
Efezosz

Arany tet6i roskadoznak,
ime, a 'Rmgerékel
Nemcsak a mároány utcák
s kereskedlJk hazája,
Efezosz 6si jelkép:
igéret s küldetés is.

El kell szakadnunk egyszer
megsiokott életünkt6~
örömtől,fájdalomtó~

bogy mindent újrakezdjünk.

S már nemcsak önmagunkban,
másokban is. A lélek
tájain, látomások
s labirlntusok mélyén,
bikák közt, végveszélyben.
A Szeretet mindent betölt6
féltékeny sugarában.

NEMESKÜRlY IS1VÁN

Találkozások Sík Sándorral

Lelki taIálkozások

Ki emlékszik A boldog ember inge című operára?
1935-ben adta a Városi Színház,

Gyermeki izgalommal vártuk az előadást. Szerzői az 1912-ben írt és komponált
Cserkészinduló alkotói: Sík Sándor és 'furey Peregrin. Barátok lehettek, ha negyedszazad
dal első együttműködésük után is közös művet hoztak létre. Akkor, 1912-ben mindketten
középiskolai tanárok, most, '1935-ben a szövegírö Sík Sándor egyetemi tanár, 'furey
Peregrin, az OperaháZ oboaművészepedig a Zeneakadémián oktat. Érdekes, ma milyen
szemérmes hallgatás veszi körül a Cserkészindulót. Serkentő hatású, tettekre ösztönző

vidám szöveg és dal. Senkit, semmi ellen nem uszít. jó fegyverünk izmos karunk / Égő
szemünh, vidám dalunk.

Mint elemi iskolás,a hárshegyi cserkészparkban láttam SíkSándort Teleki pál társaságában. A
szomorú, drótszemiivege mögül aggodalmaskodva körtilpillantgató, de érdekesen rnesélní
tudó, s ezért közkedvelt pali bá' mellett (mert ígykellett szólítani grófTelekit) SíkSándor maga
volt a harsányvidámság. Mosolygott, tréfií.l.t, énekelt így hátnem is volt meglepetés számomra,
hogy 1934 karácsonyára kapott s azóta is kedves könyvemet, a Kalandos vakációt Sík
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Sándornak ajánlotta a szerző: ASZJmYi Károly. ASZIánYi humora magától értetődő természe
tességgel egyezett a SíkSándorról bennünk kialakult képpel

így került sorA boldog ember inge bemutatójára. Az ismert mese hatásos, szép, örömet
adó feldolgozása. Mindenki örvendett.

Most, hogy az idők távlatából egyre fennköltebb szavakkal szólunk SíkSándorról - és ez
rendjén is van, így illik -, egyre gyakrabban jut eszembe, hogy számomra és nernzedékem
számára ő elsősorban annak az életvidám, minden szépnek örvendeni tudó katolikus
világnézetnek a képviselője, melytől idegen a komor önostorozás, a gyónások előtt

reszketve tanulmányozott lelkitükrök pokollal fenyegetőhangulata.
Felserdülvén, persze megismerkedtem a "komoly" Sík Sándorral is. Kamaszéveim

esztétikai bibliája lett a háromkötetes Esztétika. ( 1942. ,.Aháromszázéves magyar piarista
rendnek" ajánlva.) Meg nem foghatom, miért nem veszi tudomásul napjaink széptani
tudósainak céhe ezt a remeIdést? Legalább idézhetnék itt-ott. Éroényes megfogalmazá
sok sora olvasható benne. Hogy mennyire hatott nemzedékemre, bizonyság, hogy a
háborúban elveszett példányaimat pótlandó, Antalóczy Zoltán orvosprofesszor barátom
ajándékozta nekem a magáét, mely teli van aláhúzkodásaival. Azt írja benne Sík Sándor
többek között - nem szö szerint idézem a III. kötetből -, hogy a műalkotás a szabadság
egyfajta megvalósítása; a valóság, az élet hétköznapinak nevezett valósága is a rabság egy
fajtája, melyből a művész azzal, hogy alkot, szabadulni óhajt, és gyönyörködő olvasóját,
hallgatóját, szemlélőjét is megszabadítja alkotásával, aki, tudniillik az olvasó, ezáltal a
műalkotás részévé válik, mert ő fejezi be, amit a művész megkezdett - alkotó és olvasó
(mai szóval: befogadó), tehát egységet képeznek. Más is leírt persze ilyesmit, mégis egy
életigenlő katolikus életbölcselet megfogalmazását véltem e sorokban felfedezni; a
robotba fáradt ember apró köznapi megváltását a műélvezet által .:

Valóságos találkozások

Ilyen lelki találkozások után került sor arra, hogy személyesen találkozhattam SíkSándorral.
Horváth Sándor, aki lelkiatyaként gondozgatott, adta Sík Sándornak, mint a Vigilia
szerkesztőjénekkezébe egy filmesztétikai írásomat, próbaképpen, 1947·ben. Izgatottan
siettem föl a mai böksészkari épület, akkor piarista rendház lépcsőházábanSík Sándor, a
rendfőnök szobájába. Kedvetlenül fogadott, nem nagyon érdekelte a film. Sértődötten

kérleltem, azért olvassa el írásomat. Mire ő: hát jó, Horváth Sándor kedvéért. Mire én:
inkább az én kedvemért. Ha egy ilyen filmet utáló költő is lel benne valamit, talán mégse
írtam rosszat. Sík Sándor elmosolyodott. Elolvasta, közölte. (A folytatást megírtam a
Vigilia 1985. 2. számában.)

Sík Sándor szeretetre méltó, közvetlen ember volt. Mindig figyelmesen meghallgatott
mindenféle érvelést, tőle idegen gondolatmenetet is. Nem voltak céh-tábor-népi-urbánus
felekezeti előítéletei. Gyakran és szívesen mosolygott. Mosolya biztatásnak hatott, erőt adott.

Kedves emlékem egy 1948 pünkösdjén tett kirándulásunk Egerbe. Juhász Vilmos, Rónay
György, Thurzó Gábor, Passuth László,Birkás Endre, Mándy Iván, Soós László,Rubin Szilárd,
Pilinszky János jelenlétére emlékszem. Harmadosztályon döcögtünk Egerbe, valahol át is
kellett szállnunk. Remek beszélgetések folytak a vonaton. Egerben Czapik Gyula egri érsek
vendégszeretetét élveztük, a papneveldében laktunk, ott is étkeztünk. Reggel a kispapokkal
együtt énekelve vonultunk cellánkból a misére. A pünkösdi szeritbeszédet Sík Sándor
mondotta. Először hallottam prédikálni. Attól tartok, nincs meg írásba foglalt szövege Sík
Sándor csodálatos pünkösdi prédikációjának. Szabadon beszélt. Hozzánk, nekünk, íróknak és
írósüvölvényeknek. Úgyéreztük, mintha pünkösd ünnepe az írók ünnepe lenne. De akkor, ott
Egerben, az a mi pünkösdünk volt. Hála SíkSándornak.
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