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Megrendülve állunk kollégánk, barátunk és - a fiatalabbak nevében nyugodtan
mondhatom - tanítónk ravatala előtt. Ismét búcsúzunk - az Új Ember és a Vi
gilia szerkesztősége és kiadóhivatala nevében - ' egllik "nagy öregünktől", aki
1ava életét a katolikus kultúra és művelődés ügyének szentelte.

Jó iskolája volt. A piar istákhoz, majd a premontreiekhez járt gimnáziumba
Szombathelyen, a pé~si bölcsészeti karon történelem, földrajz és olasz szakot hall
gatott s 1931-oen abszolvált. 1948-ban Szegeden szer~ett bölcsészeti doktorátust
t'ilágtörténetból és bölcselettörténetből. Mindjárt pályája kezdetén eljegyezte ma
gát a katolikus sajtóval, melynek élete végéig - míg c::nk egészsége engedte 
hűséges munkása maradt. 1931-től 37-ig a Mária Kongregáció és cl Magyar Kul
túra egyik szerkesztője és a Nemzeti Újság munkatársa; 1941..tői 44-ig fL KALOT
kiadásában megjelenő Magyar Vetés hetilap és a Népunk I:Ímű f aly Ó'irat szer
kesztője. 1945-től, a lap alapításától fogva az Új Ember főmunhatársa egészen
a - máig is nehezen érthető - nyugdíjaztatásáig,

Roppant méretű és gazdag tartalmú életművet hagyoct maga után, amely
- helyenkénti kérdő;eleivel és tévedéseivel is - méltó a me gbecsülésre és íz szám
bavételre. Munkássága zavarba ejtő sokoldalúságát tükrözi. Remek tollú publí
éista, fantáziadús riporter, színes tudósító; újságcikkeinek gyűjteménye bi zonyára
több vaskos kötetre rúgna. C. F. Meyer és Burckhardt hatását mutató, de jelleg
zetesen egyéni stílusú és komor alaphangú novellái, amelyek sorsának, rendhagyó
életének nem egy titkát őrzik, a maayar elbeszélésirodalom ritka értékei közé
ta1·toznak. Legalább egy tucat regény szerzője; ezek közül számára aMirandola
fordulása, Az emberélet útjának feléig, a Széchenyi kapitány és a Szienai leg enda
voltak a legkedvesebbek. Német, olasz, latin és görög nyelven írt, beszélt és fordí
tott. Fordításai közül ' i s kiemelkedik Gertrud von Le Fort A gettóból jött pápa
és , A magdeburgi menyegző dmű műveinek átültetése magyarra. .Jelentősek egy
háztörténeti, biblikus, a teológiát népszerűsítő munkái. Az általa is bevallottan
apologetikus tendenciájú, páter Banghával közö$en írt és szerkesztett nyolckötetes
A keresztény egyház története, valamint a Húsz évszázad viharában ma ts tisz
teletet ébresztenek - ha már sok mindent másképp is látunk -:- hatalmas isme
retan'yagukkal és gondolatgazdagságukkal. tletének befejező szakaszában, amikor
eléggé mellőzöttnek érezte magát, két kiadónk - a Szent István Társulat és az
Ecclesia - gondolt bámulatos tudásának kiaknázására, a katolikus olvasóközönség
szellemi hasznára. Itt jelentek meg a monumentális Szentek élete, a Jézus története
és a XXIII. János pápának emléket állító Isten igaz embere.

Különös módon, Ijjas Antal sohasem vágyott az íróság címére és rangjára.
Legszívesebben egyháztörténésznek nevezte volna magát, akárcsak a francia Daniel
-Rops, akihez közeli s távoli barátai hasonlftották. Talán azért, mert azt a feltét
len egyházhűséget, szellemi odaadást szerette volna hangsúlyozni, azt a szolgáló
hódolatot, amit egész életében az egyház iránt tanúsított, tudásával és miívésze
tével kifejezett. Számára az egyház elsősorban azt a kultúrkört jelentette, amely
megtermékenyítőleg hatott az emberi szellemre, a kereszténységgel bomlott s nőtt

ki századokon keresztül és lett a Tudomány, a Művészet és a Lelkiség letétemé
nyese. Meghajolt az előtt az egyház előtt, amely a történelem viharában a Kegye
lem és a Kultúra gazdagító ruháiba öltöztette föl a szegény nemzeteket és hit
hez, megl1yózódéshez juttatta azokat, akiknek sem hitük, sem meggyőződésük nem
volt.

