
A Vigilia beszélgetése

Fáj Attilával*

- Professzor úr, Ön meglehetősen széles ismeretanyaggal és rálátással oktatott a
Genovai Egyetemen több, egymástól látszatra távoleso tudományágat. Lát-e lehető

séget századunk végén arra, hogy egy ember több tudományt sikerrel müoeljen, és
beszélhetünk-e még az egyes tudományágak közötti szerves összefüggésro1?

- Természetesen, hiszen számos kollégám művel több tudományágat si
kerrel, és magam is oly módon törekedtem legutóbb az összehasonlító iro
dalomtudomány művelésére, hogy nem az volt a célom, hogy bemutassam
egy irodalmi mű egy másik irodalmi művel való kapcsolatát, hanem tág ér
telemben végezzem az összehasonlítást. Tehát ha szükséges az egybevetés
valamely más szaktudománnyal, a matematikával, vagy a logikával, azt nem
hagyhatom másra. Legutóbb a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen
tartottam előadást arról, hogy az ókeresztény katakombákban találhatók a
Jónás-paradoxon megoldási kísérleteiről egészen napjainkig, természetesen a
saját megoldási kísérletemet is bemutattam hallgatóimnak, amely a matema
tikai logika, ezen belül pedig az állításlogika körébe tartozik.

- Térségünk szellemi életének jeles képviselŐI előtt két lehetőség állt az elmúlt
évtizedek diktatúrája alatt: az egyika külső emigráció, amelyet olyanok választottak,
mint Czeslaw Milosz, Milos Forman, a másik pedig a belső emigráció, amelynek
művelésében olyanok jeleskedtek, mint Bohumil Hrabal, vagy Mészöly Miklós és
Pilinszky János. Milyen megfontolások alapján döntött 1956-ban az első mellett?

- A külső emigrációt hosszas belső emigráció után választottam. 1948
ban, aki nem volt marxi sta-leninista, eltávoIították az egyetemről, különösen
a filozófiai tudományok köréból. Tanáromat, Kornist deportálták az Alföldre,
magam pedig orosz nyelvi ismereteimet - amit a háború alatt hadifogság
ban szereztem - oly módon hasznosítottam, hogy azoknak a szerenesés kol
légáknak, akik nem tudtak oroszul, de marxisták voltak, az irodalom
tudományi dokumentációs központban fordítottam orosz szakkönyveket.
1956-ban nyílt először alkalmam arra, hogy távozzak Nyugatra. Nem az
Amerikai Egyesült Allamokba mentem, ahol a legnagyobb darab kenyeret
adták, hanem Olaszországba, ahol akkor meglehetősen nehéz volt a megél
hetés. A Genovai Egyetemen annak előtte nem tanítottak magyar nyelvet és

* Fáj Attila 1922-ben született Budapesten. középiskolai tanulmányait az Árpád
Gimnáziumban végezte, majd az érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetemen
hallgatott filozófiát és múvészettörténetet. 1947-bcn doktorált filozófiából, majd ezek után két
évig tanárscgédként dolgozott az egyetemen Komis Gyula professzor mellett. Három éven
keresztül matematikát hallgatott, kortárs angol filozófiát oktatott. 1956-ban Olaszországba
emigrált, ahol a Genovai Egyetem tanára lett. Tanított magyar nyelvet és irodalmat,
tudományelméletet, matematikai logikát és összehasonlító irodalomtudományt.
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irodalmat, nem foglalkoztak tudományelmélettel, sem összehasonlító iroda
lomtudománnyal.

- Az Ön Jónás-téma a világirodalomban című könyve rendkívül pozitív fo
gadtatásra talált hazai irodalmi körökben is. Ismertek továbbá tanulmányai, amelyek
a Katolikus Szemlében jelentek meg. Mindez azonban csak a jéghegy csúcsa. Milyen
egyéb irodalomtörténeti témák foglalkoztatják még? Mely kutatásai ismertek kevésbé
Magyarországon ?

