
PILINSZKY JÁNOS

Jegyzetek Illyés Gyuláról
(Kéziratból)

Illyés Gyula a "Kortárs" legutóbbi számában megkapó és gazdagon árnyalt
följegyzésekben számol be az öregedésélményéről, ellentmondásosságáról. Tű

nődéseiben - természetesen - helyet kap a természetfölötti is, ahogy az elmúlás
szorításában fölszökken az élet, a halál szorításában az öröklét. Irása - szellemi
alkatának megfelelően - inkább beszámoló, mint vallomás; nem az utolsó, ha
nem az "utolsó előtti" lépés -- lépések? -- története. Egy montaigne-i és voltaire-i
alkat őszinteS'égétcsodálhatjuk benne, akit végtelen hosszú út választ el mégis a
következő, az "u~olsó lépés" krónikásaitól -- Pascaltól, Kierkegaardtól- Simone
Weiltől. Ez persze nem értékmérés. Hiszen Illyés már fiatalon is az "utolsó előt

ti lépés" művésze volt, ez adta írásainak ritka ízét, bizonytalanságból fogant ér
zékenységét, s nevelte rá, hogy stílusa egy fokkal mindig meggyőzőbb legyen,"
mint meggyőződése. -

Bizonytalanságáról soha semmi sem vallott mélyebben, mint stílusbiztonsága.
Végig vándorolt hűségesen az időn, ez igaz, de végig az "utolsó előtti lépés" ván
dora maradt, ahogyan Pascal - például - egész életében az utolsót lépte. Ismétel
jük: ez nem értékítélet, hanem jellemzés. Illyés sajátos életműve igen nagy segít
séget nyújt mindazoknak, kik rokonai, s akikben a bizonytalanság az ő segítségé
vel tud valódi szavakra találni; még akkor is, ha vallásos elmélkedései lényegé
ben soha nem lépik át a tisztán humanista szintet.

(Keltezetlen. De vele egy füzetben található a Protik és amatőrök cimű cikk, A zsenialitás szor
geiom kezdetíí glossza és Simone Weil a keresztről oírnú fordítás. Az első kettő 1968-ban jelent
meg az Új Emberben. Valószínú hát. hogy ez a jegyzet is abból az évből való. A Kortárs csak
ugyan akkor közölte Az öregedés tünetei címen három folytatásban Illyés Gyula följegyzéseit.
amelyekből egy évvel később a Kháron ladikján címú kötet összeállt.)

DOROMBY KÁROLY

Elmosódó arcélek
J:'z emlé~ek vastag kötetében lapozgatva, különbözó élességgel tűnnek elő rég

mult esemenyek, arcok, szavak, mozdulatok. Elmosódott arcélek. Essék most né
hányukról szó, .fől~? olyanokról, ,~kiket 'ritkán vagy szinte sosem emlegetünk,
~ol?tt ~ maguk Idejeben fontos, sot esetenként döntő szerepet játszottak a Vígí
lia eleteben.

J:'RApI ZSO~~. Ami~or. 1935 februárjában a Vigilia első száma megjelent,
m.~r ~mt:g~ ketev;s múltja volt annak a szellemi erjedésnek, ami az egyetemi
diákság koreben, foleg az egyetemi Mária Kongregációban indult meg, és új utak

173



keresésére ösztönzött a katolikus gondolkodásban- irodalomban és társadalmi
reflexiókban. Balla Borisz volt az, akinek akkor már neve is volt, s akihez írásai
alapján gondjainkkal és gondolatainkkal fordulhattunk. Az ő révén jutottunk el
azután Possonyi Lászlóhoz és Aradi Zsolthoz, és ez a három név vált azokban az
években szinte jelképévé azoknak a törekvéseknek, amelyek friss levegőt igye
keztek beereszteni a magyar katolikus szellemi élet dohos szagú termeibe.

