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Az én Vigiliám
Ágoston Iulién és Rónay György emlékének

A Vigilia mindenekelőtt két feledhetetlen ember emlékét jelenti nekem. Je
lenti a tömérdek olvasmányt, főképpen azokat, amiket mint eszmélkedő kamasz
habzsoltam magamba a háboru után újonnan indult évfolyamokból - egy szeren
csés nap valaki kezembe adta őket. Nekem, a nyár egy részét azért még olvasás
sal töltő falusi emberkének hirtelen olyan szellemi láthatár tárult, kis paraszt
szemem, -eszem káprázott bele. Engem addig Petőfi, Heine, József Attila
annyira megbűvölt, hogy álmodtam velük; s most megtudtam, e három üveghe
gyen túl még mekkora a világ. Valóban mesebeli kótyagosan vágtam neki en
nek a világnak, hangzott bennem minden egyszerre, üveghegyeim rávetették fé
nyüket ismerkedésem tájaira, azok meg vissza rájuk a fényt. Lehet, hogy először

sejdítettem, nemcsak csúcsok vannak - létezik nagy-nagy egész. A Megfáradt
ember mellé odakerültek Eliot Simeon énekének kezdőszavai: "Uram; a római
jácintok virulnak a cserepekben, / Téli nap kúszik havas hegyeken: / A konok
évad visszaretten." Mit értettem meg ebből a versből? Alighanem semmit. Minf
ahogyan Aragon gyönyörű elégiája, a Siratóének Vittoria Colonna felett sem mu
tatkozhatott meg igazi valójában nekem. Nem éreztem hazafias, Franciaország
ért aggódó versnek - bámultam a szépségét. Ott volt a közelében a Milton-rész
let, Chesterton bájos éneke a szamárról. S még mennyi. Mindezekhez új neveket
kellett tanulnom, a fordítókét. Eliotot Vas István adta tovább, Aragont Jékely Zol
tán, Miltont, Chestertont Szabó Lőrinc. Megtaláltam Vas számomra egyik leg
szebb versét, ma Kérdező idő címmel szerepel a gyűjteményekben. "Nem emlé
keznel tavalyi kínomra / A zöldarany, tavaszi levelek - / Lehet-e, hogy a rik
kancs is kimondja, / Amit tavaly nekem se lehetett?" Jékely Az én országomat
közölte (1944-ben írta), részeit máig fejből idézem, summája szólaltatta meg fel
nőtt-mód az én gyermekded hazafiságomat: "még mennyi-mennyi drága, szent
kacat / alkotja az én bús országomat! / S szeretném látni: ember, avagy állat /
közülük bármit is elkonfiskálhat - ?!" Ezt a hangot csak megerősítette nekem
Rónay György Tavasz elé című verse, a "Ma itt és holnap ott: lehet, talán szebb"
kezdetű strófa különösen, s végig Rónay jól hallatszó hittevése: "Es el nem űz

het innen keserűség, / végzet haragja, semmi hatalom. / Kemény paranccsal ide
köt a hűség: / jóban vagy rosszban, mindig szabadon, / magunk törvényét vall
va ..." Osztönösen (tán következetesen) mért annyira ezekhez a versekhez von
zódtam? Nekem, akire származásom s ebből adódó körülményeim miatt javában
ráillett a "Jaj, mennyi régi szenvedés és mennyi új tabu!", ugyanazt az erkölcsi
tartást, intelmet közvetítették, amit Petőfim, Heiném, József Attilám lapjaiból,
görcsösen úgy véltem, már jól ki tudok olvasni - s eddigi hű társaim bizony be
végzett művek voltak. Itt meg hirtelen élőszó hangzott, közvetlennek tetszett,
értve a beszélt időt, amit egyidejűleg· magam is éltem, s engemet,
gyermeket, ugyanígy perzselt. Hisz nem az volt-e akkor nekem a gondom, hol is
a helyem, van-e még egyáltalán hazám-helyem, mért nem fénylik föl ragaszko
dásom, nyílik meg gyermek-igazságom, úgy, ahogyan kellene, miért nem kapok
kérdéseimre választ? S mivel házban, utcán, szemszed udvaron, az élőszó vala
mennyi színterén, szinte nem kaptam, néha már nem is kerestem, visszavonul
tam e Vigiliában talált versek élőszavához, megerősítésért, feleletért. Zúgott a
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fejem, amíg kerten, erdőn, domboldalakon járkáltam. Sóvárogva néztem a hegy
vonulat irányába, ahol a várost tudtam, benne mindazt, amit ez az olvasás ben
nem fölfakasztott, s ami nekem egyelőre elérhetetlennek tetszett.

