
KÉZAI BÉLA:

IllAS ANTAL

Próbálta kitapintani az ösvényt és a Pályát előbb Pécs tornyai,
aztán az Alföld és Somogy buckáí felől. A dunántúli egyetemi
városból az alföldi instruktorságba s onnan vissza ismét - vala
hányszor újabb pénzre tett szert a továbbtanuláshoz - mindenkor
Pesten keresztül vezetett az útja. Nem a távoli, tarkább világ va
rázsa, inkább a menetrend kényszere röpítette őt keresztül ezen a
kőrengetegen. A harmincas évek fordulóján a csonka ország fiatal
sága számára Pest már nem volt többé az Igéret földje s nem je
lentette az ifjúság kalandját. A megszépítö távolságok kísértő fé-
nye nem ragyogta be bizarr háztetölt és habarcsból való díszeit.
Azokban az években, itthon, rég nem voltak már távolságok, de
arányok sem. Ellenkezőleg: veszedelmesen sodrödtunk egy ala
csonyabbrendűségi érzésállapot felé s aki ettől szabadulni akart,
Nyugatot járta be vagy a multba menekült, hogy méretekkel és
arányokkal ismerkedjék.

Odakint pedig késő délutáni színe volt a világnak s a háttér
ben egy erazmista Európa konferenciázott. Az emberi közeledés
parancsát azonban csak az idegenforgalmi plakátok jelszavai vet
ték komolyan, mert nagy üzlet volt ezekben a szavakban: font
sterling és dollár. Amikor pedig a megbékülés, kibontakzoás lehe
tőségébe vetett hit is elenyészőben volt, az emberi társadalmat
exisztenciális pánik kerítette hatalmába. Az általános válsághan
gulatot súlyosbította nálunk az is, hogy az új évtizedforduló a
nemzedékváltás kritikus pillanataival esett egybe. A huszas évek
főiskolás ifjúságának első évjárataí ekkor hagyták el egyszerre
nagy tömegekben a kicsiny ország négy egyetemének padjait s e
pánikban először állanak az emberélet legdöntőbb sorskérdése
előtt, hogy megtalálják az ösvényt és a pályát. A "birtokonbelü
liek" természetes ellenállását az egyetemes válsághangulat fokoz
za: e nagy nyomás alatt egy desilluzionált fiatalság még konokab
bul és kíméletlenebbül érzi elhagyatottságát.

Mozgalmak, szemináriumok és munkaközösségek köré sorako
zik tehát, vagy rövidéletű folyóiratok hasábjain próbálgatja a
maga hangját. Szellemi élményviLága tartaimát a Szekfű-féle tör
ténetszemlélet nagymértékben formálja, kitekintéseiben pedig az
osztrák, német és távolabb: a francia katolikus megújhodási moz
galmak hullámveréseivel találkozik. Lelkére és képzeletére a
csonkaország felett, az integer Regnum valósága hat ismét és ma
gasodik egyre inkább e zűrzavaros korszak délibábos próbálkozá
sai fölé. Az évtizedforduló fiatalságának világérzése ezen a Szektil
Gyula által idézett valóságon keresztül bontakozik ki és kapcso
lódik ismét Európához. amelynek alapformái örökletesen keresz
tények és katolikusok.

E nemzedék krítíkai magatartásának jellege még a jelenre
vonatkozóan is éppen ezért történeti és katolikus. önmagát s a
magyar közállapotokat, de a nagyvilágot is e szemüvegen keresz
tül szemléli, türelmetlenséggel és lázadással, történelmi mulasztá
saink s a nyugattól való elmaradottságunk miatt.
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Fiatal katolikus íróink közül ljjas Antalban lesz adatszerit
megalapozottsággal tudatossá, szinte szenvedélyes természetévé ez
a szemléletmód, amely hatalmas ingert vált ki belőle a munkában,
sokoldalú és páratlanul gazdag kultúrájának kiépítésében. Ám
közvetve hat azokra is, kik nyugati lélekútjaikon a történelmi
katolicizmus belső megújhodásának láttán, szomjas szívvel ismer
kednek az európai nagy távlatokkal és arányokkal.

ljjas Antal már meglepő érettséggel fejezi ki ezt a forrongó
kortársi tudatvilágot első történeti tárgyú elbeszéléseiben, amelye
ket somogymegyei és alföldi instruktorsága idején, a huszas évek
középén írt. Az ország legnyugatibb szélén, Szentgotthárdon szü
letett 19Ü6-ban, gyermekéveit Zalaegerszegen éli, de Selmecbá
nyán lesz piarista diák, majd Szombathelyen érettségizik és mint
noviciusjelölt az ottani dominikánus zárdában egyházi studiumok
ba merül, Fiatal szellemét a dunántúli tájlélek. az olasszal oly
rokon pannoniai föld s a felvidék egy ősi kultúrvárosa formálja.
Szinte jelképes értelmű, hogya Pozsonyból Pécsre futott egyetem
falai között találja meg a maga kulturális és világnézeti kialaku
lásának jegecedési pontját is. A jövő feladata lesz megállapítani
majd, hogy a rövidéletű, de a felvidéki polgári-kulturális akarat
teremtette pozsonyi egyetem Pécsett hogyan egészül ki a pannoniai
latinos táj hatásaival s lesz a Dunántúl művelődésí centrumává,
peremén annak a délszláv világnak, amelyből lijas Antal atyái
szerínt származott. Ebben az annyiféle hatást és élményt egyesítő