Hármójuk közül egyedül Aradi Zsolt volt a szó igazi értelmében vett profi.
Már akkor hivatásos újságíró, publicista, aki a jó szervez6képességnek sem volt
híjával. Jó érzékkel ismerte föl az igényeket és azok kielégítésének módját is. Az
ő hozzáértése és szervező munkája nélkül sem a Vigilia, sem másfél évvel koráb
ban a Korunk Szava nem jelent volna meg. De sajátságos módon mégsem vált
ennek a sokat ígérő szellemi mozgalomnak vezéralakjává. Talán ezért is mosó-·
dott el inkább az alakja. Sokat töprengtem, mi lehetett ennek oka, hiszen ezután
öt éven keresztül dolgoztunk együtt, ugyanabban a szerkesztőségi szobában és ő

mindvégig ugyanaz az éles szermí, a dolgokat helyesen látó és biztosan megítélő

pu'blicista maradt. Talán azért emlegettük ritkábban, mert minden külső aktivi
tás és néhány szerencsétlen személyi vita ellenére, megmaradt alapjában véve
reflektív természetnek. A Felvidékr61 került át Magyarországra meglehetősen
romantikus körülmények között. Mint egyetemi diákot kémkedés gyanújával
perbe fogták, majd aztán, egy kora tavaszi hajnalon, az egyik határállomáson,
többedmagával, Magyarországon fogva tartott kémekkel cserélték ki. Talán ez is
közrejátszott abban, hogy a két háború közötti Magyarország közéleti buktatói
ban sosem ismerte ki magát igazán. 1938-ban együtt szerveztük meg a Budapesti
Eucharisztikus Világkongresszus és a Szent István Emlékév sajtoirodáját. Egy ,
évvel később Rómába ment tudósítónak, a háború 'és a német megszállás viha
rait a Vatikán állam területén élte át, és azután már nem jött haza. Amerikában
telepedett le, ahonnan már csak két életjel jött tőle két angol nyelvű könyv for
májában, amelyekben XI. és XII. Pius pápa életrajzát írta meg. Aránylag fiata-
lon, 57 éves korában vitte el a rák. .

JUHÁSZ VILMOS. A Vigilia második világháború utáni újramegjelenésének
volt legfőbb sze'rvezője. Ez azonban csak egyik - bár természetesen nagyon fon
tos - epizódja volt egy sokoldalú és hatalmas életműnek. Juhász Vilmos külsőre

nem mutatós, kövérkés, félszeg ember volt, a végletekig szerény, szelíd és halk
szavú, és ugyanakkor az igazán nagy polihisztorok egyike. Rengeteget dolgozott.
Irásos múveinek már a puszta felsorolása is látványos képet nyújt arról, mi min
dennel foglalkozott. Neve a két világháború között először az Athenaeum könyv
kiadó nagy sikerű földrajzi sorozatának egyik legtöbbet foglalkoztatott szerzője

k~nt vált ismertté. Ő írta meg Az aranyföld hajósai címmel a mexikói azték biro
dalom meghódításának, majd Az Inkák birodalma címmel a dél-amerikai perui bi
rodalom leigázásának történetét, rendkívül színesen és alaposan. Majd ugyaneb
ben a sorozatban Tibet történetét. Ugyanebben a földrajzi témakörben ő szer
kesztette - és javarészt írta - a Révai könyvkiadó A világ felfedezői és meghődít6i
című sorozatát. O szerkesztette a Dante és Pantheon kiadók közös kiadásában
megjelent hat vaskos kötetból álló Új Lexikont, ami hézagpótló volt a maga idejé
ben, a harmincas évek végén. Közben szépirodalmi műveket is fordított, és bele
fogott egy nagy lélegzetű Rákóczi-monográfiába; az 1935-ös Rákóczi-emlékév vé
ge felé azonban még mindig csak a fejedelem tizenötödik életévénél tartott. Mi
vel a könyvnek sürgősen meg kellett jelennie, ezért egy másik íróval gyorsan be
fejeztették. Ez egyébként nem volt egyedülálló eset Juhász Vilmos életében,
mert nemcsak pénzzel, de idővel sem tudott gazdálkodni. Annyi minden érdekel
te és annyi mindenre vállalkozott, hogy állandó késésben volt munkáival. Hozzá
fogott egy sok kötetre tervezett hatalmas vallástörténeti munka megírásához, de
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-Megváltás felé címmel ebből is csak az első kötet jelent meg, amely a történelem
előtti idők vallásos hiedelmeit és szokásait írja le rendkívül érdekesen.

A háború után rövid ideig újságíróskodott, majd a Singer és Wolfner kiadóvál
lalat irodalmi igazgatója lett. Közben pedig, kezdettől fogva szorgalmazta a Vigi
lia mielőbbi megjelenését. Mert mélységesen hivő katolikus volt, ha mint írót és
gondolkodót nem is tartották ilyenként számon. Az ő ötlete volt az is, hogy Sík
Sándor a legalkalmasabb személyiség, aki körül ez a katolikus szellemi műhely
újra megalakulhat. Ennek érdekében már 1946 tavaszán, a legvadabbul dühöngő
infláció idején, amikor még csak távoli álomnak tűnt a folyóirat megjelenése,
egy közös kirándulást szervezett meg Pannonhalmára, amelyen katolikus szel
lemi emberek, írók, újságírók vettek részt, és amelynek során Sík Sándor tartott
számukra egy amolyan lelkigyakorlat félét, életre szóló élménnyel gazdagítva
őket. Még semmi sem volt rögzítve, de lényegében itt született meg a háború
utáni új Vigilia.