Hamarosan, már diákként mégiscsak, a városban, az iskola könyvszekrénye
mögötti széken újból a Vigilia-évfolyamok lettek a társaságom. S itt már vissza
mehetek bevezetőmondatomhoz, megemlíthetern a nekem,két feledhetetlen férfi
közül az egyiket: magyartanáromat, Agoston Juliánt. Az Agostonért való rajon
gást már belépésünk pillanatában megörököltük a közvetlenül fölöttünk járók
tól. Ő volt a Tanár, pécsinek számított, holott igencsak vágyhatott vissza Egerbe,
ahonnan nemrég ide a Mecsek aljába jött. A nagyobb diákok, akik érkezésünk
nehéz perceit csínyeikkel kívánták fűszerezni, de inkább zavarba hoztak, mint
földerítettek, a Juliánért való lelkesedést már az első órában kötelességünkké
tették. Másnap,. végre szemtől szembe vele, kis pulpitusunk mögül olyan fénylő

tekintettel meredtünk rá, hogy csak legyintett. Agoston Juliánból talán nem lett
az a költő, akit első verseskönyve, a Fekete remeteségem expresszivitása, zuha
tagszerűsége ígért, Esteván című regényét jelenlétében nemigen említhettük. va
lamelyest büszke Kaffka Margitról szóló könyvére volt. Utóbbit a szakértők a
Kaffka-irodalom fontos művének tartják ma is, Agoston, mihelyt meglátta ke
zemben a Vigiliát, óvatosan, de lecsapott rám. Ugy gondolom, jó ideig elég nagy
talány lehettem neki. Borzasságnak s érzékenységnek olyan sajátos elegyét ad
hattam ki előtte, magának az ő füle hallatára még egyre medret vájó nyelvtuda- .

somról nem 'szólva, De Vigiliából készültem s tűrhetően vizsgáztam nála. Agos
ton csinált belőlem túlfűtött kamasz olvasóból nyugodt diákolvasót ~ s folyóirat
olvasót. Ehhez már egyéb folyóiratok is járultak. Valójában azonban mi a folyó
irat, mi a lényege, küldetése - azt Agoston mindig az épp kezemben levő Vigílián
demonstralta. Közben itt-ott megtudhattam fontosat: miben új Pilinszky, Nemes
Nagy Agnes, mi a sajátos Tűz Tamásban, Takáts Gyulában, mitől remek egyik
másik Darázs Endre-vers. A prózában Mándy szerepelt, a legjobb novelláit Író,
érett Thurzó, az esszében Sőtér, Cs. Szabó. Külön hely illette meg Sík Sándor
Radnóti-tanulmányát, Rónay György körünkben vitatott József Attila-tanul
mányát. Ha ritkán az ő nevére találtunk lapozni, a Vigiliát kis szünetre becsuk
tuk. Nem álszerénységből, inkább önmaga iránt érzett kételyéből, ma úgy gon
dolom. Szerénységnek s csapongó szabad szellemnek olyan alkatát, amilyen ez a
fiatal cisztercita tanár volt, életemben azóta is alig ismertem. Fölényes s szabad
szellem volt. Amikor hirtelen elvitték mellólünk, életre szóló sértődöttséget

éreztem magamban, meg is keserítettem a helyébe lépő irodalomtanár életét.
Oktalanul, ezt nem annyira fölkészültsége, inkább irántam tanúsított nagy türel
me tette szép lassan nyilvánvalóvá.

