
NAPJAINK

TÖRÖK ENDRE (1923-2005)

"Egy szellemi lénynek egyszer, a sem idővel ,

sem térrel nem mérhető végtelen létben megadatott,
hogy megjelenjék a földön, és azt mOlldhassa magának:
»Vagyok és szeretek.« Egyszer, csupdn egyszer adatott
meg neki a cselekvő, az élő szetetetnek az a pillanata ,

e célra pedig a földi élet..."
(F. M. Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek)

A Feltámadás és a Lélek tavaszi ünnepe k öz ött ,
2005. április ll-én csöndesen elhunyt Török
Endre, az orosz- és a világi roda lom kiváló tud ó
sa és nagyszerű egye temi tanára. Ez a szívében
is bölcs ember nyolcvank ét éves volt.
, 1923-ban, Karácsony előtt két nappal született.
Eletét különleges ajándé kként a legna gyobb,
legszebb krisztu si ünnepek foglalják keretbe.
Eletú tjána k főbb állomá sa ít ' felidézve látni fog
juk, hogy mintegy ötven éven keresztül az iro
dalomtudo mánynak és a tanításnak szentelte
mind en tehetségét és erejét.

Ujpesten, tan ítócsaládban látta meg a nap vi
lágot. Ugya nitt a Könyves Kálmán Gimnázi um
ban , majd Rákospalotán egy nagy hírű magán
gim náziumban végez te első iskoláit. 1943/ 44
ben egy év szabad bölcsészetet tanult a budapes
ti Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészka
rán. Tanárnak készült. Ekkoriban egyaránt érde
kelte a magyar irodalom, az olasz kultúra és a la
tin nyelv. Tanulmányait azonban a második vi
lághábo rú viszontagságai miatt csak két év m úl
va folytatha tta. Az egyetem átsze rvezése és név
változása után az Eötvös Loránd Tudományegye
tem magyar- történelem szakán szerzett tanári
diplomát 1951-ben. 1950-ben rövid ideig az újpes
ti iparos-tanuló iskolában tanított, illetve 1951-ben
könyvkia dói lektorként dolgozott.

1952-ben kezd te el az aspirantúrát. Ekkortól
tanult orosz nyelven. Aspiránsként a Szovjet
un ióba került. 1953 és 1955 között a Volga-men
ti Szara tovban élt, ahol a vidékre száműzött iro
da lomtud ósok. Aleksza ndr Pavlovics Szkafti
rnov, illetve főként Julian Grigorjevics Okszman
irán yítása mellett folytatta tanulmányait. Egy
későbbi (egyébként oly ritka) nyilatkozata sze
rint nagy hatással voltak rá ezek a professzorok,
akik nemcsak a szakterü letü kön képviseltek ki
tűnő tudást, hanem emberi mivoltukban is
rendkívülinek , példaadónak bizonyultak. Ez a
kint tar tózkodás - éppen Sztálin halálát köve
tően - a "működő" , az izga lmasa n változó ,
mozgó tört énelembe is bepillantást engedett
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Török Endre szá mára. (A történelem alakulása,
az emberne k felkínált lehetőségek, az egyén
szerepe és kiszolgáltatottsága a tört énelemben
- ezek a kérd ések mindvégig érdeklődése k ö
zéppontjában álltak.) Egész további pályáját, ér
deklődési körének alakul ását döntően meghatá
rozták ott sze rzett élményei, a kiváló irodalom
tört énészekkel (Borisz Mihajlovics Eichenbaum,
Irakli j And ronyikov) való találkozások csak
úgy, mint számos irodalmi emlékhely felkeresé
se. Ekkor tanulta meg azt is, hogy az Ir ók, köl
tők életművét a személyiségük titkán át vizsgál
ja. Az orosz kultúrával való közvetlen meg is
merkedése, a "szellemi beépülés az orosz ha
gyom ényba'f és tud ásba életre szóló tapa szta
lattal ajándékozta meg . Innen ered ugyanakkor
mély elkötelezettsége is e tudományos pályáját
és egyé ni emberi útját, személyes döntéseit is
meghatáro zó tud ás iránt.

