
A Vigilia BESZÉLGETÉSE
SÍK ENDRÉVEL

"Reform, vagyis a tökéletesedésen való szüntelen munkálkodás a katolikus
embernek élettartalma kifelé is, a többi emberekkel, a világgal, a társadalommal
szemben is ... Aki bele tud nyugodni abba, ami van, aki nem akarja szüntelenül
reformálni, azaz jobbá, különbbé, tökéletesebbé tenni a világot, az nem keresz
tény ... Minden, ami a világot előbbre viszi az igazság és az igazságosság, a jó
ság és az erkölcs, a szépség és az emberhez méltó élet felé: a keresztény élethi
vatás vonalába esik. Ez a keresztény ember hivatása, a történelmi élet értelme,
és ez a haladás keresztény fogalma. Aki keresztény, az ebben az értelemben szük
ségképpen haladó. Aki ebben az értelemben nem halad, az megmerevedett ember,
maradi, vagy a ma közkeletű szóval akár reakciós; nem azért nem haladó, mert
katolikus, hanem azért, mert nem egészen, nem igazán katolikus ..."

Egy negyedszázaddal ezelőtt írta le Sík Sándor a. fenti sorokat. Egész életét
e program határozta meg; inkább hozzátett, mint elvett belőle. Olyan életelvek
ezek, amelyek sokunknak ma is emberi mértékei és igényei. Sík Sándor hitelesen
állította elénk a keresztény ideált. Élt benne az embervolt teljessége, világított
benne a krísztusí realizmus fénye; látta minden emberi jelenség másik oldalát is,
s méghozzá mindent a valódi helyén: a végtelenség mennybolt ja alatt. Egy generá
ciónak' volt a példája, tanítója, s ma egy másik generáció is idézi emlékét, kere
si a kapcsolatot vele. Az a nemzedék, amelyik nem ismerhette, nem találkozha
tott a tekintetével, az' a nemzedék, amelyiknek már nem adhatott lelki eligazítást,
napi leckét a' szertartás nélküli szeretetből.

1963. szeprember 28-án, szombaton reg
gel, 74 éves korában halt meg Sík Sándor
Kossuth-díjas, a neves katolikus költő és
esszéista, a magyar piarista rend tartomány
főnöke, a Vigilia felelős szerkesztője.

Otthonában látogattuk meg Sík Endre
nyugalmazott külügyrnínisztert, az Or
szágos Béketanács elnökét, hogy fel
elevenítsük bátyja, Sík Sándor emlékét,
emberközelbe hozzuk feledhetetlen
alakját.

Sík Endre dolgozószobajában fogad.
Ahogy itt ül íróasztala mögött, szikár
egyéniségével, vézna arccal, ezüstösen
fehér hajjal, megadóan, mint aki biza
lommal viseli a kort ~ a hasonlóság
szinte meghökkentő: Sík Sándor arca
rajzolódik ki az ember emlékezetében.
Megfontoltan beszél, minden mozdula
tát kiméri, takarékos a gesztusaival.

- Megalapozott-e az a feltételezés,
hpgy a felszabadulás után Önnek része
volt a Vigilia újraindításában? Vajon
közvetve vagy közvetlenül szorgalmaz
ta-e a döntést, hogya lap szerkeszté
sét Sík Sándorra bízzák?

