező ljjas Antalis.

Ez a közösség hamarosan az ország katolikus szellemiségének gyűjtőmedencéje lett. A hetilap
munkatársainak tőbbsége az évek folyamán a Vigilia hasábjain is sűrűn megjelent írásaival ; te
hetségük, korszerű tudásuk és következetes eszmei hűségük magasra emelte a lap színvonalát,
erkölcsi tekintélyét, és hatalmas olvasótábort alakított ki.

Ijjas ~ családi nevén Jankovich ~ Antal 1906. április 27-én született Szentgotthárdon. Apja do
hánygyári tisztviselővolt, még fia születése előtt meghalt. Özvegyen maradt édesanyja vele és két
növérével együtt Selmecbányára kőltözött, ahol rokonainak kávémérése volt, s ez megélhetést
biztosított a nehéz anyagi helyzetbe kerűlt családnak. Elemi iskoláit mindhárom gyermek itt vé
gezte. Sehnecbánya mély nyomot hagyott a kiváló tanulmányi eredményeket elért ifjú lelkében.
Ezt követően a szombathelyi premontreiek gimnáziumába kerűlt, itt is kitűnt tudásszomjával.
fogékony szellemi érdeklődésével. Továbbra is jól tanult, élénk szerepet vitt a gimnázium önkép
zőköri munkájában, Osztálytársai közé tartozott Detre László, a későbbi neves csillagász és Csó
ka Lajos Benedek-rendi történész; velük az iskola elvégzése után is szoros barátságban maradt.

A fiatal diákot mély katolikus hite a szombathelyi domonkos rend falai közé vonzotta, de rö
videsen már a pécsi egyetem hallgatója; először orvosnövendék, majd "pályamódosítása" foly
tán bölcsész lett, egyháztörténetből szerzett doktori képesítést.
Sűrűn jelentek meg írásai; ekkor alapozta meg átfogó tudását is a történeti, egyháztörténeti és

egyéb tudományos munkákhoz.
Hírlapíróként a Nemzeti Újságnál helyezkedett el, sokoldalú tehetségét az Újságírói pályán is

hasznosan kamatoztatta. Részt vett a KALOT szerteágazó munkájában is. l 945-től az Uj Ember
belső munkatársa, majd annak felfelé ívelő korszakában főmunkatársalett. Ebben a minőségben

dolgozott nyugdíjazásáig, I966-ig.
Művei egy időben roppant népszerűségnekőrvendtek.Novelláskőtetei:Az üzenet (1937); Kül

városi éjszaka és más elbeszélések (1943); A látogató (1960). - Regények: Pókháló (1928); Sziénai
legenda (1934); Mirandola fordulása (1937); Avasgerendák meglazulnak (1938); Tavaszi dal
(1938); Az Igualdi repülő (1939); Az ezüst nyíl (1939); Az emberélet útjának felén (1942); Emberek
a ködben (1943); Széchenyi kapitány (1943). ~ Egyháztörténeti művei közül rendkívül olvasott
volt a Húsz évszázad viharában című munkája.
, Életének utolsó szakaszában - ekkor már csak néhány novellája jelent meg a Vigilia hasábjain

Két esztendeje, 1980 októberében halt meg Ijjas Antal.
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- három kiemelkedő alkotással ajándékozta meg olvasóit. Mindhárom mű elmélyült és gazdag
anyagismerettel átszőtt írói munka: a XXIII. János pápáról szóló monográfia, a Szentek élete és
a .Jiattyúdalnak" tekinthető Jézus története.

Megromlott egészségi állapota következtében több tervét már nem tudta megvalósítani. De
otthonához kötve is rendszeresen olvasott, és figyelemmel kísérte az irodalom, a hazai kultúra
megnyilvánulásait. Átfogó művet kívánt írni Szent Péterről, ennek, sajnos, csak a prológusát ké
szítette el; a mintegy tízoldalas kéziratból is következtethetünk Ijjas leleményes tudására, színes
írói invenciójára.