pécsi spektrumban bontakozott ki Ijjas Antal, az író, a tudós s a
későbbi publicista. A pécsi egyetemen bölcselettörténeti és szocío
lógiai tanulmányokkal foglalkozik, olasz irodalmi tanulmányaí
pedig az itáliai középkor s a renaissance sokrétű világát nyitják
fel kutató szelleme előtt, míg az újabbkori magyar történelem
problérnáíba való elmélyedése gazdag publicisztikai munkásságá
nak fakasztja fel termékeny forrásait. Az ismeret annyiféle régió
ját bejárt fiatal tudós ilymódon már teljesen felkészülten lépi át
a kritikus évtizedet, a "harmincas évek" küszöbét, hogy egy lázas
és nyugtalan eseménysor éber tanújává választja ki őt az idő.

Irodalmunkban alig akad hasonló példa erre a kettösségre és el
lentmondásra, ami ljjas számára a korral való közvetlen találko
zást jelenti: a nagy doktrinák és az örök alapelvek e fiatal isme
rője egy felboruló és zavaros korszak örvényébe vettetik. A ke
resztény európai magaskultúra ez ifjú apostola valóban magányo
san áll e pillanatban, amikor végkép búesúzva tanulmányai esz
tendőitől, megfogózni próbál Budapesten. Ezt a pillanatot örökíti
meg "Külvárosi éjszaka" című naplóregényében, amelynek szív
dobogtató sorai között egy megpróbáltatott nemzedék ifjúsnga tű

nik el visszahozhatatlanul. Egy esztendő a külvárosí éjszakában:
vergődés a kifejezésért, napról-napra megújuló harc a kenyérért,
a darabka fedélért, az alkotás elemi feltételeiért, amelyeket ha tol
lal, ha hólapátolással szeréz is meg, de kézben tart végre.

Neve különben sem ismeretlen már a katolikus sajtóban és
irodalomban, amely éppen ekkortájt kezd megteIítődni az (lj ha
tások ízeivel. A Nemzeti Uiság hasábjain 1924-től több mint egy
évtizeden keresztül sűrűn jelennek meg nagvobbrészt történelmi
tárgyú novellái, arnelveket utóbb "tJzenet" (1937) címmel gyűjt

kötetbe. Honnan az a bíboros pompa s az a kísértetiesen meg~jtö

szfngazdazság; a gyöngéd líraiságnak g'iottói bája, ami első pilla
nattól jellemzi stílusát s ami beragyogja renaissance-hősei démoni
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arcát és igéző nőalakjait ? Látomás? Mágia? Élmény? Mind a há
rom. Hiszen egy pillanatra meglátja Firenzét is és onnan hozza al
kotó szenvedélye középpönti témáját: Dantet. Tavaly megjelent
Dante-regénye (Az emberélet útjának feléig) egy ifjúkor ragyogó
élménye az Isteni Szinjáték költőjének ifjúságáról és eddig Ijjas
főműve is. A ,.,Mirandola fordulása" c. regénye (1938) csak a fi
renzei-renaissance élmény ébrentartása a Dante-téma végső meg
érleléséig, bár Dante-regénye alapformáiban és megfogalmazása
nagyrészében az első elragadtatás emléket őrzi.

A kibontakozásíg azonban még nagy utat kell megtennie és
Ijjas a nehezebb utat választja: az egykori tanárjelölt, a tudós és
a humanista író, a filozófus nem nyomja el, sőt egyre hevesebben
keltegeti benne a pedagógust, kinek katedrája a sajto és elsősor

ban a katolikus sajtó, amely éppen Bangha Béla apostoli és agita
tív varázsának hatása alatt a háború utáni kornak egyik legfonto
sabb szellemi tényezőjévé lett, különlegesen értékelve azt a szere
pet, amelyet egy intelligens katolikus olvasóközönség kialakítása
tekintetében betöltött és betölt mind a mai napig. Ennek a sokesz
tendős együttműködésnek imponáló eredménye a nyolckötetes
Bangha-Ijjas egyháztörténet, amelyből három kötetet (Reneszánsz
és hitszakadás kora, Az Egyház és a fejedelmi abszolutizmus kora,
A legújabb kor egyháztörténete) Ijjas írja meg eredeti kutatások
nyomán. Művének egyik-másik fejezete, kivált a reneszánsz-pápák
portréi, a magyar katolikus történeti esszéírás remekeL