- A híresztelés megalapozatlan. A
Vigilia újraindulásához semmi közöm
sem volt. Az nagyon valószínű, hogy
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akiknek annak idején a Vigilia sorsa a
kezükben volt, számításba vették, hogy
Sík Sándor öccse vagyok. De én ezért
semmit se tettem. Sem akkor, sem ké
sőbb, amikor washingtoni követ, majd
később külügyrniniszter lettem. Öt kü
lönben sem kellett védeni: tiszta lelki
ismerettel állhatott bárki elé. S nálunk,
a családban hagyomány volt, hogy egy
másért nem állunk ki. Másokért, ide
genekért, barátokért igen, az természe
tesnek tűnt előttünk, de a testvérek
egymásért, főként a társadalmi vagy a
politikai életben -' soha. Ezt nem tar
tottuk méltónak magunkhoz. Úgy gon
doltuk, senki se használja föl pozíció
ját, kiemeit helyzetét arra, hogy olyan
előnyökhöz juttassa a másikat, ame
lyekért az nem küzdött vagy nem ér
demelt meg. Sándorban pedig mindig
volt valami félszegség. Az Életnél, ahol
mindketten dolgoztunk (én sok verset,
mesét írtam akkor a Kis Paitásba), egy
szer baj volt az elszámolással. Sanyi
hoz fordultam, mutattam a tételeket
egyenként és összesítve, hogy itt vala
mi hiba van. Talán nem tudnak a szer
kesztőségben számolni? Sanyi megnyug
tatott, igazam van, de arra kért, hagy
jam annyiban, majd belenyúlt a ka
bátjába és a tárcájából kífizette teljes
Iárandóságomat.



- Milyen emlékeket őriz róla a gyer
mekkorból?

Otthon Sanyi volt a kedvenc.
A gyerekek között nemcsak hogy a leg
öregebb volt, de egyenesen arisztokrata
szerep jutott neki. Születésem előtt szü
leinknek négy gyermeke közül három
meghalt sarlachban. Érthető tehát, hogy
az egyetlen túlélő, a csecsemő Sanyi
mindig megmaradt kíváltságos, becézett
gyermeknek. Mi többiek ezt nem nagyon
kifogásoltuk, de azért fájt egy kicsit.
- Mindent csak aSanyinak - dohog
tunk, amikor a szüleírn egy ízben fog
orvoshoz vitték őt -, még fogat is csak
a Sanyinak húznak!

Nagyon szeretett sakkozni. Legtöbb
ször kényszerített, hogy sakkozzam ve
le, így egész életemre megutáltam a
sakkozást. Sokat mesélt nekünk, általá
ban a saját, kitalált meséít, Az egyik,
egy Szilveszter nevű varázslóról szóló,
rémületet keltett bennem. Szilveszter
egy csodálatos ország ura, amelynek
három bejárata van: levegő, víz, föld.
A földről a temetőn keresztül lehet el
jutni oda. Sanyi azt állította, hogy ő

ismeri Szilvesztert. Egyszer majd ne
künk is bemutatja. De egyelőre nem
megy el az országába, vár, a temetőíg

hosszú még az út. Ettől a rnesétől bor
zasztóan féltem: én nem akartam meg
ismerkedni Szilveszterrel.

Ahogy nőtt, növekedett, megpróbálta
írásban kifejezni magát. Kamaszkorá
ban sok verset, színdarabot írt. Minden
nyáron színházat rendeztünk, előadtuk

többek közt a Sasfi.ókot, a Marót bánt
is. Gödöllőn Sanyi összeszedte a szorn
széd gyerekekJet, jöttek is seregestől,

és "csináltunk teátrumot". Itt mutattuk
be Sanyi több darabját, köztük az End
re és Johannát. a Lajos királyról és
Toldi Miklósról szólót, valamint az Él
jen a magyart, melyben sorra megje
lentek a különböző nációk képviselői,

hogy nemzetük értékeível. nagyjaival
dicsekedjenek és összemérjék történel
mi és szellemi érdemeiket. Természe
tesen a magyar mindenkit lefőzött.

Fiatalkorában nagyon szerétett spor
tolni, főleg a gerelyvetést kedvelte.
Nagy Sándor festőhöz járt el edzeni
aki később Szembe' a nappal címci
könyvének címlapját is tervezte.

- Mit tud első irodalmi szereplései
ről, publikációiról? Jelentett-e a mű

vészet "kísértést" a számára, azaz a ta
,gadását önmagának vagy megalkuvást
önmagáva.l?