1980.október 21-én hunyt el Budapesten, a Széher úti kórházban. Temetésén részt vett a kato
likus közélet számos képviselője, s amint a róla szóló nekrológ is vallotta: halálával kivételes ér
téket veszített a katolikus társadalom és a magyar szellemi élet.

3. Ijjas munkásságánák legmarkánsabb részét a novellák jelentik. Tömör és változatos írásainak
egyetlen szereplője van: "a kor lelke s a légkör, amelyet maga körül teremt" - állapította meg
Várkonyi Nándor Az újabb magyar irodalom (1942) című összefoglaló munkájában. Várkonyi a
lényeget érintő jellemzésen kívül is hitelesen értékeli az írót, a túlfűtött, szenvedélyes légkört téve
meg igazi anyagának, amelyet "a lázas, döntő pillanatokban összesűrít. Előadása komoly, szinte
monoton, révületszerű feszültség remeg benne." Ezt az elemzést átveszi a három kötetes Magyar
Irodalmi Lexikon (1963-65) cikke is, aláhúzva a korszellem középponti szerepét Ijjas szépirodal
mi munkáiban.

Az író - különösen a jól megkomponált novellákban - valóban biztos kézzel rajzolja meg a
történelmi-szellemi miliőt és hátteret, tárgyi tudása a legapróbb részletek ábrázolásában is hite
les keretet nyújt történeteinek. Legfőbb vonásának mégis a drámáiságot érezzük; számos írása
egy-egy drámai szituációt megelőző állapotból indul ki, azt fokozza tovább egészen a végkifejlő

désig.
Első novellás kötete, Az üzenet (Pázmány Péter Irodalmi Társaság kiadása, 1937)tematikai ki

választásában is híven igazolja ezt az igényt: a drámai konfliktusok minél szélesebb körű lehető

ségeit készíti elő. A kötet legjobb darabjaiban a történelem és a magánélet egy-egy gyors döntés
re, "robbantásra" váró határesetét választja témául, s gondosan elkerüli az emberi élet állóvízre
emlékeztető periódusait és derüs idilljeit.

Az Őszentsége halála című írásban nem csupán X. Leó pápa személye és haldoklása a döntő,
hanem az a folyamat is, amelyben a reneszánsz szellemiség, a franciák elleni hadjárat és a Lu
ther-féle hitújítás mint három különböző irányba ható erő megütköznek egymással.

A Vendemiaire 13. ugyancsak egy átalakulásban lévő korszakból hasít ki jellemző szeletet. Bo
naparte Napóleon, a Tuileriákat ostromló fiatal tüzértiszt gondolataiban ekkor válik nyilvánva
ló szándékká az a fölismerés, hogy a forradalom belső változásai után egy átütő erejű egyéniség
kezébe kerülhet a francia nemzet, s ezen keresztül Európa sorsa.

A Jehanette elindul című novellában új vonásokkal egészíti ki a Johannáról szóló szépirodalmi
művek sorát; történelmi látásmódja és gazdag ismeretei révén nem a közhely felől közelít hősé

hez s a korhoz, Jeanne d' Arc utolsó óráit egy vele rokonszenvező angol apród aspektusából vetí
ti elénk megdöbbenő érzékletességgel és korfestő tehetséggel.

De nemcsak a történelmi korok színes világa nyújt alkalmat Ijjasnak drámai sűrűségű novel
lák alkotásához. Ahivatásában és magánéletében azonosságot mutató s mégis áthidalhatatlan
szakadékot érző filmszínésznőepizódja (A két arc) a modern kor föl nem oldható konfliktusaira
utal. Az Éjfél után borzongató hajótörése vagy Az óceánrepülőviharba került pilótájának manő
verezése az ember nem szűnő, gigászi harcát jelképezi fölfokozott képsorokkal. Az üzenet hősé

nek arcéle csak egy levélből villan elénk - missziós hivatást tölt be a távoli, zord Hebridákon -,
de ebből a fojtott hangú, megrázó leírásból is egy teljes értékű emberi sors rajzolódik ki, elmosva
s hatálytalanirva a lét mellékes epizódjait és tévedéseit, amelyek az egyént igazi küldetésétől pró
bálják eltéríteni.