- Kevésbé ismertek például kutatásaim Dosztojevszkij Karamazovok című

regényének és Vico történelemfilozófiájának kapcsolatáról. Ez a monográfiám
olaszul jelent meg kilenc évvel ezelőtt Nápolyban a Vica-tanulmányok soro
zatban. Ezt tartom még fontos felfedezésnek, mégpedig azért, mert meglepetést
okozott mind a szlavisták, mind pedig az italianisták körében.

- Ebben a tanulmányában Ön párhuzamot von Vico történelemfilozófiája és a
Karamazovok négyfőalakja között. Kérem, ismertesse e párhuzam lényegét, és fel
fedezésének irodalomtörténeti dokumentumait!

- Dosztojevszkij Karamazovokja Giambattista Vico történelemfilozófiája ál
tal ihletódött, amennyiben az orosz író deportációja végén írt egy megható
levelet bátyjának, amelyben kérte, hogy küldjön neki olyan könyveket, ame
lyek megértetik tragédiáját, ugyanakkor elősegítik, hogyadeportálással el
veszített időt intellektuális vonalon is pótolja. A fölsorolt könyvek élén áll
Vico Uj tudománya, amelyet a francia [ules Míchelet neves múlt századi tör
ténész fordításában olvasott. Vico tulajdonképpen az első történetfílozófus:
munkájában kifejti, hogy négy kör ismétlődik a történelem folyamán, az ős

barbárság, az istenek, a hősök és az emberek kora, amely degenerálódik, és
átmegy az ész barbárságába, amely végül újból a primitív barbárság korába
torkollik, majd az egész ciklus megismétlődik. Vica történetfilozófiájával
szemben az volt a kifogás, hogy az újkorban nem egymás után következnek
ezek a korok, hanem egyidejűleg fönnállnak. Sztaszjulevics, múlt századi
orosz történész, aki monográfiát írt a történelemfílozófiákról, és amelyben
Vicónak száz oldalt szentelt, azt emeli ki, hogy az orosz jelenkorban a pa
rasztság még az istenek korában él, a katonaréteg, amely Oroszországban
széles volt, a hősök korában, és az emberek korának megfelelő jegyeket az
értelmiség hordozza. Sztaszjulevícs e művében figyelmen kívül hagyta Vico
azon megállapítását, mely szerint az emberek degenerált korában az összes
tulajdonság egyszerre van jelen. Természetesen ennél érdekesebb Dosztojevsz
kij megoldása, aki azt rnutatja be, hogy ugyanazon családon belül képviselik
valamennyi letűnt korszakot.

Eszerint az öreg Karamazov a legprimitívebb korszak képviselője,

amennyiben teljes nemi promiszkuitásban él, és semmi, még saját szava sem
köti, Aljosa, aki pap akar lenni, olyan társadalomban él, amelyben a vallásos
érzés és rendszer dominál, Dmitrij, a gyilkossággal gyanúsított fiú él a hősök

korában, hiszen az erőszak filozófiáját vallja, az emberek korát pedig Ivan
képviseli, aki elutasít mindent, amit nem tud ésszel igazolni. Szmerdjakov, a
gyilkos viszont az ész barbárságának korában él; levonja Ivan filozófiájának
végső következményét, miszerint nincs Isten, tehát minden szabad.

- Hogyan látja hazai irodalomtudományunk helyzetét? Melyek voltak azok a
törekvések, amelyek az elmúlt negyven év dacára is maradandó jelentőségűek, és
melyek azok, amelyeket esetleg csak itthon éreztünk annak?
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- Erre rendkívül nehéz válaszolni, mert alaposabban kellene ismernem a
hazai tudományos életet, de az az érzésem, hogy az elkövetkezendő időkben

az egyetemesebb, az összehasonlító irodalomtudományi módszer erősödése fog
bekövetkezni. Tehát meggyőződésem, hogya tudomány válságából a kivezető

utat nem a szakbarbárság, hanem a szélesebb áttekintés fogja meghozni.

