
E hónap 28-án tíz éve, hogy Sík Sándor meghalt. Számunk egy részét
«z ő felejthetetlen emlékének szenteljük. Szelleme nemcsak - rendje mel
lett másik kedves választott "családjának" - a Vigiliának munkájában él
irányítóan tovább, hanem alakítólag hat mindazokban és mindazokon át,
akik oalaha ig lcapcsoíatoa kerültek vele: személyesen a pappal, a· tonárrol,
fi baráttal; közvetve írásaiban a költővel, irodalomtudóesat, esztétikussal, s
nem utolsósorban lconferencia-beszédeiben a lelki vezetővel. Az alakját lcii
lönféle szempontokból megidéző tanulmányok mellett teljes terjedelmében
közöljük egy Harsányi Lajoshoz írt, nagyon fontos levelét, mely akár úgy is
teldnthető, mint máig érvényes alapvetése, az Egyetemesség és forma "i1'0
dalmnszociológiai háttere".

Sík Sándor az elsők között figyelt fel Magyarországon Teilhard de Char
dinra; már akkor föl.ismerte úttörő jelentőségét, amikor még csak egy-egy,
barátai számára sokszorosított példány tévedt be hozzánk tanulmányaíból.
Számunkban már csak ezen az okon is joggal .foglalkozunk aző emléke mel
lett Teúharti-rai, abból az alkalomból, hogy _. a Szent István Társulatnál
korábban megjelent tanulmány-válogatása, a Hit az emberben után (és a
Teiliuird-miiuek: Rezek Sándor munkájaként Braziluibam. folyó magyar soro
zata mellett) - a hazai közönség is kezébe kapja a Gondolat Könyvkiadó
jóvoltából, Bittet Lajos fordítág.ában Az emberi j,elenséget. Számunknak ez a
Teiűuird-része a dialógus jegyében áll, annak a tudósnak a szelleméhez illően,

oki a legfontosabb dolgok egyikének tartotta a különböző világnézetek kon
frontációját az igazság _minél többoldalú megvilágítása, és a valóság minél
alaposabb megismerése érdekében. Ebben a teilhard-i szellemben engedte át
lapunknak Az emberi jelenség említett kiadásához írt kísérő tanulmányát Tor
dai Zádor, és a Magvető Könyvkiadónál sajtó alatt lévő tanulmányköteté
nek (Igent mondani az .emberre) egy - a vézelay-i Teilhard-napokon is el·
hangzott - tanulmánl1át Lukács József. Paskai László, aki mellettük a ka
tolikus magyar Teilhard-kutatást képviseU számunkban, tanulmányát erede
tUeg németül a regensburgi, 1969 november első két napján tartott magyar
német Teahard-kongresszuson adta eiá; és 1970-ben az Acta Teilhardiana VII.
Jolyanoának 1. számában közölte.

Idézünk számunkban egy harmadik emléket is: a közelmúltban elhunyt
liires európai-magyar tudósét, Kerényi Károlyét. ÉJletmüvének, klasszika-filo
iógiai. és mítoszkutatási 'eredményeinek értékelése minden jobb lexikonban meg
található, és nem is tartozik a Vigiliára. Kevesen tudják, hogy verseket is
irt; ezekből közlünk három kivételesen szépet.
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