Ebben a kötetben röviden és vázlatosan megfogalmazódik egy magánéleti töltésű élmény is
(Ádventi előjáték), amely az öt évvel később megjelenő gyűjteményben (Kűlvárosi éjszaka és más
elbeszélések, Szent István Társulat kiadása, 1943) mint címadó novella újabb értékekkel gazda
gítja Ijjas elbeszélő művészetét.
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A Külvárosi éjszaka az 1930-as évek kezdetének, a gazdasági világválság korának személyes
sorsot és a hazai valóságot szintézissé ötvöző megörökítése. A korszak magyar szépprózáját la
pozgatva kevés olyan írással találkozhatunk, amely a magyar értelmiség háború utáni nyomorú
ságáról s heroikus létfenntartó harcáról annyi hiteles tényt és jellemző motívumot közölne, mint
Ijjas műve. A hosszabb lélegzetű írás a kor értelmiségi emberének mindennapjait erős sugárzású
igazságkereséssel, elevenséggel s a részletekben is egyéni színeket fölcsillantó mikrorealizmussal
ábrázolja. ,

Ijjas életének és elbeszélő művészetének meghatározó tényezője ez a novellába sűrített élmény
anyag. Évekig tudatosan készül rá, hogy kiírja magából, még beérkezett íróként sem szabadulhat
tőle. Az indítás szinte bántóan érdes és nehézkes; az összetett mondat szerkezete döcög és csiko
rog; később kiderül, hogy ez a stíluselem is a mondanivalót szolgálja: a nehéz sorsú fiatal író
mindennapjaira utal. "Olyanok vagyunk, mint a magános vadállatok, de mindannyiunkban van
valami, ami kemény és éles, mínt a kés! Odavetjük hátunkat a vásárcsarnok falának, előttünk a
köd vastag, szürke áradásán át elvesző, vörösbe fulladó fényű lámpákkallátszik a fák fölött a tér
közepén emeletmagasba nyúlónégylámpájú, roppant kandeláber." A korszak élő mementóit, a
munkára várókat mutatja be ezzel a hű környezetrajzzal. " ... estelente megjelennek itt és a Rá
kóczi téren ácsorgó munkanélküliek rongyszigetei közt lesznek majd egy. Hallgatag, néma szi
get; szikkadt, földszínű arcok!"

Az író tisztánlátását dicséri, hogya munkanélküliek közös sorsát nem egyéni Jragédiának mi
nősíti. Az-okokat és mozgató erőket fölismeri, s a kisemmizettek belső szövetségére is rámutat.
;,Ebben a társadalmi mélyben, amelynél mélyebb már nincs és minden réteg efölött tornyosul:
keménnyé és egyszerűvé préselődtünk mind az összetartozás keserű fegyelmében."

A kiutat s a vigaszt ebből a súlyos helyzetből az író világnézete jelenti, s ez nem más, mint az a
keresztény szociális felfogás és igény, amely Jézus személyét minden szegény gyámolítójának és
vigasztalójának tekinti. Az emberibb jövőhöz természetesen egészséges társadalmi viszonyok
szükségesek - ezt Ijjas is érzi -, ám a kellő lelki egyensúlyt, önmagunk emberségének fenntartá
sát csak a krisztusi princípiumok alapján biztosíthatjuk. Itt kapcsolódik be a novella áramköré
be a minden tételességtől mentes és Ijjas egész életművét végigkísérő, hatalmas áradású keresz
tény szellemiség. A karácsony közeledtével, mint egy ősi litánia szövege buggyan ki belőle a ka
tolikus hit spontán vallomása. "De étel és éhség, vágy és magány, vonzatok és taszítódások fe
lett, a külvárosok felett és a dórnok felett: holnap lesz Ádvent első vasárnapja és én a távoli gyer
mekkorból, a szombathelyi dominikánus zárdában töltött évekből hallom a kórusteremből ki
szűrődő hangokat, amint zengő léptekkel, szinte lábujjhegyen futva suhognak a folyosón, a tűn

döklő és rettenetes Izajást, aki az étel és élet, vágy és magány, vonzódások és taszítások szövedé
ke közé fonódott emberiség nevében sikoltott fel az akkori Nagy Ádvent idején ... "