1946 decemberében jelent meg azután az új Vigilia első - és abbanaz évben
természetesen egyetlen - száma. A címoldalán ez állt: Szerkeszti: Juhász Vilmos
és Sík Sándor. A felelős szerkesztő Sík Sándor mellett Juhász Vilmos mint fele
lős kiadó jegyezte a lapot és mindjárt két rovata is indult benne, egyik a világ
egyház életéről, a másik a világpolitikáról, később azonban - megint csak nagy
elfoglaltságai miatt - abbahagyta őket. Közben megjelent Az atomkorszak új vi
lága című könyve, amely Magyarországon talán az első - és világszerte sem na
gyon sokadik - erkölcsi, gondolati reflexió volt a hirosimai atombombára.

ECKHARDT SÁNDOR. Eckhardt Sándor neve azért nem ment feledésbe, mert
ehhez a névhez fűződik a mindmáig legjobban és legtöbbet használt magyar
francia és francia-magyar szótár. Es mint irodalom- és nyelvtudóst nyilvántartja
őt nemcsak a magyar, hanem a francia tudományos világ is, amely utóbbinak
körében külföldinek ritkán kijáró nagy tiszteletnek örvendett. Hogy ezenkívül
még egyéb is volt, így például mélységesen hivő lélek és a társadalmi jelensé
gekre érzékenyen reagáló és reflektáló tudós, arról már ritkábban esik szó. A
Bölcsészettudományi Egyetemen, ahol francia tanszékvezetőprofesszor volt, va
lóságos réme volt a diákjainak. Rettegve simult mindenki a falhoz, amikor apró
termetével és villogóankopasz fejével végigment a folyosón.

Mikor aztán a Vigilia szervezoi és szerkesztési munkái során szorosabb kap
csolatba kerültem vele, sokat gondolkoztam azon, vajon mi lehetett e félelmetes
és olykor valóban kíméletlen szigor mögött. Pedagógiai megfontolásokon túl, ta
lán valami különös leplezni akarása nagy belső érzékenységének és törékenysé
gének. Mert l} magánérintkezésben kevés hozzá hasonlóan kedves, figyelmes és
nyájas embert ismertem életemben. Es mi., a Vigilia akkori fiatalabbjai, nagyon
sokat- tanultunk tőle. Engem azonkívül még külön mindig meglepett nagy teoló
gíaitájékozottsága. Azon az emlékezetes pannonhalmai lelkigyakorlaton, 1946
áprilisában, egymás mellett ültünk. Csodálatos volt hallgatni azt a teljesen új
szení hangvételt, amellyel Sík Sándor a keresztény egzisztenciáról, bár evangé
liumi hitelességgel, de a hazai fülek számára szokatlanul, beszélt. Eckhardt Sán
dor akkor odasúgja nekem: "Rómában ezt nem. pontosan így tanítják, de igaza
van." Sík Sándor semmi téveset nem tanított. Egyszeruen csak prófétai lélekkel
ráérzett arra, ami húsz évvel később, a zsinat idejére, általános eszméléssé vált
az egész egyházban. És ezt ismerte föl Eckhardt Sándor is, aki aztán fontos tá
masza lett a szerkesztőségi munkának. Intézményesen sosem kapcsolódott a
szerkesztőséghez, ezt már egyetemi elfoglaltsága sem tette volna lehetóvé, de fő

leg az első időben rendszeresen részt vett a heti összejöveteleken és mindjárt a
legelején, az 1947-es évfolyam januári számában "Zsidóság és nemzetiség" cím
mel olyan tanulmányt írt erről az akkortájt még nagyon kényes és súlyosan ter-
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helt kérdésről, amihez nemcsak nagy erkölcsi bátorságra volt szükség, hanem a
tárgykörben való bámulatos tájékozottságra s jó ítélőképességre is. Irányt mu
tató és szinte máig érvényes megnyilatkozás volt ez, beleértve az akkor még csak
kezdeti stádiumban lévő palesztinai cionista vállalkozással kapcsolatban kifejtett
kételyeit és aggodalmait is.