- Kevesen tudják, hogy a Nyugattal
IS próbálkozott. Még egyetemista korá-

ban én vittem be verseit a szerkesztő

ségbe. Azok lehet, hogy meg is jelen
tek volna, de Schütz Antal tudomást
~zerz.ett róla és rábeszélte,' hogy kér
Je vissza. Amikor az első kötete meg
jelent, Karinthy Frigyes azt írta a bá
tyámról, hogy őt "a tételes katolícíz
mus tejszagú misztíkumai nyűgözík".
Sanyi említette, hogy Karinthy később

ezért bocsánatot kért tőle.

Elsőéves kispap voltam, amikor Sanyi
már harmadéves. Ekkor indult a Pe
tőfi Társaság egyik pályázatán A Vág
ritmu&aival. Meg is nyerte. Az ered
ményhirdető ünnepségen Várady Antal
szavalta el az egész ciklust. Sanyi az
emelvényen ült, Ferenczy Zoltán mel
lett. Ferenczy azt tanácsolta neki, lép
jen ki, éljen kizárólag az irodalomnak,
akkor nagy költő lesz belőle. Nem lehet
Istennek is meg a muzsának is egy
szerre szolgálni. A sok-sok egyházi meg
kötöttség, dogmák, szabályok, előírások,

a papi légkör csak akadályozni fogják
abban, hogy igazán kibontakozzék, fel
nőjön a csúcsokig. Úgy érzem - fáj
dalom ~, hogy Ferenczynek akkor iga
za volt. Sándor azonban nem hajlott a
szóra.

Az irodalom mellett egy másik kí
sértéséről is tudok. Kispap korunkban
adta a Nemzeti Színház a Szentivánéji
álmot az elragadó Várady Arankával
Puck szerepében. Sándornak annyira
megtetszett, hogy sokáig forgatta a fe
jében a gondolatot, hogy kilép.

Sík Sándor:
Ne sajnáljuk azt az időt, amit a másokkal
való beszélgetésre fordítunk, holott talán hasz
nosabb és jövedelmezőbb és előmenetelileg

jobbnak látszó dolgokra fordíthatnánk •••
Nem fordíthatjuk jobbra, mint hogy mást
meghallgassunk, másnak örömet szerezzünk,
mást vigasztaljunk, másoknak jók legyünk,
másoknak a szeretetébe tudjunk férkőznl.

- Távol áll tőlünk, hogy Sík Sá.ndort
m~sztifikáliuk. Erre neki nincs szüksége.
MIt kiioqtisoit magatartásában? Milyen
emberi gyöngéit ismerte?

- A legszembeszököbb volt számom
ra, hogy nem ismerte' a pénz értékét.
Én már civil voltam, kiléptem a sze
mináriumból, s egyszer-kétszer kértem
tőle pénzt. Mindig örömmel adott 1-2
koronát. Fogalma sem volt róla, mennyit
ért ez mint fizetőeSZKöz a mindennapi
életben. Egyébként boldog-boldogtalan
nak adott pénzt. Aki kért, vagy ő tu
dott arról, hogy szükséget szenved nem
me~t ~öle üres zsebbel haza. W~hing
tom ko vet koromban ismerkedtem meg
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a neves történetíró, Borsodi-Bevillacqua
fiával Amerikában. Amíkor hazalátóga
tott, meglepetve hallottam, hogy fölke
reste bátyámat és 500 forintot kapott
tőle. Czike Gábor osztálytársamnak is
állandóan adott' pénzt, amikor pedig
Kodolányi János nem jelenhetett meg
és nagy nélkülözések közepett élt né
pes családjával, Sanyi rendszeresen se
gélyezte. De hát végtelen hosszú a sor!

Nagy ember volt. Kivételes egyéni
ség, mégis volt benne valami vakság.
Prohászkát például istenítette. A kezdő

Prohászka iránti rajongasát még meg
értettem, de a későbbi fajvédőt, ma
gyarkodót, németbarátot már nem te
kinthette példaképnek.