Ijjas széles Írói spektrumából nem hiányzik a vesztett háború tanulságainak lemérése, a hamis
felfogástól s illúzióktól elkülönülő magyarságtudat regisztrálása sem. "Nem volt állásunk, csak
véletlenek kötöttek az élethez, pusztán maga az a tény, hogy éltünk s az emberi élet rettenetesen
szivós. De valamennyiünkben, akik átestünk ennek nehézségein, ekkor tűnt fel egy eleinte akár
milyen homályos érzésvilág mélyén, később azonban egyre növekvő és egyre súlyosabb szenve
déllyel az, hogy elkezdtük szeretni azt a nemzetet, amelyhez tartoztunk s amely bennünk is szen
vedett. Elkezdtük szeretni, mint a gyermekek valami beteg és keserű anyát és elkezdtük szeretni
úgy, mint valami anya a méhében megfogant és napról napra növekvő magzatot."

,. A második világháború után Ijjas Antalnak csak egyetlen novellás kötete látott napvilágot (A lá
togató, Szent István Társulat kiadása, 1960). A színvonalas könyv (egyébként elképesztően si
lány kiállításbanjelent meg) tizenegy novellát tartalmaz, s ebből mintegy hét-nyolc kimagasló el
beszélői erényeket árul el. Az ember belső vívódását, küzdelmeit ábrázolja, amit a környezet le
festése még plasztikusabbá tesz; a drámai szituáció a pontosan ábrázolt díszletek között élővé és .
dinarnikussá válik. Történelmi hőseit az író nem a közismert premier pianokból fényképezi, lát
szólag kisebb mozzanatokból indul ki, de a döntő pillanatok föltárásával végül mégis eljut a
szintézishez. .

A látogató több mint Talleyrand víziójának rögzítése; az érdekes novellában először a részle
tek túlzsúfolt rajzát vesszük észre, csak később döbbenünk rá, hogy a sok részlet egésszé tömörül
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és egy hatalmas portré körvonalai bontakoznak ki. A nagy államférfi emberi és közéleti megjele
nítése (mindez Ijjas több hősére is vonatkozík) nem egy történelmi leirás szabályos folyamatát
idézi: váratlan intuíciók, szinte robbanásszerű fölismerések egyengetik, mozgatják előre a külön
böző sorsokat. Talleyrand jellemzése nem didaktíkus; sajátos vonásait, a hajlékonyságot és az
önemésztő hatalomvágyat egy-egyepizódfigura vagy mellékesnek tűnő helyzet által villantja föl
az író. A metszetei között járkáló politikust egy-két vonással sokkal inkább közel hozza a mai
olvasóhoz, mintha hosszú fejezeteken át elemezné életútját és politikai szereplését. Ijjas írói vilá
gában a kor sem mozdulatlan, hanem vibráló, kiszámíthatatlan és állandóan változó erőként hú
zódik meg az adott történetek mögött.

Az Ébredés Széchenyi István ifjúkorát eleveniti meg; a bűntudat, a katarzis vágya rendkívül
izgalmas emberi sorsfordulóhoz vezeti el az olvasót. A korábbi léha életét kedvesének, majd ap
jának megvalló fiatal arisztokrata először saját magában ébreszti föl az önismeretet -lehet, hogy
később éppen ez a lélekbe vésett élmény és fölismerés szélesedík a nemzetért folytatott küzdelem
eszmei bázisává. Az emberi lélek megindító, mély drámája ott lüktet ebben az írásban is; néhány
jelenete, minf például a két Széchenyi találkozása Bécsben, a korszak sajátos jegyeit és a nemze
dékek akkori kapcsolatát is híven tükrözi.