BALANYI GYORGY. Piarista tanár volt, történész és egyháztörténész. Intéz
ményesen ő sem kötődött soha a Vígilíához, mégis nélküle szinte elképzelhetet
'len-lett volna a lapnak II háború utáni kezdeti másfél évtizede. Nemcsak azért,
mert Sík Sándornak személyes jó barátja is volt, hanem azért is, mert nélkülöz
hetetlennek bizonyult hatalmas tudása, tájékozottsága és jó ítélőképessége. Ta
lán ez az utóbbi volt a legfontosabb. Számtalanszor leírtuk már, hogya második
világháború nagy cezúrája után Magyarországon semmit sem lehetett ott foly
tatni, ahol a háború következtében abbamaradt, legkevésbé az egyház életét. Ha
volt valami,ami állandó gond volt a szerkesztőségi munka során, az az állandóan
a szerkesztői munkaközösség vállaira nehezedő felelősség volt, hogy a folyóirat
miként járulhat hozzá a magyar katolikus egyház és hivősereg, és azon belül a
kátolíkus értelmiségi réteg, új, korszerű és mégis hagyományhű szellemi arcu
latának kialakításához. Es meggyőződésem, hogy éppen ennek a gondnak meg
oldásában volt döntően nagy, noha filológiailag nem kimutatható szerepe Ba
lanyi Györgynek. Bár a legtöbbször egyháztörténeti kérdésekben kérte ki taná
csát és véleményét a szerkesztőség .; és kapott azonnal alapos és kimerítő vá
laszt -, a többlet, ami még ehhez hozzáj árult, egy olyan történetszemlélet volt,
amit nála tapasztaltunk először. Én legalábbis az ő szájából hallottam először,
hogy a történelem nem intézmények története, hanem a mindenkori emberé, és
hogy nincs az egyetemes történelemtől különálló "egyháztörténet", mert az egy
ház tagjain keresztül szükségképpen résztvevője az egyetlen emberi történelem
nek. A zsinat után ez a megállapítás is szinte közhelynek hat már, akkoriban
azonban egészen újszerűen hangzott. Ő is a zsinat névtelen előfutárainakegyike
volt és n~m lenne szabad megfeledkeznünk róla.

BORBELY KAMIL. Bencés tanár volt és hosszú időn át a balatonfüredi híres
körtemplom lelkésze. Ő már egy későbbi időszakban kapcsolódott be a Vigilia
szellemi műhelyébe, de ez a kapcsolat sohasem vált olyan szorossá, mint az ed
dig méltatottak esetében. Szellemi hagyatéka is alig haladja meg azt, ami a Vigi
liában megjelent tőle. Hogy mégis helyet kapott ebben a kis megemlékezésern
ben, azt egy fontos, de még mindig elhanyagolt szempont indokolja. Borbély
Kamil természettudós volt és tájékozott ismerője a modern fizikának és annak a
szellemi forradalomnak, ami a fizikai gondolkodásban, főleg Einstein óta, leját
szódott. Az a fölismerés, hogy a tér és az idő nem objektíven adott keretei a lét
nek és a valóságnak, hanem csak egyik lehetséges tulajdonságát vagy megjele
nési formáját képezik az anyagnak, alighanem nagyobb jelentőséggel bír majd az
egész emberi gondolkodás szempontjából, mint annak idején annak fölismerése
volt, hogy a Föld forog a Nap körül és nem fordítva. Az egész katolikus gondol
kodás is szembetalálkozott ezzel a kérdéssel. Borbély Kamil ennek a hivő gon
dolati földolgozásnak volt egyik útegyengetője, és ebben a minőségében tájéko
zódásunknak is egyik-útmutatója. Kár, hogy egyelőre nincs utódja, legalábbis az
írni tudók és írásra vállalkozók körében. De az, hogy elindult az útján, már ma
gában véve nagy segítséget jelent annak, aki nyomába akar eredni.

Ot nagyszerű embernek próbáltak szerény emléket állítani ezek a sorok. Raj
tuk kívül, persze, másokat, nem kevésbé fontosakat, vagy szívünknek nem ke
vésbé kedveseket is fel lehetett volna sorolni, és csak hálával gondolhat az em
lékező .arra, mekkora ajándékot jelentettek az ő és mások életében is .azok a ki
váló emberek, akikkel a munka és a sms összehozta őket.
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