- Ö nem Prohászka politikai nézeteit
becsülte, nem aziránt érdeklődött, hogy
milyen a társadalmi felfogása, hanem

. elsősorban a "lélek emberét'~ a lelki
pásztort értékelte benne, a mélyen és
tisztán hivő papot, akinek nézetei közé
később reakciós, álhazafias, konzervativ
gondolatok is keveredtek.

- Igen, ez lehetséges. Én Prohászkát,
az embert, a papot nem ismertem.

A másik eset: amikor 1945 őszén haza
tértem, Schlachta Margit Sanyi tud!~

és engedélye nélkül leközöltette az UJ
Emberben egyik versét, melyet ő a nyi
lasok ellen írt. Schlachta azonban - a
vers keletkezési idejét sem tüntetve föl
- a mai rendnek címezte. így lett Sa
nyi akaratlanul is zavartkeltő. Ott vol
tam nála, amikor megjött az újság.
Mélyen felháborodott, de nem csinált
semmit. Nem csinált semmit akkor sem,
máskor sem, amikor igazságtalan vád
vagy megbántás "érte. Végtelen volt a
türelme. Nem zúgolódott. Ezt a maga
tartást én nem értettem.

- Mit tartott a legtöbbre fivérében?
Mily,en tulajdonságai keltették Önben a
legőszintébb tiszteletet?

- Amit il legjobban tiszteltem benne,
hogy mélyen és igazán hitt. Hitelesen
vallásos, hitelesen keresztény volt. Nem
volt bigott. Nyitottnak és kítárulkozó
nak ismertem. XXIII. János szellemét
képviselte. .A humorát különösen sze
rettem. Amikor hetvenéves korában gra
tuláltam neki, kívánva, hogy száz évig
éljen, tréfásan megköszönte: - Nézd,
Bandi, ne kössük meg az Uristen kezét!

Kedves humorát idézi a következő ta
lálkozásunk is. 1962 tavaszán meghalt
a feleségem. 1963 nyarán elvettem Mar
gót, augusztus 12-én esküdtünk. Sanyi
akkor Piliscsabán, az ún. Klotild-liget-
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ben tartózkodott. Meglátogattuk. Be
akartam mutatni a feleségemet. Sanyi
egy padon ült, s amikor meglátott ben
nünket, arca csodálkozást árult el. A
feleségem alakja hasonlított a lányomé
hoz, messziről nem ismerhette föl, ki
vel jöhetek. - Sanyikám, látom, na
gyon meglepődtél, hogy megnősültem 
mondtarn neki. - Ugyan, dehogy - fe
lelte -. Inkább te lepődtél volna meg,
ha én jelentem ge neked, hogy megnő

sültem.

Sik Sándor:

Haladó? maradó? Jobboldal? baloldal? Sok
évvel ezelőtt egy nagy vidéki városban egy
előkelő testület vitaestéket rendezett: egy
"jobboldali" és egy "baloldali" irót léptettek
fel bizonyos kérdések megvitatására. Nekem
is vitatl<oznom ketlett volna egy előkelő Iró
társammal, aki velem szemben mínt balol
dali szerepelt volna. A meg-beszélésel< során
kiderült, hogy a szóbanforgó kérdésekrőt ne
kern sokkat radikálisabb nézeteim vannak,
mint ellenfelemnek. A vita elmaradt, mert kí
c!(>rült, hogy én "nem vagyok jobboldali".
l\1ásl<or egy "baloldali" pedagógiai tanfolya
mon kettett volna előadnom a gyerekek ön
kormányzatáról (melyet egy évtizeddel előbb·

megvalósitottam az iskolában). Mikor azon
ban megtudtam, minő meghaladott dolgokat
készül beszélni a nemi felvilágositásról az
utánam I;:övetkező előadó, visszaléptem a sze
repléstől - és az' egyik rendező fejcsóválva
konstatálta, hogy "úgy Játszik, nem vagyok
egészen baloldali".

