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Emlékek a Vigilia
-egy évtlzedéből rsso-iseo

-"Íróvá avatásom" és alakulásom a Vigilia-keretei között történt meg.
Huszonnégy esztendős múltam, mikor 1949. december 7-én először jelentem

meg a folyóirat "törzsasztalánál", mely akkor a "Háromcsőrű Kacsához" címzett
tabáni vendéglő különszobájában volt található. A Döbrentei utcából nyíló,
évszázadokra visszatekintő ház tulajdonképpen része annak az épületcsó
portnak, melynek nyugati felében még Virág Benedek lakott, s melyet Koszto"
lányí is megénekelt. Élénken emlékszem a dohányfüstös, sejteImes félhomályú,
boltíves teremre és a hosszú asztalra, melyet körülültünk. Az asztalfőn, mint egy
pátriárka, dúsan göndör, fehér hajával ült Sík Sándor, s mellette közvetlenül a
vékony és komoly arcú Rónay György.

Magamtól, azt hiszem, soha nem is jelentkeztem volna a csak távolból, olvasó
ként tisztelt lap törzsasztalánál. Fáj Attila, az egyetemi évekből, a Gerevich
szemináriumból való ismerősöm és egyik vitatkozó partnerem, aki már bejáratos r

volt a körbe, szinte erőszakkal cipelt el ésbemutatott' az asztalnál. Mivel más
írásom akkoriban még nem volt, mint egy készülő "regényemnek" részlete, eb
ből vittem magammal néhány lapot és bemutatkozásul ezt adtam át Rónay
Györgynek. Mert akkor a "szerkesztés", legalább is annak elvi része, még ősi,

patriarkális módon ott, a vendéglői asztalnál, a nyílt színen folyt. Az elbírálás is
helyben történt, nem kellett hosszú hetek és hónapok izgalmával várakozni: a
felemelés ésa lesújtás - aszerint, melyík volt indokolt - azonnal érkezett.

Én is azonnal megkaptam a magamét. Rónay mozdulatlan arccal ott helyben
elolvasta a neki átnyújtott lapokat, aztán így szólt hozzám: "Bírod a kritíkát?"
Bólintottam. Akkor így folytatta: "Hát rossz." Valahogy azért "túléltem" az estét
a zsibongó társaságban. Némi sovány vigasz volt, hogy Rónay hozzátette, látszik,'
hogy "nem idegen" tőlem az írás, de mínden elképzelésemet összeomolva láttam.
Pedig az igazi baj az volt, hogy még nem is volt igazi elképzelésem.

Szükség volt rá, hogy mástól is halljam: ne hagyjam abba. Ha a "regény" nem
nekem való, tanulmányírással foglalkozzam. A később vitatkozó félként eltávolo
dó .Fáj volt az, akiben testet öltött a buzdítás.

Es így ,történt, hogy alig egy hónap múlva megírtam első esszémet, évekkel
előbbi tervemet, mely Oscar Wilde "megtérését" elemezte, kimutatva, hogy a ka
tolikus világnézet szemszögéből Wilde "De profundis"-a Jézus Krisztus alakjá
nak félreértése volt. 1950 januárjában már megint ott voltam a Kacsa vendéglő

ben, és a kéziratot átnyújtottam ezúttal épp a főszerkesztőnek, Sík Sándornak. O
is ott helyben olvasta el, s mindössze annyi észrevétele volt, hogy a kezdő mon
datot a tanulmány végére helyezte. Aztán egészen egyszerűen azt mondta, hogya
következő számban "jönni fog". S valóban egy hónappal később, 1950 februárjá
ban megjelent az első írásom a Vigiliában.