Mit kapott hűségéért és szolgálatáért cserébe? Itt, a végső búcsú perceiben,
kérdések is felötlenek bennünk. Vajon megbecsültük-e tehetségének és odaadá
"ának mértéke szerint? Megkapta-e azt a kitüntetó figyelmet részünkről, amely

Elmondta lJJas Antal ravatalinil 1919. október 30-in Ben'l Béla a rikoskerelztl1rt ej Köz
temet6ben.
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az egyhá.z világi apostolainak ma, II Zsi,nat korában kijár? Itt, a végső btí.csú
perceiben, nem árt a lelkiismeret-vizsgálat. Megértettük-e, miiyen fontos éTték
őrző és értéknemesítő feladatra vállalkozott, amikor a katolikus kultúra és miíve
lódés ügyére tette föl az életét? Arra az ügyre, ami most, Ijjas Antal halálával
tOl,ább szegényedett.

Nekünk, élőknek, akik ugyanezt a pályát futjuk be, mint éi, és ugyanezzel a
hittel és odaadással igyekszünk szolgálni, az a dolgunk maradt, hogy. megóvjuk
és hasznosítsuk ennek az életműnek összes értékét és tanulságát. Tartozuftk ezzel
I]jas Antalnak, és természetesen tartozunk ezzel a lelkiismeretünknek.

Ha siratjuk őt, egy kicsit vele siratjuk magunkat is.
Uram, Istenem! Könnyű legyen neki a föld, nekünk meg az élett ;

JI ROlDj,dLOl~l

"Uii.JkiJ '0i!J(J.1'-
Ú (j:ftd(J1'- c!lnd,áJ
lanuLmán,y.kMeU

Majdnem egyszerre jelent meg a köny
vesboltok kirakataiban Tüskés Tibori
és '. Fodor András? tanulmánykötete.
Nemcsak a kiadás alkalomszerűsége

okán érdemes róluk egyszerre szólnunk,
hanem azért is, mert mindkét író
ugyanazt a hagyományt őrzi és fejezi
ki makacs következetességgel. Tüskés
Tibor is, Fodor András is védi-óvja
azt á numanista tradíciót, melyet 
olykor némi negatív mellékzöngével
"pannón"-nak nevezünk. Műveikben

meghatározó a dunántúli táj fénylő

ragyogása, a lélek folytonos nyitottsága
és a műalkotások emberi tartalmára
összpontosító fokozott figyelem.

Minden író' számára meghatározó él
ményt jelentenek az indulás évei, az
első hatások. Tüskés Tibor külön cik
lusban idézi vissza mestereit. Az olva
sót az első pillanatban bizonyára meg
lepi, hogy ezek közölt a klasszikus
költői hagyományt őrző Aprily Lajost
éppúgy ott találja, mint a magyar
avantgarde legnagyobb mesterét, Kas
sák Lajost, s hogy a szerzö az azono
sulás és megértés egyazon gesztusával
tud beszélni Illés Endreről és Féja Gé
záról, Veres' Péterről és Kolozsvári
Grandpierre Emilről. A kötet - me
lyet "szeretett és tisztelt mestere, Ró-

J. Tüskés.Tlhor: Mérték és mü (Szépirodalmi)
2. Fodor 9\ndrAs: FutArposta \Széplrodalml)

nay György emlékének ajánl", - még
is meggyőző bizonysága annak, hogy az
irodalomtörténésznek és a kritikusnak
nem kell iskolákhoz s még kevésbé
klikkekhez tartoznia, hogy adekvát mó..
don fejezhesse ki igazságát. Tüskés
Tibort ebben a függetlenségben élet
formája és ízlése is segíti. Az utóbbi
nak köszönheti szenvedélyes, nyugtalan
érdeklődését, mely képessé teszi egy
mástól olykor annyira eltérőnek -látszó
jelenségek, írók és művek értelmezésé
re. Sosem prekoncepciók alapján ítél
kezik, hanem llz· alkotások alapos, sok
szempontra kiterjedő elemzése segítsé
géve! igyekszik kíhámozní azokból azt
az emberi tartalmat, mely az olvasót
is megajándékozhatja a lélek felemel
kedésének, megtisztulásának boldog píl
lanataivaI. Az életműveknek ez a rétege
foglalkoztatja elsősorban, s ez ajzza fel
kritikusi szenvedélyét, rnelyből azonban
jórészt hiányzik a bírálat keménysége,
hogy helyet adjon a megértésnek és az
író iránt táplált szeretetnek és biza
lomnak. Ném véletlen, hogy a legna
gyobbak alkotásaiban is az "üzenet"-et
keresi, a humánum villanásait mutatja
föl a rátalálás örömével és szenvedélyé
vel. Egyik legjobb tanulmánya Németh
László pedagógiai esszéiről szól, sokrétű

elemző munkával idézi meg a dráma
író Illyést, részletesen dokumentálja
Kassák pályájának nagy fordulatát, rní
dön ennél a merev elutasítás' helyébe
a megértő, klasszicizálódó tendenciák
léptek, szép esszében méltatja Gyergyal
Albert önéletrajzi könyvét.

E tanulmányok aligha beszélnek az
illető író legjellemzőbb és legfontosabb
műveiről. Németh László életművének

bizonyára irodalmi tanulmányai a kulcs-
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