
BÚCSÚ FÁJ ATTILÁTÓL

Mind gyakrabban kell halotti búcsúztatókat írnom,
s ezek, hadd legyek őszinte, mindig megviselnek,
hiszen azok távoznak rendre az élők sorából,
akik a tanáraim voltak vagy éppen nemzedéktár-
saimtól kell végső búcsút vennem. A temetés és a
halotti búcsúztató számomra így személyes ügy,
nosztalgia és fájdalom kíséri, régi, olykor sok év-
tizedes emlékek tódulnak elém. Így történt júli-
us 7-én is a Farkasréti temetőben, ahol Fáj Attilá-
tól vettünk búcsút. A búcsúztatót kiváló barátom,
Szörényi László tartotta, igen tartalmasan világítva
meg az eltávozott hosszú életútját: Fáj Attilát ki-
lencvenharmadik életévében szólította magához
a Gondviselés. Szomorú módon, a szertartást vég-
 ző lelkésszel és ministránsával együtt mindössze
tizennégyen álltunk a halotti urna körül.

Nagyon régi emlékek mozdultak meg ben-
nem, úgy vélem, hogy a közvetlen rokonokon kí-
vül (talán ha hárman voltak) én ismertem őt a leg-
régebben. Sokan tudják rólam, hogy a budapesti
pia rista gimnázium növendéke voltam. 1948-ban
az akkor már erősen a kommunista párt kezében
lévő művelődésügyi kormányzat feloszlatta a Ma-
gyar Cserkészek Szövetségét, és ennek tagjait át
akarta terelni az akkor kibontakozó úttörőmozga-
lomba. Mi azt igen sokan nem vállaltuk, így kiala -
kult egy „illegális” cserkészmozgalom, olyan pia-
rista taná ra ink vezetésével, mint Szemenyei László
és Ördögh János. Ez nem csak kirándulásokat és tú-
rákat szervezett, a szellemi képzésnek is műhelye
volt. Ördögh parancsnok úr úgy látta, a jövő kato -
likus értelmiségének szüksége van arra, hogy filo -
zófiai ismeretekre tegyen szert, így íratott be engem
és barátomat, az ötvenhatos forradalom után Nyu-
gat-Németországba menekült, és ott vagy másfél
évtizede az életből eltávozott Döbrössy Károlyt fi-
lozófiatörténetet tanulni Fáj Attilához. Persze egyi-
künk se lett filozófus. Károly sikeres ügyvédi pá-
lyát futott be a távolban, én meg irodalomtörténeti
mun kálkodással töltöttem el az életemet.

Fáj Attila fiatalember volt akkor, még harminc
éves sem, Lágymányoson lakott albér letben fele-
ségével, állás nélkül tengette életét. Ko rábban a ne-
ves katolikus bölcselő, a piarista Kornis Gyula ta-
nársegéde volt, s amikor professzorát állásából
elmozdították, Fáj Attila is munkahely nélkül ma-
radt. Ezek a filozófiatörténeti órák akkor számára
a megélhetést jelentették. Arról külön és hosszab-
ban lehetne írni, hogy mi mindent tanított nekünk.

Néhány tanulmánya már abban az időben ol-
vasható volt, így Egy egzisztencialista történelemfi-
lozófia című írása Karl Jaspers történelembölcsele-

téről éppen a Vigilia 1950-es évfolyamában. Ugyan -
ebben az esztendőben Jung Die Symbolik des Geistes
című művéről, majd 1955-ben Az ember tragédiájá-
ról közölt tanulmányt. Tudomásom szerint egyik
első írása is ebben a folyóiratban látott napvilágot:
1949-ben Thornton Wilder Cézár című mű véről. Ezek
az írásai tanúsították azt, hogy egyfor mán érdek-
lődik a filozófia és a szépirodalom iránt.

Az ötvenhatos forradalom leverése után Fáj At-
tila a nyugati világban keresett új hazát: a genovai
egyetem tanára, több neves nyugati egyetem ven-
dégtanára volt, tudományelméletet, logikát, ösz-
szehasonlító irodalomtörténetet adott elő. Írásai a
párizsi Irodalmi Újságban, a mün cheni Új Látó-
határban, a párizsi Magyar Műhelyben, a római Ka-
tolikus Szemlében jelentek meg, emellett olasz és
más nyugati folyóiratokban voltak olvashatók. Ma-
gam az Országos Széchényi Könyv tár úgynevezett
„zárt osztályán” találkoztam ezekkel a folyóirat-
okkal, s nagy örömmel konstatáltam, hogy egykori
tanárom szorgosan dolgozik, ráadásul kapcsolatot
épített ki a nyugati világban kialakult magyar kul-
turális élettel. Később találkoztunk is, úgy emlék-
szem a Magyar Műhely vagy a Pax Romana (vagy
mindkettő) valamelyik nyuga ti összejövetelén.
Majd a kilencvenes évektől kezd ve, midőn Fáj At-
tila hazajárt (sőt egy kis lakása is lett a Karinthy Fri-
gyes úton), rendszeressé váltak a találkozások.

Igen terjedelmes és értékes életmű maradt utá-
na: olasz, német, angol nyelvű könyvek és tanul-
 má nyok. Széles eget tekintett át, fontos tanulmá-
 nyai jelentek meg Dosztojevszkijről, James Joyce-ról
(például az Ulysses című nagyregény általa fel tárt
magyarországi vonatkozásairól), Kerényi Ká-
 rolyról, Cs. Szabó Lászlóról, a modern regényről.
Számomra leginkább figyelemre méltó munkája
A Jónás-téma a világirodalomban címmel 1977-ben
Rómában látott napvilágot (magyarul), ebben a bib-
liai történet modern irodalmi feldolgozásairól
adott képet, különös tekintettel Babits Mihály Jó-
nás könyve című klasszikus költeményé re. Valójá-
ban itt volna az ideje, hogy Fáj Attilá nak (aki a rend-
szerváltozás után a Magyar Tudományos Akadémia
külső tagja lett) más művei is eljussanak magyar for-
dításban a magyar olvasók kezébe.

Ott, a Farkasréti sírkertben egy sok évtizedes élet-
történet epizódjait idéztem fel, miközben hallgat-
tam a halotti búcsúztatót. Fáj Attila rangot szerzett
a nyugati világban, nemcsak önmagának, a magyar
tudományosságnak is — szeretetre méltó egyéni-
ségét, imponáló tudományos munkásságát, szü-
lőhazája iránt tanúsított hűségét nem szabad elfe-
lejtenünk.
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