1955-ben lett a budapesti Eötvös Loránd Tu
dományegyetem Bölcsészettudományi Karán
az Osszehasonlító és Világirod almi Tanszék ta
nára. Évtizede ken át fáradhatatlanul tartotta az
előadásokat a magyar irodal om szakos évfo
lyam diákjainak a 19. századi realista regényről.

Ezek az órák mindvégig igen nag y népszerű

ségne k, kimagasló látog atottságnak örvendtek.
Szó esett itt a francia és az angol regények mel
lett a fejlődési irányok különbözőségét feltáró
lény egi összevetésben az orosz klasszikus iro
dalomról, főként Gogol, Goncsarov, Turgenyev,
Dosztojevszkij és Lev Tolsztoj művészetéről.
Előadásai a nem orosz iroda lom szakosok szá
mára is közel hozták, újszerűen megvilágított
értékük alapján befogadhatóvá tették, és fiatal
éveink igazi élményévé ava tták az orosz kultú
ra alkotása it. Emellett különböző szakszernin á
riumokat vezetett, többek között a 20. századi
európai regényről, főként Thomas Mann, Albert
Camus és Franz Kafka pró zájáról. Egy-egy mű

értelmezése során azonb an nem csupán regény
poétikai kérd ések merültek föl, hanem esz téti
kai, eszmetört éneti. filozófiai szempontok is ér
vényesültek. Ha szükség volt rá, főként az
196O-as években, az orosz tanszéken is vállalt
helyettesítést, illetve olykor drám aszemináriu
mot tart ott vagy a kortárs magyar írók (példá ul
Fejes End re) legú jabb alkotásai t mutatta be. Az
1970-es évek közepétől a tud ományos di ákk őri

munka és a tehetségek kibontakozását igyeke
zett nagymértékben, jó szívvel elősegíteni spe
ciális óráin; regénypoétikai kiad ványuk lektorá
lását is elvégezte. Ha csak tehette , seg ített a leg-



jobb dolgozatok publikálásában. Az 1980-as
évek első felében a saját kutatásaival összhang
ban, az egyetemi hallgatók aktív közreműködé

sével "Orosz eszmék a 19. században" címmel
az orosz nyugatos és szlavofil vallásfilozófiának,
főként Belinszkij, Csaadajev, illetve Homjakov,
Kirejevszkij és Szamarin életművének szentelt
egy teljes évig tartó szemináriumot. Hallhattuk
azonban őt Herzenről. Bakunyinról és Cserni
sevszkijről is. Más óráin ugyancsak a diákokkal
közösen végzett munka eredményeként többek
között Vlagyimir Szolovjov életművéről, Nyiko
laj Bergyajev és Lev Sesztov filozófiájáról, illetve
Paul Evdokimov franciaországi ortodox teológus
Dosztojevszkij-értelmezéséről esett szó, 2oo3-ig,
csaknem fél évszázadon át tartó egyetemi tanári
hivatása és munkája során - újra meg újra át
gondolva és magán átszűrve - számtalanszor
végigelemezte Tolsztoj és Dosztojevszkij regé
nyeit. Sohasem tartott két egyforma órát ezekről
a témákról, mindig volt új mondanivalója a fiatal
nemzedéknek, akiket éppen tanított.

1966 és 1988 között számos szakdolgozat ké
szült (olykor orosz nyelven is) az irányításával.
A Magyar Irodalomtudományi Intézet Toldy Fe
renc Könyvtárában őrzött munkák címének
alapján dolgozatuk tárgyául legtöbben Doszto
jevszkijt választották, azután Tolsztojt, illetve Cse
hovot (nemegyszer világirodalmi kitekintéssel) és
a felesleges ember témáját az orosz irodalomban.

Török Endre harminc évi oktatói munka után
hivatalosan 1985 végén ment nyugdíjba az ELTE
világirodalmi tanszékéről. "A csúcson kell abba
hagyni" - mondta ekkoriban vidáman, majd az
újabb és újabb búcsúztatások ellenére tovább
folytatta az óraadást, legvégül már csak a foga
dóórák megtartását ugyanott, csaknem egészen
a bölcsészkar, illetve tanszékének 2000-ben tör
tént elköltözéséig. Valójában többszöri visszavo
nulási szándéka ellenére sem tudta abbahagyni a
tanítást, életének szerves részét képezte ez az ok
tatói-nevelői munka. 1991-ben és 1999-ben nem
tudott nemet mondani a vidéki egyetemek, a
Miskolcon létrehozott Nagy Lajos Király Magán
egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Piliscsabán található bölcsészkarának felkérésére
sem. Nagyon szívesen karolt fel "fontos ügye
ket", és jelenlétével, aktív közreműködésével is
ezeknek az intézményeknek vagy más szellemi
kezdeményezéseknek a munkáját, fennmaradá
sát igyekezett támogatni. Mindkét helyen előfor