- Erre tett kísérletet hazai előadókörút ja során is, amikor annak egyikállomásán,
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a "folyamregény" keletkezését és fejlődését

kísérte figyelemmel a magyar- és a világirodalomban. Az Ön által követett módszer
nem egyfajta modern újjáélesztése a szellemtörténeti iskolának?

- Nem a szellem történet felélesztéséről van szó, mert minden esetben el
akarom kerülni azt a fajta .Jebegést", amelyet ennek az iskolának a szemére
vetnek. Igyekszem mindig szoros kapcsolatban maradni a konkrét irodalmi
anyaggal, Az összehasonlító irodalomtudományt először a Kolozsvárt ki
adott Osszehasonlító Irodalomtudományi Lapokban művelték ebben a szellem
ben. Melzl Hugó folyóirata mintegy tíz éven keresztül adott helyet ilyen
jellegó tanulmányoknak. Ugyanez az alcíme egyébként a mai Berlinben ki
adott Arcadia című folyóiratnak is.

- A magyarok és Magyarország ritka szereplői a nyugati filozófiának és iroda
lomnak. Ezen ritka esetek közé tartozik Morus Tamás The Dialogue of Comfort
Against Tribulation cimü, kevésbé ismert, és magyarra ezidáig le nem fordított
müue. Ez az On fordításában úgy hangzik, hogy Balsorsban erősítő párbeszéd.
Ebben a dialógusban a mohácsi csata utáni magyarországi helyzet elevenedik meg.
Milyen tanulságokat vonhatunk le belole a mdra nézve?

- Morus Tamás ezt a dialógust a Towerben írta. A műnek két szereplője

van, Anthony, a nagybácsi, és Vincent, az unokaöccse. Morus úgy tünteti föl,
mintha magyarul készült volna a dialógus, ezt fordították volna latinra, la
tinból franciára, és végül Ő franciából angolra. Morus ebben a dialógusban
tulajdonképpen saját problémáját fogalmazta meg: beleszólhat-e az uralkodó
az egyén hitbeli meggyőződésébe, és kényszerítheti-e arra, hogy alattvalói az
ő hitét kövessék. A párbeszéd azzal a fordulattal kezdődik, hogy az unoka
öccs tanácsért jön az öreg, törődött nagybácsihoz. Problémája az, hogya Mo
hács után Magyarországot elfoglaló törökök felajánlják neki, hogy maradjon
a birtokán, nem kell mohamedánná válnia, elég, ha csak szimpatizál velük.
Kérdése a nagybácsihoz, aki Mátyás király seregében szolgált, kétszer volt
török fogságban Konstantinápolyban, hogy mi a teendő ilyen esetben. A ta
nácsok meglehetősen hasznosak, realisztikusak, és hasznos lehet minden
olyan esetben, amikor egy országban erősítő dialógusra van szükség. Morus
dialógusának számos meglepő érdekessége van. A nagybácsi például el
mondja, milyen baljós előjel volt, hogy Mátyás idejében Budán a gyerekek
temetésdit játszottak. Amikor Morus Tamás összes műveinek a kiadása ké
szült, az angol kiadók megkeresték a magyar történészeket, hogy vajon van-e
ennek nyoma a krónikákban, de a történészek nem tudtak rá válaszolni. Az
összehasonlító irodalomtudomány mödszerével, azonban megtaláltam ennek
nyomát a magyar néprajzban: Gazda József Igy tudom, így mondom című

