
jönnek, lehet kérdezni. Nem kérdeztem. Sík tanár úr nem volt velük. Rónay
György - igen. Akkor olvasta fel a később kötetben is megjelent A Szent Anna
templom tornyai című hosszabb versét, és beszédhelyességi ötpercet is tartott. A
vers és a tündökletes Magyar Ferenc-novella a kivirágzott nadrágfőtról - azóta
tudoIÍl- meghatározták az irodalommal való kapcsolatomat.

A belső történet már ezzel folytatódik: Rónay Györgynek verseket küldtem
(nem jó verseket). Hamar válaszolt, személyesen. Mérlegre téve minden dara
bot. De közűlük kettőt kiválasztott. Közlésre. Bevallom, olyasfélét éreztem, ami
lyet ő érezhetett (meg is írta), amikor először járt Babits Mihálynál, s azt a bizo
nyos vonaljegyet kapta tőle, amit aztán gondosan megőrzött. Jómagam a levelét,
Rónay György első válasz-levelét, az aláírásával.

Négyszemközt bölcsész-koromban találkoztunk a szerkesztőség (ma is meg-o
lévő) fogadószobajában. Kosztolányi jött szóba, s mert éppen kollégiumi óráról
érkeztem, frissen elmeséltem új információmat a Szegény kisgyermek panaszai
ról, amelyikről egyik fölbuzdult évfolyamtársam olyasféléket állított, hogya köl
tő tiltakozása ez a háború ellen. (Nesze neked bölcsészet!) Verhaaren neve hang
zott el, Az egész Flandria-ciklus, majd speciális kérdésemre felelt Rónay György,
s Babits Mihály szabadverseinek "ősforrását"nevezte meg. Már ő volt a Vigilia
főszerkesztője, én meg azzal a jóleső "kényszerrel" távoztam a beszélgetés után,
hogy irodalomtörténetről csak nála kérdezősködöm ezután. Megtettem jó né
hányszor (bárcsak még tehetném!), s amikor az Uj Emberhez kerültem, már nem
mint szárnypróbálgatót fogadott: egyszeruen bízott bennem, ami kimondhatatla
nul jólesett. Tiszta emberségéből így ajándékozott egy pályakezdőnek, akire rövi
desen "rovatot" is bízott. A zeneit. Csináltam, hogyne csináltam volna azzal a
szívvel, amellyel a bizalmat valamiként viszonozni lehetett. Időnként mást is
kért. Ha aztán következő alkalommal végigvonult a szerkesztőségi hosszú szo
bán, s kezét a vállamra tette, tudtam: minden rendben, írásommal a legközelebbi
számban találkozni fogok.

Megbízásai világokat nyitottak meg előttem. Sokszor mondta: Ne elégedj meg
a napi penzumokkal! Próbálj többfélét, olvass, ,töprengj! Igy kerültem kapcso
latba festőkkel, zenészekkel, népművészekkel. (Igy állhattam védelmére a Vigi
liában az akkor sokat támadott Vankóné Dudás Julinak, aki haláláig nem felej-.
tette el ezt nekem.) Legmegtisztelóbb ajándéka az volt, hogy együtt szerepelhet
tem vele az egyik budapesti templomban. O verseiből olvasott, nekem a család
keresztény kultúrájáról kellett felolvasnom. A végén gratulált és azonnal elvitte
a kéziratomat. melyet leközölt a Vigiliában.

Igen, számomra a Vigilia-eszmény ez a sokoldalú keresztény gazdagság: kul
túrában, mélységben és - spiritualitásban.

GYURKOVtCS TtBOR

Vigilate et custodite
Múlt

Minap egy tévéműsorhoz keresgéltem adatokat, míkor a Cromwell idejebeli
"independensekre" bukkantam, a "függetlenekie". Izlelgettem a szót, tudván,
hogy pendeo, dependeo - "függök", annyit tesz, Az összetétel érdekelt (in-
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dependeo), felütöttem új keletű latin szótáraimat. (A régi jók, részletesek és fi
nomak elvesztek gyermekeim kezén.)