dult, hogy bombariadóval zavarták meg az első

években az oktatást. Tanár úr később elmesélte,
hogy egy cseppet sem zavartatta magát, nagysze
rű órákat tartott a közeli kávézóban... Vendégta
nárként csaknem nyolcvan évesen, betegeskedé
sére hivatkozva hagyta abba végképp a tanítást.
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Nem keresett munkájáért jutalmat, dicsére
tet. Nem szeretett és nem várt el semmiféle
szervezett ünneplést. Ennek ellenére többször is
megtalálta őt a hivatalos elismerés. Utoljára, né
mileg későn, 2004 márciusában Széchenyi-díjjal
jutalmazták több tudós generációt felnevelő tu
dományos-tanári életpályájáért, illetve a Tolsz
toj-életmű és az orosz vallásbölcselet kutatása
terén elért eredményeiért. valójában: úttörő

munkájáért.
Utolsó három éve már csakugyan visszavo

nulás volt. Betegsége, gyengesége miatt javarészt
otthon tartózkodott. A korábbi sok-sok "külső"

kötelezettséget, hivatalos elfoglaltságot, emberi
kapcsolatot és ügyet lehetőség szerint igyekezett
redukálni. A körülötte szűkebbre vont körök el
lenére megmaradt, sőt elmélyült a szeretete azok
iránt, akikkel még kapcsolatban állt.

***
Török Endre hazai és nemzetközi szinten is ki
emelkedő tudományos munkássága, ránk ha
gyott gazdag szellemi öröksége több lényeges
részre tagolódik. Külön figyelmet érdemel a
fentebb már részben említett egyetemi tanári
pályája, az élőszóban elmondott valódi tanítás,
és külön figyelem jár a mindezt teljes egésszé
ötvöző irodalomtudományi műveinek: a kuta
tási eredményeit bemutató monográfiáknak, ér
tékes tanulmányainak, illetve a nagyjából hu
szonöt évet felölelő esszéisztikus-meditációs
írásainak. Minden bizonnyal alaposabb vizsgá
lat tárgyát képezi majd az a filozófia vagy
vallásbőlcselet.amely legmarkánsabban ez utób
bi időszakában bontakozott ki. Szólnunk kell
ugyanakkor a pályája kezdetétől fontos szerepet
játszó szerkesztői tevékenységéről is, a kortárs
irodalmi életben való aktív részvételéró1, amely
összefonódott irodalomtudósi munkájával.

Előszóban elhangzott előadásai csodálatosan
maradandók, valóban életre szólóak tanítvá
nyai számára, akik közül jó néhányan - akár
csak némely tanár kollégája, legkivált Balassa
Péter esztéta - "emberként, nevelókénr'" is
példaképüknek. Mesterüknek tartották őt. Én
magam sokszor gondolok arra, hogy elsősorban

általa tanultam meg, mit jelent valóban tanít
ványnak lenni. Török Endre tanár úr volt az én
egyetemem. Megmaradt, féltve őrzött jegyzete
ink ma is elevenek, most is éppúgy felidézik azt
a szellemi intenzitást, amit annak idején az
egyetemi előadóterembenvagy a sokat emlege
tett szemináriumi szobában, ama híres péntek
délutánokon. a Dosztojevszkij-regényekből jól
ismert "ferde nap sugarainak" alkonyi fényé
ben, a Belvárosi Plébániatemplom szentélyének



közvetlen szomszédságában együtt átélhettünk.
Jól tudom, hogy számára is, élete végéig ugyan
ilyen fontos volt az a sok évtizeden át változatla
nul rendelkezésére álló szoba, az ott elhangzó, a
látható valóságon szüntelenül túlmutató sza
vak, illetve - az értelmünk és a szívünk fel
emelkedése nyomán - a hely és az idő e külö
nös megszentelődése. Kiváló, nagy tehetségű