- Mivel magyarázza, hogy egyazon
családban ilyen eltérő, végletes életutak
alakultuittak: ki? Mik az eredői közös
vállalásukniUk, együtt-indulásuknak a
hitben és a papságban?

- Shvoy Lajos püspök nekem bér
maapám volt. Kezdetben kongregáció
ba jártam: először az Orangyalok, ké
sőbb a Szaniszló kongregációba. Itt is
merkedtem meg Shvoy Lajossal. Az ő

hatására akartam Esztergomba menní
kispapnak. De rossz bizony ítványom
volt, sokan voltunk testvérek, nyomo
rogtunk: mennem is kellett! Végül is a
piaristákhoz fordultam, oda felvettek.
Shvoynak nagy problémát okozott, mít,
is adjon bérmaajándékba. Én a Q1.<.O

vadis-t kértem. Hosszú ideig magánál
tartotta, habozott, hogy odaadja-e. Ki
derült, hogy a könyvben van két oldal
erotikus rész. A pikantériatól féltett.
Egyszer aztán mégiscsak sikerült meg
kapnom' tőle, de az a bizonyos két ol
dal hiányzott belőle. Kivágta. Persze
nekem első dolgom volt, hogy a legkö
zelebbi könyvtárban utánanézzek.



Később, már washingtoni követ voltam,
amikor felkerestem Székesfehérvárott. 
Te jó ember vagy - mondta -, .de
nem azért, mert kommunista vagy, ha
nem azért, mert a jót anyád és én be
ledneveltük. Nem maradt eredményte-.
len az igyekezetünk, hogy rendes em
bert faragj unk belőled. Egyébként is, a
kommunizmus és a kereszténység va
lahol közös forrásból táplálkozik, csak
az a különbség, hogy mi hiszünk Is
tenben és hogy nem politízálunk. Er
re én ráförmedtem: - No, és Mínd
szenty ? Hallgatott, aztán kisvártatva így
szólt: - Ügyében majd a történelem
fog dönteni.

Utoljára a Sanyi temetésén találkez
tam vele.

Milyen okok késztették Önt a val
lásos világnézet feladására? Választásá
ban befolyásolták-e személyes tapasz
taiatai, kudarcai?

- Az én egyéni utamat, választáso
mat sok minden befolyásolta. Legfő

képp talán egy családi ügy hatott rám.
Ez kényszerített a továbbgondolkodás
ra, a társadalompolitikai vizsgálódá
sokra. Ilma nagynéném, akinek polgári
tanító képesítése volt, beleszeretett Ha
rangi Vilmos özvegy földbirtokosba. A
vonzalom kölcsönös volt, de nem há
zasodhattak össze az érvényes haszon-:
élvezeti jog míatt. Ha ugyanis Harangi
megnősül. elveszti minden vagyonát,
koldusszegény lesz. Hiába imádta a
nagynénémet, vagyoni okokból nem ve
hette el, s ezért mindketten vállalták
a vadházasságot és a törvénytelen gye
reket. A legfurcsább az volt, hogy mi
után ez az embertelen, ez a csak pénz
ben gondolkodó világ lehetetlenné tette
törvényes házasságukat, utána még meg
is szólta, el is ítélte őket, erkölcste
lennek titulálta életmódjukat. Sokat
töprengtem akkor ezen a képmutató, ha
zug társadalmi nermán.

- A papi életformát nem találta ide
gennek? Nem érezte gyengének magát
a különböző fogadalmak, kötöttségek el
viselésére?

- Nem a papi életformát találtam
idegennek, hanem a papi életformától
idegen farizeuskodást és csalást. A sze
mináríumban tapasztaltak is hozzájárul
tak végső döntésemhez. Nagyon sze
rettem volna Kecskemétre kerülni, ahol
Sanyi volt, de büntetésből -:- tudták,
mennyíre fáj majd nekem, hogy elsza
kítanak tőle - Rózsahegyre helyeztek
át.

