
nak tizedik, illetve születésének hetvenötödik évfordulója alkalmával :!... Móricz
.Zsigmondról, valamint Ady Endreról.rajzeltak képet. Ezek az esszék nem az írók
"korlátait", "mulasztásait" mutatták ki, hanem munkásságuk esztétikai és erköl
csi értékeit, s ennek során - minden kisajátítási szándék nélkül - például
Móricz kései műveinek "evangéliumi kereszténységéről" is szó esett. Most, hogy
újra fellapozom a Vigilia 1952. szeptemberi füzetét, hadd másoljam ide a vonat
kozó sorokat: "Ha az író, aki valóban megújult a népből: Móricz Zsigmond meg
újult, újjászületett. És ez a megkeresztelt nagy pogány mintha most, a népben, a
népen át, életében először, találkozott volna a kereszténységgel. Avval a félig
meddig tudattalannal, ösztönösen evangéliumival, amely a proletár tömegekben
él ( ... ) Azzal a szeretettel, amely szegénységében is boldog, mert »alkalma van
ebben az életben jót tenni«. S ettől valahogyan mintha megmelegedett volna a
szíve, a hangja, a világa; földerült és egén megjelent a reménység. Az a legreáli
sabb reménység, amely a szegények és igazak szívéből sugárzik." Igen, ez a hang
nemcsak keresztény volt, az irodalom benső, mondhatnám, lelki titkainak az
ismeretéről, értéséről is tanúskodott. Az alkotó személyiségnek azokat a rejtel
mes, belső folyamatait ragadta meg, amelyeket a korabeli tankönyvek, tanulmá
nyok vulgarizáló közhelyeivel még csak jelezni sem lehetett. Így tanuitam én iro
dalomértést a Vigilia füzeteiből, de még ennél is többet: megtanultam az írott
szó hitét, hitelét. .

RÓNAY LÁSZLÓ

Harminc év
Sík Sándor emlékének

Nagyjából harminc éve jelent meg első írásom, Fekete István Kele címú regé
nyéről a Vigiliában. Hadd ne azt a pár napot idézzem vissza, amíg izzadva ké
szültem erre a "kritikára", s ne is azokat a szívszorító perceket, amíg apám vé
gigolvasta, hogy utána zordon pillantással vegye kezébe a ceruzáját. Pedig hogy
ismertem azt a ceruzát! Az egyes számok anyagát dossziékban gyűjtötte, s estén
ként kezdte nézegetni, lapozgatni a kéziratokat, javítgatta, finomította őket, s
amikor a jobb felső sarokba ráírta: "mehet", akkor tudtam, másnap vihetem a
piaristákhoz, Sándor bácsihoz, azaz: Sík Sándorhoz, aki hálából orrom alá dugta
azt a hatalmas papírzacskót, mely telve volt ragacsos savanyú cukrokkal: a tar
talma mindig megújult, s kűlönösen bőséges volt Sándor-napokon, amikor a gim
názium küldöttei köszöntötték őt.

Harminc éve már, hogy kezemben az egyetem komor és elutasító végzésével,
bekerültem az Uj Ember kiadóhivatalába. Előbb az archívumot rendezgettem.
Aztán jöttek a csomagok és zsákok. Miközben izzadva görnyedtem alattuk, arra
gondoltam, hónap végén kezembe vehetem ötszáz forintnyi béremet, melyről ak
kor még nem tudtam, hogy apám fizetésébőlvonják le.

Egy arc merül föl az idő ködéből: Joanelli Alfrédé, azaz - szerzetesi nevén 
Bédáé. O volt egyszemélyben a Vigilia kiadóhivatala. A'hatalmas terem hat író
asztala közül övé volt a középső. Papírdobozban és a fiókjában tartotta az előfi-
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zetők kartonjait, s egész nap titokzatos vonalakat húzott rajtuk, melyekről ké
sőbb kiderült, hogy az előfizetések lejártát jelzik. Havonta egyszer
különös izgalom vett erőt rajta: közeledett a nyomdafestékszagú lappéldányok
kiküldése, melyet misztikus műveletek előztek meg a gépteremben, ahol boldo
gult Mosonyí Feri és Takács Gyuri igyekeztek megszelídíteni egy csattogó gépet,
az adrémát. A gép időnként leállt, ilyenkor Mosonyi pipára gyújtott - Takács
Gyurinak mindig ott égett a cigaretta a szája sarkában -, s felemelve mutatóuj
ját az életre oktatott.