A történelmi novellák sorát egy-két egzotíkus, mai. tárgyú írás teszi változatosabbá. A szőlő

hegy munkásaiés a Ngela Mar Gurum igaz története nemcsak színes hősnőik okán érdekesek, ha
nem azáltal is, hogy esszéisztíkus beleszövéseíkkel korunk gondolkodásának és problémáinak
gazdag, fuodem arculatát is bemutatják. A dialógusok sok ismeretanyagot közvetítenek - nép
rajzról, geopolitíkáról és vallástörténetről is szó esik -, a műveltségi elemek azonban egységes
szemléletről tanúskodnak: a sokáig elnyomott, feltörekvő népek emberhez méltó jogát és az ér
telmi fejlődés tág lehetőségeit igazolják. Ijjas érdeme, hogy száraz észérvek helyett mindezt az
együttérzés fűtőanyagával avatja hitelessé.

Ijjas stílusában és mondanivalójában nyugtalan, magas izzású novellái az emberi dráma nyo
mait keresik az elmúlt korok kűlönbőzőszakaszaiban és a mában is; jellemző vonásuk az a föl
táró szenvedély, amellyel az író az ember sorsának és belső világának összefüggéseit kutatja.

5. Évtizedekkel ezelőtt több alkalommal Ijjas Antal társaságában tölthettem néhány órát, a szelle
mi témák tágas mezejét járva, parázs beszélgetések közepette. Szabad idejében - különösen, ha
befejezte egy-egy nagyobb lélegzetűmunkáját - szívesen ment emberek közé. Kereste a pihenés,
a fölüdülés lehetőségeit, s egy-egy kisvendéglőt választott ki a találkozó színteréül, mivel a drága,
zajos és előkelő helyeket sohasem szerette. A csöndes józsefvárosi zugokban kissé félszeg, .fílo
szos" lénye föloldódott és ilyenkor a legkülönbözőbb témakörökben sziporkázó tanári rögtönzé
sekkellepte meg asztaltársait. Nem a saját tudása hozta lázba, hanem maga a téma, az összefüg
gések láncolata és a tárgykörben megbúvó érdekességek hevítették beszélgető s vitázó kedvét, Az
"r" betűt kissé raccsolva ejtő, alacsony termetű ember elokvenciája hamarosan mozgásba hozta
a jelenlevők érdeklődését s agyműködését ; a kisvendéglő közönsége nemegyszer szájtátva hall
gatta a magas hőfokon előadó s egyre szenvedélyesebben deklamáló, különös yendéget.

Az is előfordult, hogy csak kettesben ültünk be egy-egy védett sarokba. Akkori fiatalságom
ban az újdonságok és a történelem iránti szomjúságomat nagymértékben csillapította az a tudás,
amely Ijjasból, mint egy hatalmas lávafolyam, kiáradt. Nemcsak az anyag - elsősorban a törté
nelem - sarkpontjait ismerte, hanem a legparányibb részletekre, adat-törmelékekre is pontosan
emlékezett, memóriája alig-alig hagyta cserben élete folyamán.

A távoli kul túrák, a tudomány legújabb felfedezései s a világban zajló művészi események épp
úgy érdekelték. mint egy-egy újonnan feltárt kutatási eredmény vagy kuriózum. A festmények,
szobrok, épületek és irodalmi művek a hozzájuk tartozó adatokkal együtt, mint számító gépben
raktározódtak el az agyában. Néhány szellemi területnek egyedülálló tudósa lehetett, de soha
sem kérkedett vele. Meggyőződésem, hogy Babitson kívül Dante Isteni Színjátékának ő volt a
legavatottabb ismerője hazánkban.