Ennek az a története, hogy Vácott az
egyik nyáron, a kerti nagy diófa alatt
ültünk kispap társaimmal és körmöltük
a szertartásrendet, a püspöki assziszten
cia feladatait, amit a magiszter latinul
diktált le nekünk. Az első napon ké
nyelmetlen, rossz helyen ültem, ezért
másnap új ülést választottam. .Morvay
novíciustársam azonban felszólított, ad
jam át neki a helyet. Nincsenek itt fog
lalt helyek! - mondtam mérgesen. A
magiszter parancsára ellenben vissza
kellett ülnöm a régi helyemre. Dolgo
zott bennem az ifjonti dac, tollamat
belevertem az asztalba. Dühöm, heves
kedésem miatt rámsütötték az engedet
lenséget és az összeférhetetlenséget, ki
akartak dobni. Anyám. könnyei, kö
nyörgése tudták csak meghatni a ma
gisztert. Nem dobtak ki, de büntetés-
ből áthelyeztek Rózsahegyre. '

A másik eset: , amikor Kecskeméten
Sanyi egyik írásával megnyerte a Rá
kóczi-díjat, elhatároztam, hogy legköze
lebb én is pályázok. Igen ám, de Ró
zsahegyen az volt a szabály, hogy a pá
lyázaton csak hetedikesek és nyolcadi
kosok vehetnek részt, én pedig hatodi
kos voltam. Bennem nagyon dolgozott
a becsvágy, ezért összebeszéltem egy
hetedikessel. hogy verseimet, versfordí
tásairnat az ő nevén küldöm be. De
mégsem undulhattam, mert egy nyolca
dikos feljelentett, és a jeligés levele:m
szégyenszemre kiemelték a többi közül.
A büntetés még rettenetesebb volt,. mint
először, amikor áthelyeztek : a társaim
bojkottáltak. Egy egész évig senki sem
beszélt velem. Nem szólt vagy nem
szólhatott hozzám. Elhagyatottan, ki
semmizetten él tem közöttük. Szörnyű

lelki nyomás nehezedett rám. Majdnem
összeroppantam alatta.

Nagyon vallásos voltam. Komolyan
hittem, minden katolíkus tanítást a ma
gaménak éreztem. Minden héten gyón
tam és áldoztam. Hetedikben azonban
egyszer elmulasztottam, míre a farizeus
prefektus azonnal készen volt megtorol
ni mulasztásomat. Tanácsolni fogja a
rendfőnök asszisztensnek, hogy távolít
sanak el, mert mi lesz abból felnőtt

korában, aki már most ilyen elvetemült.
Míndenkí -félt ezek után tőlem, mert
megfertőzöm a társaságot. Itt, a szemi
náriumban az volt a szent, a példakép,
aki naphosszat imádkozott a kápolná
ban, ugyanakkor pedig gerinctelen, jel
lemtelen módon viselkedett a társaival
szemben. Nem egy kispap mondta: 
Bízzátok rám, én tudom, hogyan kell
bánni Lőríncz prefektussal! Itt majd
nem míndenkí csak a látszatra adott, a
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belső lényegre jóformán semmit. Tel
jesen kiábrándultam a papi hivatásból,
és meggyőződésemmé vált, hogy a ha
zugságok és igazságtalanságók ellen va
lamilyen eszközzel harcolni kell. Ezt az
álszent világot meg kell változtatni.

- Mi adta elhatározásához az utolsó
lökést, a visszavonhatatlan nem-hez mi
juttatta el?

- Az utolsó lökést elhatározásomhoz
két könyv adta, amit osztálytársamtól.
Diamant Marcelltől kaptam kölcsön,
akivel nagyon jó barátságban voltam:
Büchner Krajt und Stoff-ja és Haeckel
Weltriitsel című műve,

Már másodikos koromban elmentem
Kunfy Zsigmondhoz és felajánlottam
szolgálataimat, nagyon szerettem volna
bejutni a Népszavához. Akkor elutasí
tott, ellenben három tanácsot adott: 1.
fizessen elő a Népszavára, 2. olvassa
Marxot és 3. szorgalmasan tanuljon, vé
gezze el a jogot. Én míndhárorn taná
csát megfogadtam.