Kemény leckék voltak. Egyszer a gép lezúduló karja tönkrelapította a mutató
ujjamat. Aztán meg kellett volna tanulnom, hogy lehet a Vigiliákat boszorkányos
gyorsasággal csomagba kötni, úgy, hogy a vastag kötelet nem szabad előre méret
re szabni. (Azóta is ez a kötözés az egyik nagy tudományom.) A csomagokat li
hegve hurcoltuk fel a lépcsőn, s mindig irigykedve néztem Zlamál Dezső és
Grexa Sanyi széles hátát. Ok öt csomagot is könnyen vittek föl, én a negyediket
is elhagytam a lépcsőfordulóban.

O, azok az esti expedíciók! A nagy szerkesztőségi szoba, amely napközben
csendes .és méltóságos volt, átrendeződött, középen két asztalsornál ültek a ki
számolók és a kötözők, oldalt pedig kis, kerek asztaloknál a ragasztok. Mintha
most is ott üldögélne panyókára vetett kabátjával Szigeti Endre, Ujlaky Andor, a
"professzor úr", Mihelics Vid, Doromby Károly, Sinkó Ferenc, Magyar Ferenc
és a többiek. Soha, egyetlen egyetemi előadáson nem tanultam annyit, mint az ő

beszélgetéseikből! Arcok merültek fel: hajdani, legendás újságírók; cikkeket
idéztek, verseket, miközben csak nőttek a folyóirathalmok, hogy aztán, immár éj
szaka, oldalkocsis motorkerékpárral vigyük őket a Keletibe.

A Vigiliának akkor nem volt szerkesztőségi szobája. Ha valaki mégis makacsul
ragaszkodott a szerkesztőséghez, bevezették abba a pici helyiségbe, ahol néha
négyen szorongtak: Mihelics Vid egy hatalmas Íróasztal mellett, valamelyik kül
földi lapba mélyedve, Ijjas Antal egy monumentális novella igézetében, Radó
Póli bácsi és Doromby Károly, aki mindent tudott, s arról is pontos felvilágosí
tást adott, amit épp elhagyott.

A szerkesztőség tagjai hetente egyszer gyűltek össze Sík Sándor rendfőnöki

szobájában. Nem volt könnyű dolog akkoriban a Vigiliát szerkeszteni. Sík Sán
dor néha kétségbeesetten tárta szét a karját, segélyt kérőn tekintett a bölcs és
tudós Balanyi Györgyre, aki az ötvenes évek Vigiliájának egyik legszorgosabb
munkatársa volt, állandó tanácsadó, vagy Ohmacht Nándorra, aki oly szelíden és
békességesen járkált a folyosókon, mint egy eltévedt angyal. "Letolások" és
"figyelmeztetések" jöttek, számonkérő telefonok. Sándor bácsi a térdét csap
kodta, s egyre ezt ismételgette: "Ez borzasztó!" Pedig a Vigilia egyáltalán nem
volt borzasztó. Igaz, soha annyi álnév, ma már feloldhatatlan betűjel a cikkek
alatt. Anonim szerzók, akik nem mertek nevükkel jelentkezni. Kimaradt írások,
melyek helyett az utolsó pillanatban kellett újat vinni a budai nyomdába,
Mórász úrnak, aki hümmögve tolta homlokára szemüvegét, és aggódva számlálta
a sorokat! A lap mégis megjelent. Olykor első, friss példányaink egyikét átvittem
a Nárciszba, ahol egy asztal mellett üldögélt apám, darvadozott Kondor Béla,
lángolt Pilinszky János. "Mutasd!'" - csapott le rám a Váci utcában Thurzó
Gábor. Mert olvasták. Sokan olvasták. És jöttek a fiatalabbak is. Költők - volt,
aki később azzal vádolta apámat, hogy nem támogatja a fiatalokat, s akkor évekig
csak Az olvasó naplója jelezte, hogy köze van a laphoz -, tudósok, akik akkor
még csak tudósjelöltek voltak. Költőkből lett neves esztéták. De hiszen csak fel
kell lapozni a régi Vigiliákat, megnézni, kik kezdték ott írói pályájukat!