Irigyei azt terjesztették róla, hogy csak a maga dolgai foglalkoztatják, másokkal nem törődik,

pályatársai munkáit nem olvassa és értékeli. A fiatal írók és újságírók iránti magatartása alapve
tően cáfolta ezt a vádat. Kezdő literátor lévén magam sem számíthattam különös érdeklődésre

vagy útmutatásra az idősebbek részéről » s éppen Ijjastól kaptam jelentős biztatást írásaimra;
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véleménye - a szakmai segítség mellett - a keresztény felebarátí szeretet számos e1emét ís magá
ban hordta. A részletek fontosságá ról szólva egy alkalommal így érvelt : a részletek gazdag volta
domb orí tja ki igazán a lényeget, mint ahogy az Istent dícsőítő nagy kórusban is fonto s, hogy rni
nél több hang énekeljen.

Katolikus író, tudós és újságíró létére társaságban talán kevésszer beszélt a vallásról és Isten
ről. Hitét a szívében hord ta és kimagasló szellemiségével híven szolgálta egész életén keresztül.

JACOPA SETIESOLl MÉZE
ír ta IJJAS ANTAL

Hanem lett volna tél közepe, azt lehetett volna hinni', hogy
mennydörgés. Pedig csak a hófelhők és az orkán ütődtek a Monte
Pracchia hegyfalainak a magasban -;S ilyenkor nemcsak a dörgés zuhan
alá a fűr é sz-él ű , roncsolt sziklaoldalakon, hanem mint valami láthatat
lan súly, maga a szél is. És mélyen a hegy bensejében olyan zaj támad,
aká r földrengéskor. Úgy tűnt, hogy a kolostor vén falai reszketnek és
ingadoznak.

Ha valaki a zöldtejű Ombrone nagy kanyarulatától nyugat felé vág
az Appeninek gerince felé, egyre keskenyedö szurdokba ér, végül két
hegyfal közé, amelyek alig vannak egymástól jó kiáltásnyira. Fossornbro
ne falucskától baloldalt a hegyfalba metsző meredek út vezet a San ta
Croce apáca kolostorhoz. A kis hegyi kő-fecskefészek századokon át volt
elhagyo tt bencés remeteség, aztán ferences apácák költö ztek bele. Ha
lettek volna ablakai kifelé, a kolostorból a vad, mély völgy túlsó hegy
falát lehetett volna látni , s alant a falu szorosan összebújó k őh á zait ,

a szétszórt majorokat , a kis plébániatemplomot és azt az ugyancsak
néhány évvel azelőtt alapított új mono stort, ahonnét a szerzetesek a
hegyi falvakba jártak prédikálni. A klastromnak azonban nem voltak
kifelé ablakai .. .

Amikor a dörgés egyre elnyúltabb és visszhangzóbb lett, a konyhatűz

mellett , a füstszagú, szuroktól fénylő boltozat alatt Monn a Agatha, aki
a tüzet rakta a tüskés hegyi bokrok vékony ágaival, felállt , keresztet ve
tett es azt mondta társának, Monna Vannának : - Lavina! - , mire az is

keresztet vetett és sápadtan hallgatták a továbbnyúló és közeledő dörgést. Együtt voltak vala
mennyien, hogy átvonuljanak vacsorázni a refektóriumba, sőt akire vártak, a főnöknő , Monna
Carharina is ugyanakkor lépett be s tájékozotta n, szinte parancsolóan tette hozzá : - Kőlavina !

A hosszú teleken a jégá r, a hótömeg és a meglazított sziklák kőomlása itt , a kolostor közelé
ben szokta a mélybe hányni terhét, alá a völgybe, a százöles sziklafal aljára. Most is hallatszott,
am int zuhog a kőgörgeteg. I

- Ma a vacsora és az imádság itt lesz a konyhán - szólt Monna Cath ar ina. Látta az apácák fe
lé irányuló, meghökke nt pillant ását s hozzátette, békítőn , magyarázón : - A refektór ium nagyon
hideg .. . ma este . . .
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