S mintha ez az első -"siker" rátaszított volna a számomra akkor egyedül járha
tó útra. Megszülte elhatározásomat: az alkotóknak etikai-esztétikai vizsgálatát.
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Wilde után Rilke került sorra. Keresztényellenes magatartását próbáltam ele
mezni. Egy olasz katolikus folyóirat cikke hívta fel "a keresztényellenes Rilkére"
a figyelmemet. Én csak annyit tettem, hogy átböngésztem a költő levelezését, mi
ként nyilatkozik Istenről, a vallásról, a túlvilági .elképzelésekról, Nem a költemé
nyeiból, hanem leveleiből, magánmegnyilatkozásaiból alakult ki a kép: a hangu
lati vallásosságot költeményeiben sokáig felhasználó Rilke dühös lobbanékony
sága, iszlám vonzódása és gúnyos-ingerült hasonlata a "krisztusi telefonról",
melyben "senki nem felel".

A nagy terjedelműre sikeredett tanulmányt már csak hosszúsága miatt sem
lehetett közölni. De volt ennél lényegesebb ok is. Mint később megtudtam, Sík
Sándor idegenkedett a téma, a keresztényellenes és démonikus Rilke bemutatá
sa miatt a tanulmánytól. Mintha olyanféle gyanú árnyéka esett volna rám, hogy
kedvelem a "negatív hősöket". A Rilke-tanulmány csak 9 év múlva jelent meg.
De már ekkor arra indította Rónay Györgyöt, hogy külön beszélgetésre hívjon és
felszólítson, legyek rendszeresen dolgozó munkatársa a Vigiliának. -

Még abban az évben megírtam harmadik tanulmányomat is, ezúttal Mozartról.
Ebben viszont azt a sejtésemet fejeztem ki, hogy bár Mozart nem volt gyakorló
vallásos, de istenhivő volt, s utolsó művében, a halotti mise liturgikus szövegé
ben találkozott á bűnbánat és a szeretet dallamaival, melyeket megrázó átéléssel
fejezett ki. Találkozhatott tehát "a megváltottság énekével" is. Ezzel a tanul
mánnyal mintha eloszlott volna körülöttem a "felhő". Most utólag visszagondol
va, úgy érzem, az volt írói "felavatásom", mikor Sík Sándor megdicsért, maga
mellé ültetett e tanulmányért, s az ő jóságos, kedves mosolyával átölelte a vál
lamat.

Jólesett ez az elismerés; de az igazsághoz az is hozzátartozik: mindvégig észlel
tem a különbséget Sík Sándor és Rónay György ízlésbeli vélekedései között.
Gondolom, mások is észrevették ezt. Mérlegelése, értékelése jövő irodalomtör
ténészek feladata lesz majd. En csak a magam szubjektív tapasztalataiból ki
indulva jegyzem fel, hogy irányomban a szigorúbb kritikusnak mindig a meleg
kedélyű, ragyogó mosolyú Sík Sándor bizonyult. S a komoly, szinte mozdulatlan
arcú Rónay György volt az, aki a kritika idején' a felmentéseket hozta. Sőt: aki et
től kezdve megbízásaival és nyiltan kimondott, pártoló szavaival is, esszéíró pá
lyámat elindította. Már csak azért is, mert véleményét Sík Sándor a legtöbbször
elfogadta.

Néhány, felvillanó emlék a későbbi évekből is jól mutatja ezt. 1952-ben volt
Leonardo da Vinci születésének 500. évfordulója, melyet világszerte, így a ma
gyar sajtóban is ünnepeltek. Ehhez a Vígilia is csatlakozni kívánt, s az egyik
összejövetelen Rónay felszólított, írjak Leonardóról egy tanulmányt alapnak.
Elvállaltam (ekkor már több, festészeti tárgyú írásom is jelent meg). Néhány
perccel később azonban kényes pillanatok következtek. Megérkezett ugyanis az
asztaltársaság egyik legállandóbb törzsvendége, Passuth László, aki semmit sem
tudva az előzőkről, önként felajánlotta, hogy szívesen írna Leonardóról. Sík
Sándor nem nyilatkozott. Természetesen nem mondott ellent a híres regényiró
nak, sőt fe1csillant a szeme. Rónay arcáról semmit nem lehetett leolvasni,de én
mindenesetre bölcsebbnek tartottam, hogy ezek után lemondjak a téma megírá
sáról. S ekkor (Passuth már közben eltávozott) Rónay hozzám fordulva határo
zottan kijelentette: "Te fogod megírni."