gondolkodó és előadó volt, szuggesztív egyéni
ség, aki hihetetlen koncentrációval, intellektuá
lis erővel tartotta kezében a folyvást lényegre
törő gondolatmenetet. Egyéni módon, de min
dig közérthetőenfejezte ki magát, az irodalom
és történettudomány, a filozófia és az esztétika,
a logika és a retorika, sőt olykor a teológia esz
köztárára támaszkodva. A legfelsőbb szintézi
sét adta ezeknek a tudományoknak valamennyi
óráján. Sajátos. egyedi nyelvében és fegyelme
zett, kiforrott szóhasználatában a transzcenden
cia utáni vágy és szomjúság fogalmazódott
meg, sokszor anélkül, hogy Isten nevét kiejtette
volna. Felsőbb erőről, a természeti törvényről,a
lelkiismeret felett ható erőről, tételezett erkölcsi
középpontröl, illetve közös emberi lényegről és
érdekről beszélt, amikor a nagy orosz regénye
ket elemezte.

Az életmű szóbeli része mellett mind a mai
napig érvényesek és kiemelkedők Török Endre
tudományos publikációi is. Minthogy az oktatói
munkával párhuzamosan rendszeresen részt
vett a magyarországi könyv- és folyöiratszer
kesztésben (szinte az indulás pillanatától szer
kesztette a Kortárs és a Nagyvilág című irodalmi
lapot), első tanulmányai főként az orosz szép
irodalmi művek, eleinte leginkább verseskötetek
(Lennontov, Brjuszov, Nyekraszov) magyar nyelvű
kiadásához kapcsolódnak. Az 1960-as években
ugyancsak rendszeresen írt recenziókat (olykor
egészen ihletett művészi stílusban is) a frissen
publikált magyar regényekről és versgyűjtemé

nyekről. Szárnos kötet elő- vagy utószavát ké
szítette el. Ezek közül kiemelkedik az Avvakum
protopópa őriéletírásához készült kisérő tanul
mánya, amelyben az orosz egyházszakadás és a
fanatizmus problémáját is megvilágítja. a Pi
linszky János halála után két évvel, 1983-ban a
válogatásában és szerkesztésében megjelent in
terjúgyűjtemény bevezetője, illetve Hamvas Béla
Scientia sacra című kötetének utószava csakúgy,
mint a Bergyajev-fordításokhoz írott tanulmá
nyai. Igen jó érzékkel ismerte föl Pilinszky János
kivételes szerepét a magyar irodalomban, kivált
képpen a személyén átragyogó értéket, amely
"egy bennünket meghaladó rend tükörképe"." Itt
említjük meg, hogy 1960-ban, a 100 hires regény
című kötetben, amelynek Török Endre volt az
egyik szerkesztője, egyebek mellett Tolsztoj Há-
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ború és béke című művéről Pilinszky Jánossal íra
tott rövid ismertetést.

Török Endre évtizedeken át örömmel, kitar
tó érdeklődéssel és nagy hozzáértéssel vett
részt az Akadémiai Kiadó Lexikonszerkesztősé

gében készülő Világirodalmi Lexikon vala
mennyi kötetének rnunkálataíban. 1968-tól, a
címszólistákat összeállító előkészítő munkáktól
kezdve az utolsó kötet megjelenéséig, az 1990
es évek közepéig az orosz irodalmi anyag fő

munkatársaként szívesen szervezte az egyes
szócikkek megíratását, nagy gondot fordított a
megfelelő, leginkább hozzáértő szerzők kivá
lasztására. A teljes hozzátartozó anyag lektorá
lásán kívül a legfontosabb orosz cikkeket min
dig maga készítette el. Ezek tanulmányszerű

mélységgel szólnak egy-egy alkotó teljes élet
művéről és jelentőségéről. A magyarországi
rendszerváltás után készséggel támogatta, hogy
a szovjet korszak irodalmi cikkei között (az 5-be
tűs szerzőktől kezdve) nagy számban és hosz
szabb terjedelemben jelenjenek meg az üldözött,
tiltott, szamizdatban vagy emigrációban publi
káló, hazájukban elhallgatott írók művészetéröl

szóló lexikoncikkek is (elsősorban Gereben Ag
nes munkája nyomán). Ezekben az években az
orosz anyag szerkesztőjeként szívből örültern
annak, hogy vele együtt dolgozhattam.