A "nyoJcas" szoba akkor még raktár volt. Oda csak később települt a szerkesz
tőség, de akkor már Sándor bácsi fönt szerkesztette a Vigiliát, s Mihelics Vid is
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a temetőbe tette át fogadóóráit. Ő kezdte először: "Miért nem .jrsz zenekritiká
kat?" Ugy elcsodálkoztam, hogy válaszolni is alig tudtam. Megjelent már néhány
írásom, de hogy rendszeresen írni ... és éppen a Vigiliában ... ? A zene iránt
különben is ellenszenvet éreztem akkoriban. Harmadik-negyedik cikkem után
Radó Polikárp egyszer félrevont. "Nem lesz jó, ha mindig harangok .konganak a
befejezésben." Aggódva nézett. "Nem kell annyi harangszó!"

Igy hát a harangok elmaradtak. Zenekarok jöttek, orgonák és zongorák, kar
mesterek és szólisták. Amit ebben a műfajban magánszorgalomból meg lehet
tanulni, azt megtanultam, mert egy kicsit mindig tartottam a professzor úr te
kintetétől. Amit megtanultam, annak egy részét Tamás Alajosnak köszönhetem,
a legendás karnagynak, akinek mondatait nem mindig lehetett pontosan érteni,
de a zenéről nagyon sokat elmondott a karmesteri pálcájával.

Voltak később is drámai órák. Nevezték a munkatársakat modernistáknak és
konzervatívoknak. Teológiai professzorok idéztek fejükre passzusokat, névtelen
levélírók viszont árulóknak becézték a mindenkori szerkesztőket.

A Vigilia mindenkor nyitott volt. Párbeszédre törekedett a különböző világ
nézetűek között. Magától értetődő természetességgel tárta ki kapuit más meg
győződést vallók előtt, de ezt mindig úgy tette, hogy hűséges és elkötelezett ma
radjon a hithez és az egyházhoz. Az egyetemes magyar szellemet akarta szolgál
ni, s szolgálta is a maga lehetőségei között, Irodalmat akart adni. Jó irodalmat,
ahogy azt Sík Sándor fogalmazta meg abban a híres, régi-régi tanulmányában,
melyet a lap programjának mondtak és nem alaptalanul. .

Amikor annak a nemzedéknek életútját kezdtem feldolgozni, melynek a Vigilia
is otthont adott, szembesülnöm kellett azzal a kérdéssel, mi volt a Vigilia sze
repe a harmincas évek második felének szellemi életében. Akkor Possonyi Lász
lótól kaptam egy szép és mély levelet. Idéztem is. Aztán kezembe került az a bi
zonyos kétségbeejtő "förmedvény" - nemcsak én neveztem annak -, .amelyen 
és épp ~ Vigiliában! - a szerző szabályosan feljelentette Vajthó László antológiá
jának zsidó származású szerzőit. 'Azt hiszem, ez a Vigilia egyetlen szégyenfoltja.
De akár jelképesnek is nevezhetjük azt a tényt, hogy ugyanebben a számban je
lent meg Mécs László félelmesen bátor verse, az Imádság a nagy luniitikusért;
mely a magyar antifasiszta irodalom nem homályosuló tette. Mécs László nem
tudott a feljelentő cikkről. és nem tudott róla Possonyi sem, aki a rá jellemző

lobbanékonysággal később tettleg is elégtételt vett érte. Persze ezt a cikket nem
lehet és nem szabad elfelejteni. Mert azt bizonyítja, hogy a Vigilia szerepe nem
irodalompolitikai és nem politikai. Az "innen" és "túl" tartományára kell kiter
jeszkednie e szerepnek, tisztelve, felmutatva, megbecsülve és méltányolva az
előbbi igaz értékeit, mégis a másik igézetében. .

A Vigiliának természetesen megvannak a maga elődei a magyar szellemi élet
ben, mint ahogy indulása idején is pontosan ki lehet tapintani azokat a szellemi
irányzatokat, melyek szinte elkerülhetetlenné tették megindítását. De mégsem
véletlen, hogy elődei és mintái között sokszor és nyomatékosan. hivatkozott a
Nyugatra, melynek emlékszámot is szentelt. Arra a Nyugatra, amelynek Babits
volt a szerkesztője, Babits, aki Jónáshoz hasonlóan rühellte a prófétaságot,
mégis prófétált, mert ezt várták tőle. Babits, aki így írt a Jónás imájában:

. . . . . . . . .. mint Ő súgja, bátran
szólhassak s mini rossz gégémből telik
és ne fáradjak bele estelig
vagy míg az égi és ninivei hatalmak
engedik hogy beszéljek s meg né haljak.
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