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Első lépések
Első lépéseim az irodalomban bizonyára nem illenek bele a Vigilia 50 éves

ünnepébe, de azzal áltatom magam, hogy mondanak valamit annak, aki egyszer
majd a Vigilia történetének tablójára vállalkozik, s ezen a tablón, lenn a sarok
ban - akárcsak Brueghel festményeinlátható - szüksége lesz egy önmagában je
lentéktelen virágra vagy guggoló kisfiúra, akinek látszatra semmi szerepe sincs
a képben. .

Tizennyolc éves is elmúltam, mikor egyszer csak azt éreztem, a versről át kell
váltanom a prózára. Valamiképp úgy gondoltam, az irodalmi próza is lehet lírai,
de a líra bizonyos határon túl nem tudja követni az élet sokféleségét, erre csak a
próza képes. ,.

Első prózai próbálkozásaimat vakmerőn tüstént az Elethez küldtem be. A vá- '
laszt levélben vártam, de nem érkezett meg. Egyszer aztán az István úton a
Hollywood mozi szomszédságában betévedtem egy böngészdébe; a pult mögött
az alsó polcokon szombaton mindig gyertyák égtek; ott találtam rá - a Nyugat
régi számai mellett - az Eletre is; felütöttem a szerkesztői üzeneteknél. s ezt 01
vastam: "G. J. Abel dicsérete, Tíz pengő című novelláját közöljük", Az Abel di
csérete első prózai kísérletem volt, a Tíz pengő második. Másnap alig értem haza
az iskolából, rohantam az Élet szerkesztőségébe, mely a Szent István Társulat
székházában üres, sötét folyosók, vaslépcsők és homályos szobák útvesztői közt
bújt meg, mint ahogy akkori fogalmaim szerint egy új szellemű laphoz s egy en
gem "felfedező" szerkesztőséghez illett. Almomban később többször is találkoz
tam ezekkel a folyosókkal és vaslépcsőkkel, különösen akkor, mikor egy-egy írá
som közlését vártam.

Thurzó Gábort kerestem, s egy ironikus mosolyú szempárba akadtam, melyet
fekete keretes szemüveg igyekezett komollyá tenni. Rögvest előhalászta kézirato
mat, leültetett, tollat nyomott a kezembe, s felszólított, hogy ott az asztal sarkán
végezzem el alkotmányomon az utolsó simításokat. Nem hiányzott ebből a "be
avatás" póza sem, kivált, ha arra gondolok, hogy tíz év múlva Rónay György
ugyanígy ültetett lakásán íróasztala mögé, adott tollat a kezembe, hogy ott hely
ben tegyem "nyomdakésszé" a Jobbágy utcát.

Thurzó körül hemzsegtek a fiatalok, akik csodabogárként bámultak egymásra,
kézfogásnál csak mormoltak valamit, mintha a nevük titkos védjegy volna, ame
lyet majd egyszer megismer a világ, de meg ám! ... Akkor már szervezte Thurzó
az Ezüstkort, de mi még csak ácsingózhattunk az után, hogy efféle jelentős anto
lógiába bekerüljünk. Mikor az Ezüstkor'megjelent, adott nekem is egy példányt,
s megigérte, hogy a következő Ezüstkorban talán rám is sor kerül. Lovass Gyulá
nak (őrá várt volna, hogy nemzedéke teoretikusa legyen, de a következő évben
már meghalt, itt hagyva azonban Alain-Fournier Ismeretlen birtokának utolérhe
tetlen fordítását) így mutatott be: "A mosónőkről ír! Igy akarja megváltani a vi
lágot!" Aztán odaadta első regénye "szerzői példányát", majd az Adósságot, má
sodik regényét is, de úgy, hogy el kellett zarándokolnom értük a Váci utcai la
kásba. Vissza már a szerkesztőségbe vittem őket, s talán a "mosónőkért" viszon
zásul azzal akartam megfrícskázní, hogy úgy látszik, ő polgár, s hogy csak ötven
éves kora után írja majd meg igazi műveit.

Thurzó ebben nem talált kivetnivalót, s Thomas Mannt említette, a magyarok
közül pedig Kosztolányit és Márait. "Márai stílusa ma benne van a levegőben",
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mondta. "De Kosztolányi tökéletesebb, őt olvassa!" Én viszont akkor éppen Gi
raudoux-ért rajongtam, a valóság táncbaemeléséért. Erre ő elküldött a Franklin
ba Komor Andráshoz, s kért számomra egy példányt Giraudoux Harc az Angyal-

. lal című regényéből. _
Egy év múlva aztán én is a Franklin tisztviselője lettem. Itt azonban egy perc

re meg kell állnom ...-Mert úgy tetszett akkor, hogy az első lépések tapogatózá
sa után lépteim megszilárdultak, s ha minden jól megy ... Csakhogy éppen sem-o
mi sem ment jól, mert viharfelhők gyülekeztek az ország fölött, nem szólva ar
ról, hogy háború nélkül is várt volna rám a katonai szolgálat.