Mindazonáltal "indokoltan" nem jelentetett
meg sok saját könyvet, de amit elkészített, az
kiállja az idő próbáját, és ma is nagy haszonnal
forgathatjuk.

Török Endre az orosz kritikai realizmus tör
ténetéről szóló kandidátusi dolgozata nyomán,
tematikájának a romantika korszakával bővített

változataként készítette el az Orosz irodalom a
XIX. században című átfogó munkáját, amely
megjelenése, 1970 óta évtizedekig alapkönyve
volt az orosz szépirodalomról és kultúráról való
tájékozódásnak. Bár többször felmeriilt újra tör
ténő kiadásának a gondolata, az átdolgozott
változat tudomásom szerint mégsem született
meg. Ez a mű eredetileg Iglói Endrével, a debre
ceni egyetem orosz tanszékének tanárával közös
munkaként készült volna el, ám mégis önálló
könyvként látott napvilágot. Az előszó tanúsága
szerint nemcsak azt mutatja be, "hogy milyen
volt a 19. századi Oroszországban az irodalom",
hanem azt, hogy "milyennek, mutatta magát az
irodalomban Oroszország"." Ujdonságként ható,
a történettudomány által mélyen inspirált aspek
tusból. a nemzeti önkeresés, önvizsgálat és az
irodalom etikai kérdésfélvetésének szempontjá
ból tekinti át az orosz irodalom különösen gaz
dag korszakát oly módon, hogy az orosz kultú
rát értékei révén teljes joggal az egyetemes kul
túra részeként mutatja be. Egyes fejezetei tanul-



mányszerűek, s így önállóan is jól értelmezhe
tők. E könyv olvasmányossága, stílusa sokban
emlékeztet a 20. század első felében született leg
jobb hazai világirodalomtörténetekre, Babits Mi
hály és Szerb Antal műveire.

Irodalomtörténészi kutatásai kezdetén Mihail
Lermontovval kívánt behatóan foglalkozni,
majd az 1960-as évek elején egyre határozottab
ban Lev Tolsztoj művészetének vizsgálatát tűz

te ki célul. Szerkesztőbizottsági tagként ugyan
csak ekkortól vett részt Tolsztoj műveinek

tízkötetes kiadásában. (E munkába bevonta ta
nítványát, Konrád Györgyöt is, akit kilenc kötet
szerkesztésével bízott meg.) 1978-ban készült el
Lev Tolsztoj. Világtudat és regényforma című aka
démiai doktori értekezésével. Disszertációja,
amely könyv alakban több ízben napvilágot lá
tott, Tolsztoj nagy regényeinek magas szintű, a
világirodalom és kultúra egészében elhelyezett
értelmezése. A főként Goethével és Dosztojevsz
kijjel való összevetésben - a világfelfogást, a
létállapotot érintő egyensúly és egyensúly
vesztés kérdését, illetve művészi megformálását
is érintve - a különbségek és az azonosságok
dinamikus gondolatmenetén keresztül bontako
zik ki előttünk Tolsztoj, a művész, a tanító és a
prédikátor szüntelen tökéletesedést kereső útjá
nak és páratlan életművének lényeglátó, nagy
szellemi intenzitásról tanúskodó elemzése.

Tudományos eredményeinek publikálása
után, ám kétségkívül azok talaján, főként az
1980-as évektől, nagyjából egy időben az orosz
vallásfilozófusok elmélyülő tanulmányozásá
val, egyre inkább az esszészerű elmélkedés,
vagy amiként ő maga nevezte, a meditáció felé
fordult." írásaiban, amelyek többnyire a Vigilia
című folyóirat hasábjain olvashatók, és ahol e
műfajnak máig élő rovatot ("Mai meditációk")
teremtett, ekkortól kezdve jelentkeznek olyan
témák, amelyek egyfajta keresztény antropoló
giának és erkölcsfilozófiának is nevezhetők:

mindig az ember világban (a "technikai civilizá
cióban") való, Istenhez, a felebarátaihoz és ön
magához mért helyzetét, az ember sorsát, "ön
alakítását" és felelősségét vizsgálja. Ki a szabad?
címmeI2000-ben napvilágot látott utolsó kis
könyvében, amely - tanítványai kívánságára
- részben a korábbi írások gyűjteménye, az
emberi szabadság kérdését helyezi a közép
pontba. A többnyire evangéliumi alapú meditá
ciók mögött a nyugati egyház és gondolkodás
jeles képviselőire való hivatkozások mellett sok
szor érezhető az orosz kultúrának, az irodalom
nak és a vallásbölcseletnek az egyetemes em
bert érintő kérdésfelvetése és ihlető hatása (fő

ként Lev Tolsztoj, Dosztojevszkij, illetve Vlagyi
mir Szolovjov és Nyikolaj Bergyajev művei
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nyomán); a kérdésekre adott válaszok azonban
az imádság, a személyes, belső meggondolás,
töprengés és élettapasztalat gyümölcsei.

Török Endrének nem csupán tanárként, ha
nem jó tanácsadóként, sőt nemegyszer jótevő

ként is többen tartozunk hálával. Bár nem te
kinthető "lelkivezetőnek" olyan értelemben,
amilyenben az ortodox lelkiatyákat annak tart
juk, mégis, "sztareci fokozatú tudása"? volt az
élet számos nagy kérdésében. A hozzá közel ál
lóknak minden tehetségével, bölcsességével, fe
lelősségvállalásával és kiváltképpen rendkívüli,
személyes szeretetével igyekezett segíteni vagy
irányt mutatni. Különös adománya volt ez, va
lójában már fiatal kora óta. Mindig is dialogikus
személyiség volt, nyitott és készséges a másik
ember (akár szakmai, akár személyes) problé
máira. Krisztus evangéliuma, illetve a nagyon
mélyen megismert Dosztojevszkij és legkivált
Tolsztoj életművének, erkölcsfilozófiájának a
legfőbb tanítása nyomán a cselekvő, szolgáló
szeretetet igyekezett megvalósítani, miközben
állandó munkát végzett önmagán, és szüntelen
harcot folytatott azért, hogy lelkiismerete, a Lé
lek szerint éljen, sőt másokat is erre, az isten
képmásiság, a "csoda"s felszínre hozására, az
isteni törvény beteljesítésére tanítson. Nagyon
nagy lelkierőés féltő szeretet sugárzott belőle, de
ezt az erőt ő maga is folyton kereste és fentról
kapta. Karizmatikus egyéniség volt, elsődlege

sen "aljosai" alkat, aki megérezte, ha feltétlenül
szükség volt a segítségére. Sok tanítványa, barát
ja vallja, hogy életének döntő pillanatában Török
Endre mellette állt. Számos lelki adománya volt,
és ezeket készséggel, legmélyebb meggyőződése

szerint használta az emberek szolgálatára. Leg
jobb éveiben állandóan rendelkezésre állt. Foly
vást törekedett arra, hogy tudja, "mi a fontos, mi
a fontosabb és mi a legfontosabb".9 Igyekezett
ezt a mércét állítani maga elé, és ennek - lénye
gében az örökkévalóságnak - a fényében vizs
gálni tulajdon cselekedeteit, tevékenységét,
azért, hogya külső világról egyre jobban leválva
a belső embert keresse és valósítsa meg. Utolsó
éveiben az Isten színe elé állásra készítette föl
magát. De ez a készülődés, sőt virrasztás, lelki
éberség és szüntelen, vágyódó, aktív készenlét
jellemezte hosszú élete során. Személye, élete
igyekvő példája teszi hitelessé tanításának nagy,
maradandó művét számunkra.

Tanár Úr szeretett volna csöndben, észrevét
lenül távozni. Talán olyan némán és méltóság
teljesen, amiképpen Tolsztoj Három halál című

novellájában az erdő mélyén a fa - a természet
rendje szerint - kidől társai közül. Török End
re, ez a jó néhányunk számára feledhetetlen,
kedves ember, ez az idős korában is csodálatos



gyümölcsöket termő "fa" nagyon mély gyöke
reket eresztett a szívünkben. Nem sikerülhet te
hát maradéktalanul ez a néma észrevétlenség, s
nem marad fájdalom nélkül a távozás. Lehetet
len, hogy ne emlékezzünk meg róla. Nem csu
pán személyének a kivételessége, hanem szelle
mi teljesítménye, az örökül hagyott életmű érté
ke, jelentősége, a tanítványiság és a szeretet fe
lelőssége egyszerre kötelez bennünket erre a
megemlékezésre.

