
Attilával, annyira szűkszavú volt a Radnótihoz fűződő viszonyát illetően. Holott nagy
térítői diadalként is elkönyvelhette volna, hiszen aligha kétséges, hogy Radnóti az ő révén
ismerkedett meg a kereszténységgel, tette magáévá a krisztusi világnézetet és az ő kezéből

vette föl a keresztség szentségét is. Csakhogy itt megint Sík Sándor rendkívüli emberi
tapintara jutott érvényre. Erről az egész témakörről - és ezt feltehetőenmagának Radnóti
Miklósnak a kérésére - csak annyit mondott, hogy Radnótinak ugyanaz a problémája volt
a keresztség felvételével kapcsolatban, mint két neves kortársának, az 1941-ben meghalt
Bergsonnak és az 1943-ban elhunyt és a nyolcvankét éves Bergsonnál jóval fiatalabb
Simone Weilnek, akik szintén azért tekintettek el a zajos és nyilviinos áttéréstől, mert úgy
érezték. nem illendő akkor elhagyni a közösséget. amelybe születtek, amikor azt
bántalmazások, üldöztetések érik.

Utolsó emlékem SíkSándorról egy - ha jól emlékszem - tízsoros vers (ötször két sor),
amelyet néhány hónappal, vagytalán fél évvel halála előtt adott oda, hogy olvassam el, de
aztán adjam vissza. Megkértem, hogy csak pár napra hagyja nálam, hogy a szerkesztőségi

kollégáknak megmutathassam. Beleegyezett, de meg kellett ígérnem, hogy nem készítek
róla másolatot. Csak az első két sorára emlékszem szö szerint, mégpedig különös okból. Ez
a két sor így hangzott: A fiú fekszik, tövében a falnak / Akiket legépfegyuereznee,
rendszerint meg is halnak.

Amikor a szerkesztöségben ezt felolvastam, Pilinszky János is ott volt. A két sor után
fölkiáltott: "Csodálatos! Szeretnérn, ha én írtam volna." Mire én persze mondtam, hogy a
versnek még folytatása is van, János azonban csak azt mondta: "Minek?" Ami nagyon
jellemző volt Pilinszkyre; ő rögtön átlátta, hogy ebben a két sorban voltaképpen minden
benne van, amit erről a témáról mondani lehet. Sík Sándor újságban olvasta, vagytalán
rádión hallotta az esetet, ami a verset ihlette, nem emlékszem rá, hol történt, dehát végül
is bárhol a világon megtörténhetett. De nyilván olyan körűlmények között, hogy Sík
Sándorból ezt a döbbent és keserű költői reagálást váltotta ki. Atöbbi nyolc sor egyébként
valóban akár didaktikusnak is nevezhető kifejtése volt e számomra felejthetetlen két
sornak. Később, halála után, mikor posztumusz kötetét összeállítottam, hiába kerestem a
verset kéziratai között. Nyilván megsemmisítette, talán túl keserűnek találta. Az utolsó sor
így valahogy hangzott: .Arra megy egy patkány, s azt mondja: gyalázat." Valóban nem Sík
Sándortól megszokott költői kép. De azt jól mutatja, hogy minden derűje mellett is
mennyire együtt szenvedett a szenvedő világgal.

Soha nem láttam haragudni, mérgesen kiabálni. Ha történt valami, ami bántotta vagy
bosszantotta, így számolt be róla: .Böstörködrem tegnap délután ... " Ó még elfogulatla
nul használt ilyen régi szép szavakat, amilyeneket ma már egy szö-vetélkedön sem
mernének feladatul adni.

Csodálatos, igaz, szeretetre méltó, nyájas ember volt.

Számunk szerzői

Tolnai Gábor író, egyetemi tanár
Nemeskürty István író
Medvigy Mihály piarista, főiskolai tanár
Melczer Tibor irodalomtörténész
Balázs pál a Szegedi Hittudományi Főiskola tanára
Sebestyén György osztrák író, Bécs
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