S ekkor történt valami. Idegen szemmel nézve, mintha léptem megbicsaklott
.volna ... Memrykőcsapáskéntzúdult rám - teljességgel méltatlanra és készület
lenre - a papi hivatás emésztő ereje. De hát én író szerettem volna lenni, s nem
pap! A papság gondolatától az is visszatartott, hogy hitem szerint az olvasó a
pap-írónak kevésbé hisz, mint a civilnek. Ezt onnan tudtam, mert magam is ke
vésbé fogadtam el ugyanazt egy paptól, mint egy világi írótól. A hívás azonban
ezzel nem törődött; nekem mennem kellett, Istenre bízva, mi lesz velem, az író
val. Ez 1941. szeptember 14-~n, a" Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén tör
téntr-j.Ave Crux, spes unica!" Udvözlégy Kereszt, egyetlen reménység!

Valójában azelső lépéseket - ha más úton is - követték a többi lépések. Rendi
nevelőim felhívták figyelmem arra, hogy 'a dominikánus stúdium olyan erős,

hogy egész embert kíván, s a tanulmányi évek alatt nincs helye más irányú fog
lalatesságnak. Csak a nyári szünetben kaptam engedélyt, hogy olvasmányaimat
pótoljam; az írásróllemondtam, hiszen magam is úgy gondoltam, ha újra meg
szólalok majd, az valami egészen más lesz. Thurzó volt az egyetlen, akinek izene
tei fenntartották irodalmi kapcsolataimat: előbb egyszeruen őrültségneknevezte
választásomat (mintha bizony csak én magam döntöttem volna!), később pedig
szelídebb formában - közbeesett 1945 - azt izente csupán, hogy várja újra je"
lentkezésemet.

Így nem lehetett véletlen, hogy nyolc év után - mielőtt elfoglaltam első, szom
bathelyi helyemet - első lépteim Thurzóhoz vezettek ismét. Vittem neki pár
oldalt is, egy "formabontó" regénykezdetet, hogy megtudjam, kopogtathatok-e a
Vigiliánál. "Igen, de ne regénnyel, hanem novellávall" - mondta, mert szerinte
1949-ben a katolikus ·írók számára a kapuk már becsukódtak, a Vigilia maradt
csupán, az pedig csak novellákat közöl, Levelet küldött velem barátjának, a fe
rences Pelbárt atyának, s lelkemre kötötte, hogy hamarosan küldjek a Vigiliának
valamit.

. Közben csöngettek, s egy valószínűtlenül vékony férfi lépett be: Pilinszky
János. Nem tudom, melyikünk volt soványabb. Fehér szerzetesi ruhám megfogta
a szemét: "Micsoda gótikus jelenség!" Thutzónak valahol dolga akadt, így pár
percre egyedül maradtunk a lemezjátszó mellett. Pilinszky föltett egy lemezt.
"Szereted, Wagnert?" - kérdeztem. "Nem nagyon", mondta, s leállította a lemez
játszót. "En sem értem a Wagner-rajongókat", fanyalogtam. "Te mit írsz?", fír
tatta. "Prózát", vágtam ki, akár egy tiltakozást a vers egyeduralma ellen...!-rra
ma nagy szükség van", válaszolta. Elmondtam neki, hogy egyik verse, az Orök
kön-örökké ritmusa az Adoro te devote Sík-fordítására emlékeztet. Nem ismerte.
"Rejtőző Istenség, hittel áldalak", idéztem. "Igen, erről van szó!", kiáltott fel.

Másnap elutaztam, s elvittem Thurzó levelét Pelbárt atyának; ettől kezdve egy
éven át felváltva tettük meg a rövidke utat a két rendház között, Pelbárt atya volt
az első, akinek megmutattam anyolc év után írt első novellát, a Jobbágy utcát is.
Hogy ezután sem szakította meg velem a kapcsolatot. bizakodást ültetett belém,
sőt tartózkodó úri szerénysége és mosolya arra késztetett, hogy komolyan ve
gyem buzdítását: "Küldd csak el Rónaynak!" "Miért ne Thurzónak?", csodálkoz-
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tam. "Mert ő már nincs a Vigiliánál", világosított fel, s pár mondattal ecsetelte,
mi történt. .-