Mégis biztosan tudjuk, hogy ha nagy bána
tunkra el is távozott közülünk, a fénye - meg
marad.
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NEM TÚLSÁGOSAN ZAJOS MAGÁNY
Török Endre (1923-2005)

Az ellentét az ember fogalma körül keletkezett.
A kommunista diktatúra letűnésével a marxiz
mus embereszménye is válságba került és hirte
len újra választ kellett találni a régi kérdésekre:
kik vagyunk, honnan jövünk, hová megyünk?
A legkézenfekvóbbnek a kortárs amerikai és eu
rópai elméletek meghonosítása tűnt itthon is: a
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modern Európa kellett hirtelen, mintha a mo
dern Európa nem élt volna már akkor is éppoly
mély szellemi válságban., mint Közép-Európa
frissen szabad országai. Es megkaptuk, akkor
fiatal egyetemi hallgatók, egytől egyig a sürgő

sen pótlandó és elsajátítandó elméleteket, azt,
amit itthon Európából a leggyorsabban és a leg
könnyebben fel lehetett fogni és el lehetett adni:
dekonstrukdó, szétszóródás, a szubjektum ha
lála, recepcióesztétika, intertextualitás; csodál
koztunk, milyen műveltek vagyunk. Bár fiatal
ságunk eszményei jóval tágasabbak voltak, mint
ezek a nagyszerű, modern elméletek, lassan be
láttuk, hogy a történelmi korhoz, az átalakulás
korának emberképéhez ez az elmélet illik a leg
inkább, hogy a kommunista diktatúra elgyötört
és aljas hazugság-gépezete után az egyetlen le
hetséges alternatívát az értéksemlegesség és a
friss, nyugati, felszabadult nihilizmus adhatja.

Török Endre ehhez képes zavart volt, és zava
ró. Előadásain és egyre ritkábban megjelenő írá
saiban az Istenemberről, az áldozatról vagy a
szabadság fogalmáról olyan szenvedélyesen be
szélt, mintha mindennek, életünknek is, tétje
volna. Mintha nemcsak szövegek volnának, amit
elemezni kell, összehasonlítani, felkutatni, lefor
dítani, hanem előttük, mögöttük, rajtuk túl és
bennük az igazság, amin életünk múlik. Török
Endre hangja, világa teljességgel korszerűtlen

nek tűnt, nemcsak abban az értelemben, hogy el
ütött saját korától, hanem Nietzsche értelmében
is, aki szerint korszerűtlennek lenni annyit tesz,
mint vállalni az egyszerűség és a becsületesség
kockázatát. "Mert az emberek olyan sokrétűek

és bonyolultak lettek - írja a német filozófus a
maga korszerűtlen elmélkedéseiben - hogy
őszintétlenné kell válniuk, ha egyáltalán beszél
ni, bármit állítani s aszerint cselekedni akarnak."
Török Endre nem akart bonyolult lenni, hiszen
vallotta, hogy az igazság az, ami magától értető

dő. Ezért is talán, hogy tekintete elsiklott a ne
hézkes modernek fölött. Nem tudott se pragma
tistává, se nihilistává válni, nem tudott lemonda
ni az akár lehetetlen igazságról. Továbbra is,
csakúgy, mint a hetvenes-nyolcvanas években, a
nagyorosz írókhoz fordult vissza, Dosztojevsz
kij, Tolsztoj, Bergyajev, Sesztov, a szépirodalom,
a vallásbölcselet, a filozófia világához és benne
az igaz ember fogalmához.

Közben persze magába fogadta az itthoni
óriásokat is, József Attilát, Weöres Sándort,
Hamvas Bélát, Németh Lászlót, és hitte Pilinsz
kyvel: "Örök nosztalgiánk a nyugatnak fejlő
déshitébe vetett változékonysága. Valóságunk
azonban: az ikonok időtlen ideje, azé a minősé

gé, amely soha, és minden pillanatban elérhe
tő." Utat mutatott a soha és minden pillanatban