1913-ban jelentek meg első cikkeim
a Népszavában. Egy vidéki jogász alá
írással. 1914 tavaszán Kunfy lapjába, a
Szocializmusba írtam tanulmányt, A pol
gári törvénykönyv íervezetéről. Kunfy
marxista cikknek tartotta, leközölte. Jó
cikk volt, ma is aláírnám. Sanyitól mást
vártam: gratulált, dicsért, egészen oda-

'·volt. - Te örülsz ennek? - kérdeztem
meglepetten -. Te örülsz, hogy én a
Népszavának és a Szocializmusnak írok?
- Nem az a fontos, hogy hová írsz 
válaszolta -. Egy a fontos: látom, hogy
meggyőződésed van. Enélkül nem lehet
élni! A lényeg, hogy hiszel valamiben.
Az pedig megtart téged.

- Önnek mindmáig jó kapcsolatai
vannak a más világnézetet valló, köztük
keresztény emberekkel, közéleti szemé
lyiségekkel is.

- Igen. Ma is jó barátom La Pira, az
olasz kereszténydemokrata balszárny
egyik vezető egyénisége, a Testvérváro
sok Világszövetségének elnöke. Bará
taim közé sorolom Tomek Vince volt
piarista generálist is. A kereszténység
legnagyobb egyéniségének korunkban
XXIII. János pápát tartom, akihez fog
ható az elmúlt háromszáz évben nem
igen akadt a katolikus egyházban. Na
gyon tiszteltem őt.

- Ön marxista és nem-hivő létére
sok vallásos meggyőződésű emberrel
dolgozott együtt a l(özös emberi ügyért,
a szociális igazságtalanságok felszámo-
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lásáért és a békéért. Ön és Sík Sándor.
között haláláig megmaradt a kölcsönös
tiszteLeten, megértésen és szeréteten ala
puló vi~ony. Vajon levonható-e mind
ebből egy általánosabb érvényű, széle
sebben értelmezhető tanulság?

- Az az általános érvényű tanulság,
amely ebből levonható, már régen le
van vonva, vagy helyesebben: nem is
tanulság levonásáról van itt szó, hanem
arról, hogy az én kapcsolataim és
együttműködésern vallásos meggyőződé

sű emberekkel éppen úgy, mint viszo
nyom boldogult Sándor bátyámhoz, an
nak a régen vallott meggyőződésemnek

a következménye, -hogy vannak általá
nos emberi célok, amelyeknek megvaló
sulásáért minden jóakaratú embernek,
függetlenül világnézetétől, vallási vagy
politikai meggyőződésétől. kart karba
öltve együtt kell haladnia, dolgoznia és
harcolnia. Ezek a közös célok: a béke
megőrzése, a háborús konfliktusok el
kerülése, illetve azok megszüntetése, az
elmaradott népek gazdasági és kultu
rálís felemelkedése, gazdasági kizsák
mányolásuk és politikai függőségük

megszüntetése, elrablott függetlenségük
visszanyerése stb.

Sík Sándor:
Körmyű annak, aki hinni tud szép, sommás
formulákban, aki meg tud nyugodni általá
nos és népszerű ítéíetekben, amiket körűlöt

te "mindenki" hajtogat, és így bele tud ol
vadni a "mindenki szellemének" kellemes,
langyos fürdójébe. A becsületes ember azon
ban kénytelen hinni a szemének és hallgat
ru a lelkIismeretére. A rosszal nem tud kö
zösséget vállalni, akkor sem, ha neki rokon
szenves körök gyakorolják. A jót akkor is
helyeselni kénytelen, sőt dolgozni kénytelen
~e, ha egyébként idegen vagy ellenséges
taborbói származik.

- Önök harminc évig nem találkoz
hattak. Hogyan tÖl·tént a viszontlátás?