Ágostonnak jutott eszébe, hogy elküldi verseimet, nézze meg Rónay György.
Tudtuk, hogy barátok (maga Rónay mondta később, nem lesz még ilyen barátja),
Agostont akkor épp egy középkori latin nyelvű szentének fordításával bízta meg
a szerkesztő Rónay, s Agoston váratlanul sokat beszélt nekünk róla. Amit Rónay
György rólam tudhatott, tanárom ajánlásán túl, gondolom, azonos lehetett a
semmivel. Mégis: ő engemet, a tizenhat esztendős diákot, úgy megtisztelt, akár a
felnőttet. Gépelt papírjaimat hamar visszaküldte, s ezt csalódással vettem is. A
borítékot kibontva néztem a kéziratlapokon jellegzetes apróbetűs jegyzeteit,
összeköthettem őket a sorok közt föllelt jelekkel - akár a térképet olvastam, s
lassan eligazodhattam azon, mit nem érek. Meghökkentett ez az iskolázás, többé
nem önképzőköri elemzéssel nézek majd farkasszemet, éreztem. Makacskodtam
titokban, valóban nem szabad-e pl. ilyen rímet leírni "Kosztolányi óta", nekem
tetszett a rím. A jegyzeteket később is, amikor már magam küldözgettem versei
met Rónaynak, összefoglaló levél kísérte, mindig többlapos. Rónay semmi külö-
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nöset nem látott bennem, mindig annyival biztatott, a tehetség jele mutatkozik.
Irjak. Babitsról hagyományozódott ránk, hogy szerette körülirkálni a kéziratla
pokat. Magam későbbi tapasztalatából Csorba Győző nevét említhetem, ő Ró
nayéhoz hasonló lelkiismeretességgel (tapintatos kíméletlenséggel) boncolta a
hozzá juttatott kéziratokat. A biztatás, az útnak indítás nagy élményét azonban
Rónay takarékos jelei s figyelmes, mindenre kiterjedő levelei jelentik. Máig rös
telinivaló gondatlanságom, hogy sok vándor1ásom következtében ezek a lapok el
kallódtak. Amikor egyik nyáron hirtelen meggondolással vonatra ültem, s följöt
tem Baranyából Rónayhoz, a Vigilia szerkesztőségében sovány, igen szegény öl
tözetű, gondterhelt férfit találtam. Rónay tartózkodó volt, én a váratlan szembe
kerüléstől, a tisztelet, a szorongás, a nagy zavar élményében csupán nyeldekel
tem. Azonkívül, hogy a nevem elárultam, a világért meg nem szólaltam volna.
Hamar el is köszöntem.

Rónay György levelei nekem gyakran szinte a sodorra lefüggő, utolsó ág vol
tak. Az ötvenes évek elején, egy téli nap, váratlanul megérkezett az a Vigilia
szám, amelyben első megjelent versem benne volt. A postás még valamennyi
pénzt is letett mellé. Anyám a pénzt számolta, s azt mondta, tudom-e, neki ennyi
ért mennyi szőlőt kell kapálnia. Lassan eszméltem rá, valójában mi történt. Azt
hiszem, az első megjelenés örömét igazán akkor éltem át, amikor később mind
ezt elmeséltem Rónaynak.

POSSONYI LÁSZLÓ SíK SÁNDORNAK

Budapest, 1934. november S.
Kedves Sándor Bácsi!

Karácsonyra kijövünk az első Y,igilia-számmal, amiben reméljük, hogy végre
nagyobb lélegzetű és elmélyedettebb katolikus írásoknak is helyet adhatunk. A
Vigilia, amely Schütz professzor úr védnöksége alatt áll, irodalommal, mísztiká
val, aszkétikával és történelemmel fog foglalkozni. A történelmi részt a Szekfű

Gyula védnöksége alatt álló történelmi munkaközösség szállítja. Ez a munkakö
zösség a fiatal katolikus történetírói gárda legjobbjait foglalja magába és a ma
gyar szerzetesrendek történetírói is közre fognak működni, úgy hogy a magyar
szellemi életre elég sok irányban fog erjesztőleg hatni folyóiratunk, amely ne
gyedévenként 10-12 ív terjedelemben jelenik meg.

Az első számban, amely egyúttal propaganda szám is lesz, szeretném, ha a te
drámádból is hozhatnánk egy világnézeti részt, ami oda kitűnően illenék. Te már
tudni fogod, melyiket, én így a nyári felolvasás után sok olyan kitűnő jelenetre
emlékszem, amely kiszakítva is nagyon hatásos lenne. Légy szíves tehát Sándor
bácsi elküldeni nekünk két vagy három olyan részt, vagy egész felvonást. amiből
kiválaszthatnánk a közlendót, hogy már az indulásnálegyüttműködhessünk. Re
mélem azután még sokat fogunk együtt dolgozni, hisz a Vigiliában nagyobb és
súlyosabb tanulmányok is helyet kaphatnak, kis cikkeket nem is igen fogunk
hozni, mert terjedelmünk és a negyedéves megjelenés egy újfajta könyvszerű

laptípus kiformálására ad reményt, ahol szellemi életünk legjobb és legújabb
alkotásait mutathatjuk majd be. Emlékszel még a szép waldrasti napunkra?
Milyen kár, hogy olyan ritkán lehetünk ilyen nyugodtan együtt.

Válaszodat, a kéziratot örömmel várja és szeretettel üdvözöl
Borisz és Zsolt üdvözleteiket küldik Laci
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