
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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szobát most osztályteremnek rendezték be. Osztályunk, az ötödik osztálya kon
viktus igazgatójának nappali szobájában kapott helyet. Kevesen voltunk, elfér
tünk: az 1929-es diáktársainkat leventeként nyugatra vitték, csak 'mi, 30-asok
maradtunk otthon. A bútorokat áttoltuk dr. Sz. I. hálószobájába, s a dolgozó
szobába iskolai padokat állítottunk. Délelőtt mi jártunk ide, délután a líceum
leánytanulói, alicisták használták a termet. Nagyban. folyt a levelezés. Az üres
tintatartó volt a postaláda. 1946 elején a gimnázium visszaköltözött a régi épü
letbe, de még mindig hosszú szénszünetek szakították meg a tanítást, és a taná
rok negyvenperces órákat tartottak.

Nagykanizsa az akkor már száznyolcvan éves piarista gimnázium nélkül nem
az lett volna, ami lett. S Nagykanizsa és a piarista giinnázium nélkül minden bi
zonnyal én se az lettem volna, aki vagyok. A gimnázium nyolc osztályát jártam
ott, s ebből hármat a háború utáni években. Ez a három év egyszerre volt szel
lemi ébredéseni és öntudatosodásom ideje, a kanizsai kegyesrendi gimnázium
történetének prelúdiuma és a háború utáni magyar társadalom megújulásának
és a politikai küzdelmeknek az időszaka. Sőtér István nemrég egy tévé-inter
júban mondta: "Visszagondolok erre a nagy korszakra, mert valóban nagy kor
szak volt, kezdeményekben, alkotásokban, alkotó kedvben, termésben rendkívül

.gazdag korszak ez, a negyvenöttől negyvennyolcig terjedő." A nagykanizsai gim-
náziumban eltöltött felső három osztály köt ehhez a ma már történelmi időhöz.

A magam akkori dlák-optikájával is annak láttam: nagy korszaknak.
A korábban nyolcosztályos gimnázium testéről levált az alsó négy osztály, és

általános iskola néven folytatta működését. Az iskola kinyitotta kapuit a lányok
előtt, megkezdődött a koedukáció, hatodiktól tíz lány járt velünk. Megpezsdült 
tanáraink talán azt mondták: megbolydult - az iskola élete. Tánccal egybekötött
műsoros estet rendeztünk, az első garden partyt. A hagyományos iskolai egyesü
letek, a Mária Kongregáció, a Virág Benedek Önképzőkör, a 74. sz. Törekvés
cserkészcsapat. az énekkar, a sportkör, a diákkaptár mellett új csoportosulások,
közösségek alakultak, a diákrádió. a diákönkormányzat, a regöscsapat. Színdara
bokat mutattunk be, Az Ur katonái-t, A fösvény-t, A nagymamá-t adtuk elő. A
környező falvakba néphagyomány-gyűjtő utakra indultunk; falusi gyerekekkel
tábortűz körül énekeltünk, a városi moziban népballada-estet rendeztünk, fali
újságot szerkesztettünk. A fővárostól viszonylag távol eső iskolában jeles vendé
gek jártak. Sík Sándor, akinek kézzel írt, bekeretezett levelezőlapja- jellegzetes
aláírásával - a cserkészotthon falán függött, előadást tartott iskolánkban. A
Bisztriczky Tibor közreműködésévelmegrendezett művészesten valódi hegedű

művészt hallottunk. Bárdos Lajos keze intésére a Szép az élted spártai gyermek
kezdetű kánont énekeltük ... A gimnázium, amely mindig is szervesen benne élt
a város mindennapjaiban, a korábbinál nagyobb felületen érintkezett az ország
szellemi és társadalmi áramlataival. Egy alkalommal egy pesti diákküldött jelent
meg nálunk, aki arról beszélt, hogy követelni kellene, a helyesírási szabályok el
törlését: mindertki úgy írjon, ahogy beszél, ahogy akar. Amikor a Szocíáldemok
rata Párt az iparoskör nagytermében társadalomtudományi-filozófiai előadás