-, Amikor 1945 szepternberében, több
mint egy negyedszázad után Sándort
Budakesziri meglátogattam, ahol nővé

rével együtt lakott, három napon át be
szélgettünk, panaszkódtunk és örültünk
egymásnak.

Amikor betoppantam hozzájuk, az
asztalt megrakva találtam friss gyü
mölccsel, terítékkel, virággal. Kifakad
tam : - Ti kutyák, harminc évig etté
tek itt a finom gyümölcsöt. Mi meg
még az ízűket sem ismertük. (Tudniva
ló, hogy mi Szibériában nem ehettünk
gyümölcsöt, mert nem volt, később, ami
kor Moszkvába kerültünk, olyan drága



volt, hogy csak a gyerekeknek vettünk.)
Sanyi erre mosolyogva így válaszolt: 
Te beszélsz! Hisz neked érdekes életed
volt, veled sok minden történt, egy
egész történelem van mögötted í Mí pe-'
dig ezalatt éltük ezt a szürke, érdekte-
len életet. .

- Milyennek látta őt betegsége ide
jén, az utolsó időben? Mi volt beszél
getéseil~ témája?' ,

- Nagyon beteg volt szegény. Több
ször is meglátogattam a lakásán, vég
telenül ~ngén és tehetetlenül feküdt
az ágyában. Flóra apáca húgom ápol
ta, gondozta haláláig.

Utolsó beszélgetéseink vissza-vissza
térő témája a hit volt. Egy ízben meg
kérdeztem tőle: - Mondd, te tudod,
hogy én nem hiszek, más világnézetet
vallok, veled ellentétes táborban vagyok.
Miért nem próbáltál sohasem megtérí
teni ? Nem zavart téged, hogy én is
tentelen vagyok?

- Nézd - felelte -, az Úristen eze
ket a dolgokat másképp ítéli meg. Nem
úgy, mint mi, emberek. Az Isten mér
tékei mások. Mi még az Istent is a sa-
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ját kisszerű léptékeink szerint magya
rázzuk. Isten az egész embert látja, a
teremtett jót, a hozott természetet, a

,született indulatot, az életút kezdetét
és végét. O azt is látja, ami belül van.
Számára ez a fontos. Miért akartalak
volna megtéríteni ? A te utad éppen úgy
az Isten által kijelölt és végigjárt út,
amilyen az enyém..

*
A haláltusa lázálmaiban virágokat

látott. Égi ágyásokra révedt már tekin
tete. A láthatatlan kertészt szólongatta,
Neki is mérjen ki egy parcellát gon
dozásra, ültetésre, öntözésre.

Ot idézve, úgy tűnik, hogy a mi éle
tünk veszít mindennapi erejéből, és va
lami más, belső, magasabb, állandóbb
és tisztább erő emel mindent egy fel
foghatatlan kert ismeretlen fái és virá
gai közé, valahová, ahol a kertész előtt

már csak a jó és csak a szép, csak az
igazság és csak az emberhez méltó élet
számít, Aki csak arról akar tudni, mit
tettél azért, hogy jobb, különb és töké
letesebb legyen a világ?

HEGYI BÉLA

AnyáIIl-

Anyám, rád gondolok s hullámzanak a nóták,
Elvitte őket a szél,
Ritkán látogathatlak,
Szebb vagy mindenkinél.
Földerülhet az arcod
A holdvilág, a szél
végsimítja arcod,'
Sz'ebb vagy mindenkinél ...

Téged 'Várlak
Rózsaszín őszíbarackvirág

Magányos tav,aszban kereslek.
Elhalkulnak a régi imák,
Fölbuzognak a tettek.

Hozzád tartozásomat
Nem tépázza meg a szél és vihar.
Anyám vagy, gyermeknek tartanak
S átöleli a mindenséget
A dal.

A dal elmondja érzéseimet,
t,étkeimet jó tettek teszik jóvá.
Már évek óta szenvedek,
s téged várl.ak vigasztalóvá.
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