Nekem azonban előbb a rendi elöljárók engedélyére lett volna szükségem. Ok
viszont Sík Sándornak küldték el a Jobbágy utcát, de csak azért, hogy vélemé
nyét kérjék. Sík Sándor előbb azzal válaszolt, hogy a "közlendők közé" tette az
írást, s ettől - mi tagadás! - úgy dagadt a mellem, mintha azt mondta volna:
nincs itt vita! Csak később tudódott ki, hogy Sík Sándor egy fogadáson a két fe
hérruhás szerzetet összetévesztette, s a választ a pálosok tartományfőnökének

szánta.
Így esett, hogy mikor 1950 nyarán a Duna-parti házban fölkerestem, mikor

várhatom a Jobbágy utca megjelenését, kedvesen közölte, hogy .semmikor. Azt
már meg sem mertem kérdezni, ha Thurzó nincs a lapnál, Rónay legalább
látta-e? Atvettem a kéziratot, s - nem tehettem mást - lépteimet ismét Thurzó
lakása felé vettem. Fekete reverendában állítottam be hozzá, s ez ~ ismerve új
állásfoglalását - a régi bizalom, de a kihívás ingerlő jele is lehetett. O azonban
teljesen a régi volt, érdeklődött Pelbárt atya iránt, s némi megdöbbenéssel vette
a hírt, hogy tudomásom szerint őt is elvitték, s azóta semmit sem tudok róla. En
azért vagyok itt, mert átvett az egyházmegye.

Pilinszky kezébe vette a Jobbágy utcát, s az első odalt hosszan nézte. Ingerelt a
hallgatása. "Az első tíz sorból meg lehet állapítani, kivel van dolgunk!", mond
tam. O dünnyögött, de tovább olvasott, majd szó nélkül átadta Thurzónak. EI
mondtam, hogyan jártam Sík Sándornál. Thurzó fekve olvasta el, majd hirtelen
talpra ugrott, írt pár sort a névjegyére, s odaadta: "MOst mindjárt menjen el
Rónayhoz!" "Igen,neki vidd ell", erősítette Pilinszky is, mintha -- nagyon halkan
ugyan - megfúvott volna egy kis csatakürtöt. Csak később tudtam meg, szelíd
sége mellett mennyi fenntartása van mások költészetével szemben.

Rónay György alkotó magánya a Rózsadomb tetején úgy hatott rám, akár egy
vár, melyet lépteimmel és zihálásommal is be kell valahogy vennem. Tartózkodó
volt, de nagyvonalú. Ott helyben elolvasta az írást, szótlanul kezet fogott, íróasz
talához ültetett - s akárcsak tíz évvel azelőtt Thurzó -, tollat nyomott a kezembe.
"Plebejus hang a Vigiliában!", mondta, s az októberi számban, javítás nélkül,
sértetlenül közölte.

További lépteim mégis inkább Sík Sándorhoz vezettek. Novelláimmal is, első

regényemmel is. "Tudod te, mít jelent, hogy én elolvasok egy regényt?", figyel
meztetett felajlatomra. Majd ő maga hozta elő első novellám kálváriáját. "Most
már mindegy, mondta, az a fontos, hogy köztünk vagy! A Lélek ott fúj, ahol
akar ... Ez a válaszom arra is, miért kellett mindkettőnknek pappá lennünk!"
Én pedig úgy éreztem, tartozom neki azzal, hogy elmondom, mit mondott róla
Schöpflin Aladár, amikor elbúcsúztam tőle és a Franklin Társulattól, megmond
va neki, hogy papnak megyek, s megkérdeztem azt is, mit gondol: lehet-e egy pap
jó. író? Schöpflin így válaszolt: "Ha úgy tudja csinálni, mint Sík Sándor! ..."
"Ugy, de nem ugyanúgy!", mosolygott Sfk Sándor.
, Ez a gondolat azóta sem hagyott el. Es a "köztünk vagy" érzése sem, ha halála
után ez nem is volt mindig egyértelmű. Köszönet hát az első lépések segítőinek

s a Vigiliának az otthonért, vagy inkább fészekért, amely nélkül a fiókák - ma
gam is - a földre potyogtak volna, halálra verve magukat a részvétlenség és el
lenséges közöny talaján, hogy aztán végleg elnémuljanak.

De hát a Lélek ott fúj, ahol akar.'
Vigilia! - járjon át mindig a Lélek szele, légy nyitott otthon és meleg fészek,

irányítsd ezután is lépteinket - az utolsókat is - a felé a szellem felé, amelyet 50
év óta (hány nagy lap irigyeine ezért' a számért!) képviselsz a magyar iroda
lomban.
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