sorozatot hirdetett Szalai Sándor (egyetemi éveimben professzorom. a későbbi

akadémikus) részvételével, tanárunk néhány osztálytársammal engem is elvitt az
előadásokra. Kíváncsian és izgatottan hallgattuk, amikor az előadás után taná
runk fölszólalt, és. vitába bocsátkozott az előadóval. Ballada-estünk a helyi lap
ban nagy publicitást kapott: az est kézzel írt, rajzos plakátját, melyet a cukrászda
kirakatában helyeztünk el, az újság főszerkesztőjemegtámadta. Az egyik délután
szokatlan ok szólított az iskolába: osztályunk minden tanulóját egyenként hívtak
egy vizsgáló bizottság elé. A kihallgatók arról faggattak, hogy tanárunk hogyan .
tanítja a történelmet. Azt suttogták, egyik osztálytársunk a följelentő ...
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Ebben a légkörben találkoztam először a Vigiliával. Tankönyvünk kevés volt,
jegyzetekből, könyvtárból kölcsönzött könyvekből, lexikonokból, otthon talált
könyvekből tanultunk. Egyik tanárunk folyóiratokat szokott behozni az órára.
Egyik alkalommal a Diárium volt a kezében, máskoII a Vigiliából olvasott föl. A
Diáriumból Várkonyi Nándor tanulmányát, az Elveszett paradicsom egyik rész
letét ismertette, a Vigiliából verseket olvasott föl. Dr. J. M. kölcsönadta a fo
lyóiratszámokat. A Vigilia egyik szerkesztőjét, Sík Sándort, akinek nevét a folyó
irat címlapján olvastam, már "ismertem", a kölcsönkapott számban Rónay
György írásain tapadt meg a szemem.

Nemsokára Rónay Györgyöt is "megismertem". Az egyik vasárnap délelőtt iro
dalmi matinét hirdettek iskolánk tornatermében. Mais őrzök egy meghívót, egy
névjegynél alig valamivel nagyobb kartonlapocskát. A meghívó a matiné műsorát

tartalmazta. A vendégek Pestről érkeztek. Kunszery Gyula humoros hangú írá
saiból olvasott föl (ilyen rímei voltak: Verdi - revorverdi, Mascagni - mászkáni),
s legkivált Rónay György előadására' emlékezem. Szabadon, egy kis papírlapra
írt vázlatból beszélt. Zrínyi Miklósról, a csáktornyai költőről, aki 1664-ben Ka
nizsa várát is megostromolta, szólt az előadása. A földrajzi aktualitás, a geográ
fjai közelség megragadta figyelmemet, és szavai megtapadtak emlékezetemben.
Allva beszélt, két lábán kissé előre-hátra hintáztatta testét. Hangja fátyolos, re
kedtes volt. Sovány, sápadt, aszkéta arcú, talán tüdőbeteg férfinek láttam. Meg
lepett, hogy ugyanazon a színpadon, ahol nemrég még mi szerepeltünk, a Hej,
tulipán, tulipán-t énekeltük, most költő beszél. Furcsa és szokatlan volt, hogy a
mászórudak, a kötelek, a nyújtók, a bordásfalak között, a gyűrűhinták alatt iro-
dalomról van szó. .

Úgy emlékezem, akkor határoztam el, hogy megszerzem a folyóirat számait
visszamenőleg is. Egy ideig számonként 'vásároltam a lapot a városháza föld
szintjén újból megnyilt papírüzletben, a "Fislinél". (E helyen a háború előtt

Fischl Fülöp és fiai könyv- és papírboltja működött. Hitelre, "könyvre" itt vásá
roltuk bátyámmal a szükséges iskolaszereket. Az üzlet neve a család elhurcolása
és a háború után is "Fisli" maradt. Később tudtam, meg, hogy a család egyik
messzire szakadt tagja a ma Párizsban élő Fejtő Ferencnevűíró ...) Később elő

fizettem a lapra ... A háború után újrainduló folyóiratnak csaknem negyven
éve, a Vigilia 1946. decemberi száma - XI. évfolyam 1. szám - óta kortárs olva
sója vagyok. Utóbb alkalmanként írásaimat is közölte a lap ... I

KÁROLYIAMY

7 sor

Ilyenkor a kert meztelen,
cipötlen mint a kiskacsák.
Még az ingük is levetették a fák,
hogy megkopogtassa hátukat a doktor.
Nem beteqek, csak halottak.
A bibliai rabbi ra várnak,
öltözz, mondja majd holnac
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