Sík Sándor közbeszólt ugyan, hogy Passuth "ragyogóbban" írná meg, mínt én,
ge ugyanakkor, engedve Rónay elhatározásának, megerősítette megbízásomat.
Igy történt, hogy Leonardóról szóló írásom megszületett és megjelent. Számom
ra Rónay komoly dicsérete jelentette a legtöbbet, de nem felejtem a törzsasztal
nál Thurzó Gábor tréfás-gunyoros megjegyzését sem. Az asztaltársaság jót de-
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rült, mikor Thurzó hangosan odaszólt hozzám: "Nagy múvet alkottál. Most már
nyugodtan meghalhatsz."

Voltak aztán olyan tanulmányaim is, melyeket először Rónay sem látott közöl
hetőnek. De később kitűnt, hogy taktikai okokból várt, valami idegenkedést sze
relhetett le, mert ezeket a tanulmányokat aztán évekkel később megint csak
ő maga kérte vissza tőlem és a lap le is közölte (Goethe, Degas).

Mindezek az 1957-59. években voltak már. Akkor került sor a Rilke-tanul
mány megjelenésére is. Sík Sándor hetvenéves születésnapját ünnepeltük éppen
ebben az évben, és a Cecilia-egyesületben a Vigilia munkatársaival együtt én is
tartottam egy előadást az ő időskori költészetéről. Hogy még ekkor sem oldódott
föl irányomban a gyanakvása, kifejezte, amint előadásom tervét hallva,moso
lyogva felém fordult: "Most az én démonizmusomat fogod kimutatni?"

Mikor végül is megváltam a Vigiliától, Rónay György helyét átmenetileg Mihe
lics Vid töltötte be. O volt az, aki akkor benyújtott Beethoven-esszémet látva,
megkérdezte: "Te tulajdonképpen irodalmár, műtörténészvagy történész vagy?
Most pedig zenével foglalkozol?" Hogy milyen "szakma" kategóriájába tartozom,
erre nem tudtam sem neki, sem másoknak, mind a mai napig felelni. De úgy
gondolom, ez nem is az én feladatom. Mások döntik majd el, ha érdemesítenek
valamilyen megítélésre. ,

Most is csak azt érzem feladatomnak,hogy ezzel az emlékezéssel kifejezzem
valamennyire, milyen jelentős volt számomra, hogy az ötvenéves jubileumát ün
neplő Vigilia mint publikációs fórum, oly sokakkal együtt, az én szerény gondo
lataimnak, írásaimnak is helyet adott.

TÜSKÉS TIBOR

Apokrif napló
(Valódi naplót sosem vezettem, keltezéssel ellátott személyes följegyzéseket

rendszeresen nem készítettem. De tárgyakat - egy fényképet, egy iskolai évköny
vet, egy levelet, egy meghívót - szívesen félretettem. Ezek őrzik számomra az idő

lenyomatát. Fölhasználásukkal most életem egy eltűnt korszakát - három évet
próbálok százhúsz sorban, vázlatosan megidézni.)

Nemrég ért véget a háború ... A tanítás 1944 október végén befejeződött, fél
évi értesítőt nem kaptunk. Az utcai falragaszok parancsára futóárkot ástunk, a
légiriadók a pincébe kergettek. A nagyhéten egyik tanárom kérésére a piarista
rendház pincéjében fölszereltem egy vaskályhát, kéményét a pinceablakon ve
zettem ki, s a kályha működőképességétegy tojásrántotta elkészítésével bizonyí
tottam. A nagyszombat délutáni körmenet ebben az évben elmaradt. Nagykani
zsán április elsején, húsvétvasárnap gördült végig a front. A városháza le
égett ... Április 12-én újra megindult a tanítás. A gimnázium meg a rendház
épülete valaha laktanya volt, 1923 óta használták a piaristák. Most mindkét épü
let visszavedlett katonai célú épületté: a gimnáziumban meg a rendházban kato
nai kórházat rendeztek be. Az. internátus épületében folyt a tanítás. Az interná
tusi elöljáró tanároknak, a prefektusoknak kétszobás lakásuk volt. Az egyik
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