
"Maga volt az emberi nemesség - mondta utolsó éveinek leghűségesebbmunka
társa, Rónay Cyörgy a Hegyi Bélával folytatott beszélgetésben -; emberebb és jobb
lett az ember a közelében."

Halála óta húsz év telt el. Ez alatt az idő alatt megjelentek Összegyűjtöttversei
és prózai munkáiból egy kétkötetes válogatás. Hagyatékában azonban ezrével ta
lálhatók a feldolgozásra, kiadásra váró kéziratlapok! Feltétlenül megjelentetést ér
demelne Esztétiká-ja, amely a maga idején sok olyan kérdést tárgyalt költői érzé
kenységgel és nyitottsággal, amelyek a mai esztétikában központi szerepet játsza
nak. Kiadatlanok konferenciabeszédei. melyek közott a modern keresztény szem
léletnek néhány kivételes remeke található. Borítékokba rendezve pihennek leve
lei, melyek között százával találhatók dokumentumok a korszak meghatározó sze
mélyiségeitől. Külön könyvet érdemelne mint egymást követő nemzedékek taná
ra, nevelője. Egyetemi előadásait gondosan jegyezték tanítványai, köztük a "Sze
gedi Fiatalok", s ezek a kemény papírba, vászonba kötött, néhány ezer lapot kite
vő - néhol a szerző által kiadásra előkészített-, egy-egy félévet tartalmazó előadá

sok voltaképpen az egész magyar irodalom történetét átfogják. (Dési Lajos halála
után ismét egyesítették a két szegedi tanszéket, és Sík Sándor adta elő az egész
magyar irodalom történetét.)

Nem készült könyv Sík Sándorról. s alig-alig jelent meg róla érdemi méltatás.
Most, amikor rá emlékezünk, nemcsak gazdag munkásságát kell felidéznünk,
nemcsak a Vigilia föszerkesztöjéröl, a költőról. tudósról és gondolkodóról, a lelki
vezetőről és szónokról kell szólnunk, hanem arról a gazdag örökségről is, rn elyet
reánk hagyott. A Vigilia ezt az örökséget vallja ma is magáénak, ezt folytatja prog
ramjához, elkötelezettségéhea híven.

Hegedüs Géza

REMÉNY

A lélek testbe öltözött,
hit és tudás közt tétovázik,
a bölcs tanítások között
sejtés és értelern vitázik.

Örökségünk a logika,
mely felnőtt dialektikává,
hogyelménknek legjobbika
(remélve, hogy holnapja vár rá)

választ találjon a ködös,
de végre érthető zavarban.
Olykor váratlan üstökös.
jelezte: létünkben zavar van.

De mi már tanult képletek
tudásával tévhitben élünk.
A hit magában mit tehet?
De hit helyett együtt remélünk

egy jövendőben, amelyet
széppé formálhat ember-elme,
hogy tetteket és lelkeket
a közös pusztulás helyett
vezessen, ameddig lehet
az élet értelmes szerelme.
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