Ijjas, mínt a Magyar Kultúra s. szerkesztője, de korábban is,
1931-től kezdve, mínt e folyóirat munkatársa, egymásután adja
közre széles körökben figyelmet keltő cikkeit és tanulmányait az
időszerű katolikus kérdésekről s a felmerült kultúrpolitikai, tár
sadalmi és irodalmi problémákról, Ekkor írja egyháztörténeti ta
nulmányait is, amelyeket - köztük az egyedülállóan becses Kálvin
János portrét - a Bangha-IjjaS egyháztörténet hatalmas tárgyi
rendszerébe illeszt bele. Csakhamar (1934-ben) a Nemzeti Uiság
lesz az ő legfontosabb és bámulatos termékenységgel és elokven
ciával szolgált munkaterülete, bár aktivitása túlcsap ezeken a ke
reteken is: szervez, előad s egyre újabb vállalkozások gondjait ve
szi a vállaira (Magyar Vetés, Credo). A Nemzeti Ujság hasábjain
immár közel tíz esztendő óta megjelenő vezércikkei, politikai ta
nulmányai, kulturális és történelmi vonatkozású megemlékezései.
Ezek az írások: szokatlanul sokoldalú képességekről vallanak és
olvasói előtt éppen történelmi és katolikus kultúrájának mélysé
gével és széleskörű szak-tudományos képzettségével tűnik feL
Publicisztikai írásművei feltétlenül külön stílust jelentenek, egy
úttal pedig a magyar közírás legbecsesebb hagyományainak kép
viseletét. Éppen e munkássága folytán fordult érdeklődése a ma
gyar történelem megismerése felé. A részleteken kívül kiterjedt a
figyelme a nagy történeti összefüggésekre : Erdély történetét, a
Balkánét, a Habsburg monarchiával való összefüggéseiben kevesen
ismerik úgy, mínt ő. Ezek az előzmények magyarázzák érdeklődé

sét Széchenyi István személye iránt is, hogy a legelső forrásokig
visszamenőkutatásokkal illessze bele a legnagyobb magyar ifjúkori
fejlődésének és élményeinek rajzát a Napoleon-kori Monarchia tör
ténetébe (a kitüntetett Széchenyi-regény könyvalakban a Vigilís
kiadásában jelent meg).

Az író Ijjas mindenekelőtt stílusteremtő művész, Vérbő, majd
fínom, egyszer erős tartással tömörített, dinamikus stílusát a saját
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vallomása szerint nagyszámú fordításain edzette önálló remekké.
Ezek közül a legjelentékenyebbek Gertrud le Fort két regényének
(A gettóból jött pápa és a Magdeburgi menyegző) fordításai. Az
előbbi (1934) az ljjas-stílus tündökletes festőiségét, valóság
támasztó hevét, kísérteties élességét már teljes kibontakozásában
mutatja meg.

Irói módszereinek kialakításában az ösztönös művészt a szel
lemtörténész kritikai érzéke támogatja. A felidézett kort nem kül
ső jegyeiben és külsőségeiben állítja elénk, hanem sajátszerű,

belső valóságában. Érzéki erejű stílusa a legbensőbb beleérzés ka
landjára teszi őt képessé. Egy-egy nagyszabású rézkarc kísérteties
pontosságával megjelenített alakjai, azoknak lelkivilága, sőt fan
táziakészlete - a legközelebbről érdeklik. Ennél már csak stílus
utánzó virtuozitása káprázatosabb, amellyel korhangulatot. modort,
atmoszférát és gondolkodásmódot érzékeltet s amire talán a legér
dekesebb példa a Dante-regény apácafőnökasszonyának fiktív fel
jegyzéseinek szinte megtévesztően egykorú stílusa. E rendkívüli
gondosság, a belső valóságra irányuló figyelem határozza meg mű

formáját is. A miniatúrát kedveli, s a nagyelbeszélést, akárcsak a
hozzá soktekintetben hasonló Konrád Ferdinánd Mayer.

lifas Antal mindössze harmincnyolc éves. Gazdag esztendők

hosszú sorával a háta mögött, pályája mégis csak most van kíbon
takozóban, Ezért, ami hibát ejtettünk tán vagy hiányosságot ér
zünk a fent leírt sorokban, fedezze az a mentség, hogy ljjas élet
műve sem teljes: a munkák és a napok termő bősége ezután kö
vetkezik. ...

HOLLÓ ERNÓ:

TAVASZ
A dombokon felgyult a tűz,

a völgyek mélyén láz terem,
a fákban él a lázadás,
tavasz van: dús és szertelen.

Az ébredés egy óriás
hangjával zeng az utakon,
kiált és reszket a bokor
s csurog az illat bódítón.

Lobog az erdő, csak lobog,
hogy hajába szökött a nap,
a föld szaga úgy folyt körül,
mint diadalmas akarat.

Az éj is tűzzel van teli,
a láz ég boldog ajakán,
s bár a távolság messzetart,
hangod zenél az éjszakán.
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