könyvében például beszámol erről a népszokásról Erdé!yben. Ez a példa is
mutatja, hogy az összehasonlítást tág értelemben kell muvelni, s az irodalmi
alkotást nemcsak a szép irodalmi művel kell összevetni. Van még egy érde
kessége ennek a párbeszédnek, ugyanis fél évszázaddal a dialógus megírása
után Magyarországon intézményesen is létrejött a balsorsban erősítő Antalok
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szerep- és feladatköre. Ebbe az egyházilag engedélyezett intézménybe külön
leges tanfolyamot végzett civil, sokszor nős emberek tartoztak, akik ismerték
a keresztény vallás tanítását, elöírásait, járatosak voltak a Bibliában és az
egyházatyák műveiben, ugyanakkor tisztában voltak a törökök szokásaival,
gondolkodásmódjával. Karingben végezhettek papi teendőket, és a hódoltsá
gi területekről elmenekült papságot pótolták. Megjegyzendő,hogy számukra
írta Pázmány Péter prédikációit.

- A Rómában megjelenó Katolikus Szemle évtizedeken keresztül a szabad gon
dolkodás nagyhatású folyóirata volt. Hogyan került kapcsolatba a folyóirattal, annak
szerkesztóível?

- Amikor 1956 végén Olaszországba kerültem, mint katolikus, felkerestem
Békés Gellértet, és találtunk olyan témákat, amelyeket érdemesnek tartott, hogy
megjelentessem a tollamból. Ezek közé tartoztak a Madách-tanulmányaim.

- Az Ön Madách-szemléletének a lényegét talán úgy foglalhatnánk össze, hogy
a hegeli történetfilozófia helyett Madách Tragédiájának gyökereit inkább Vico törté
netfilozófiájában keresi. Errol a témáról a magyar filozófusok világtalálkozóján adott
elő. Hogyan viszonyulnak az olaszok nemzeti kultúránkhoz, talál-e befogadókra pél
dául Madách Tragédiája?

- A befogadásnak általában legnagyobb akadálya az, hogya műveknek

nincs megfelelő színvonalú olasz fordításuk, jóllehet a Tragédia olasz fordítása
még az első világháború előtt megszületett. Egy volt tanítványom, Umberto
Viotti elkészítette e mű olasz fordítását, majd egy másik tanítványom, Vitto
ria Curlo versbe szedte egyes részeit. Ennek megjelentetésén dolgozom egy
megfelelő előszó kíséretében.

- A mai magyar irodalomban kézzelfogható jelei vannak annak, hogy a rend
szerváltás után az irodalom válságba jutott. Megszűnt kitüntetett helye a uireudalom
életében, s ennek jelei leginkább a prózai alkotások hiányában érezhetőek. Onnek mik
a tapaeaalaiai?

- En ezeket a válságjeleket nem érzékelem. Szerettem volna megvásárolni
Claudio Magris Duna-regényének folytatását Esterházy Péter tollából, és
vagy nyolc könyvkereskedésben hiába kerestem a Hahn-hahn grófnő pillantása
című regényét. Szétkapkodták. Egyébként a folyamregényről szóló angol ta
nulmányomnak köszönhetem az e~yik Madách-probléma megoldását.
Ugyanis, mikor ezt a tanulmányomat ITtam, elővettem Grigely József Institu
tiones poeticae (Buda, 1821) több kiadást megért tankönyvét. Belőle tanult köl
tészettant a legtöbb magyar poéta a múlt században. Felütvén a drámaírásról
szóló passzusokat, egyszeriben megoldódott előttem az a kérdés, hogy Ma
dách színpadra írta-e a Tragédiát vagy sem. Ez eleddig vitatott kérdés volt,
hiszen tudjuk, hogy Madách maga a Tragédiát műfajiIag "drámai költemény
nek" nevezte. Nos, a Grigely-tankönyvben a tragédia, a komédia, és a tragi
komédia egyaránt a "poema drammaticum" gyűjtőfogalmaalatt tárgyaltatik.
Tehát ebből a munkából merítette Madách eleve színpadra szánt Tragédiája,
mai szemmel már elavult műfaji meghatározását.

Kiss Szemán Róbert
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