A latin szótárból megcsapott valami elidegeníthetetlen múlt. Mi még elég jól
tudtuk a latint. Gimnazista koromban a misét magam is javarészt latinul kö
vettem. Egyáltalán, a latin szótárból kilobbant valami kultúra, a régi jelek euró
pai hieroglifát árasztottak. A mi iskolánk a tudás humanista iskolája volt. Ha
egybevetem kortársaiméval, afféle "tudás-Nékosz" volt. Nem származásbeli jelle
get hordozott, hanem tudásjelleget. Nálunk együtt jártak parasztgyerekek. elő

kelőbbá, zsidógyerekek, házmester-gyerekek, értelmiségi fiókák, reformátusok.
Demokratikusan, hiszen nem tudtuk egymásról, se magunkról, kik-mik vagyunk.
Nem egyszerűen "felekezeti" iskola volt, hanem tudás-iskola, európai iskola, la
tin alapú szellemi tanoda. Ha frivolul akarnék fogalmazni, azt mondanám, ná
lunk nem származni kellett, tudni kellett.

Ilyen érzéssel vettem a kezembe a Vigiliát az utóbbi évtizedekben. Hogy
"európaiul" van írva.

Jelen
Kétszer jártam Franciaországban, mind a kétszer fölkerestem a Vogézek su

. gárzásában lebegő ronchamp-i dombon Le Corbusier csodafehér templomát. Az
egekbe emelt. Az arab lőrésekkel tűzdelt, betongomba-tetós, legömbölyített tor
nyú épület izzik a zöld gyep közepén.

Es bent az arany levegő! A közel harminc különböző alakú és nagyságú ablak
rés méz-siírű aranyra szűri a levegőt. A piknikus, koraezüst hajú francia pap
nyugodalmasan énekelt az oltárnál, mögötte karba font kezú ministráns-nő állt,
a kőpadlóra a kinti Máriá-szobor árnya hullott a beverő napfényben. Európa kö
zepén, rakéta-telepítések kereszttüzében ez a korpúlens pap csak énekelt valami
irreális étherért, irreális békéért.

Azt éreztem, ehhez az irreális Európához tartozom, irreális igazsághoz. Min
dig is úgy gondoltam, a katolikum főleg irrealitásaiban különbözik a többi esz
métól-vallástól, mondhatnám, túlzásaiban, "hihetetlenségeiben", realitáson túli
vágyakozásaiban, "az én országom nem e világból való"-ságában.

Ilyen érzések töltenek el, ha a Vigiliában megcsap a ronchamp-i szellem, a
Corbusier-templom fehérsége. '

Jövő

"Legyenek a ti derekaitok felövedezve, és szövétnektek meggyújtva. És ti ha
sonlatosak legyetek azokhoz, a kik várják, hogy az ő Urok megjöjjön a menyegző

nek lakodalmából, hogy mihelyt megjövénd, és zörgeténd, azonnal megnyissanak
néki. Boldogok azok a szolgák, kiket az Ur, mikor haza megyen, vigyázva
talál ... " (Lukács 12,35-37). "Vigyázzatok ezért: mert nem tudjátok, melly órá
ban jő el a ti Uratok ... " (Máté 24, 42).

Fuldoklunk a jelenben. A sűrű jelen fojtogat. Nincs időnk, percünk a tisztá
zásra, a- szellemi készenlétre, annyíra elborít az idő. Nincs időnk virrasztásra,
vigiliára. .

Pedig nemcsak élni kell, várakozni is. "En attendant Godet".... Vagy Simone
Weil szavaivakez a virrasztás: "L'attente de Dieu".

E virrasztást várom e vigiliás újságtól. S imígy csöppet reményked.em: talán
nemcsak múltunk és jelenünk, hanem jövőnk is van. Hogy szellemben, humani
tásban, irrealitásban nemcsak az elmúlt ötven év, hanem a következő ötven év
lapja is a Vigilia, gyermekeink, unokáink kezében.
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