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Szakmánk jeles személyisége, hozzánk tartozó lélek volt. Szemé
lyisége lényegét, tragikus döntésének magyarázatát Sütő Andtás költői 
sorai érzékeltethetik talán a leginkább: „Ne hagyj el pisztráng termé
szet!/ V e l e m születtél, akár a sírás,/ Hogy ár ellen úszva/ Juttass föl 
újra, meg újra/ Forrásomig, ho l érintetlen/ Es romlatlan szándék,/ S a 
vállalt eszmény/ Reggeli fényben ragyog!" 

Lénye tiszta ellenkonvenció volt . 

Gondolkodóként a jelenség kiindulópontja érdekelte, a folyamat, 
az igazság keresése. Ebben egész lénye tét volt . A megismert tudomá
nyos publikációkkal, a klasszikus, a kötelező szakirodalmak szerzőivel 
egyetértve is vitatkozott, továbbfűzte, árnyalta következtetéseiket. 

Életértelme vol t a gondolkodás, és gondolkodása tormálta a sorsát. 
Értékei konok érvényesítésének folyamatában mert, tudott emel

kedni , és mindent feladva bukni . Gyakran idézte apja eszmék iránti 
hűségének példáját. 

Kutatásai során a lét határhelyzeteivel: a szerelemmel, a halállal, a 
műveltség sorsfordító szerepével foglalkozott. 

N e m az elvont általánosság izgatta, hanem az egyéni, a konkrét 
elevenség, a megélt egyszeriség. 

A tiszta ismeret ideája vezette, az egyértelmű fogalmak birtoklásának 
vágya. A megismerő folyamat félelmetes akadályait, nehézségeit telismer
ve nem a kétségbeesés, a lemondás érzése kerítette hatalmába, hanem 
makacs szenvedéllyel az, hogy mi okozza az ismeretek töredékességét. 

A pontosság, a precíz elemzés, az okoskodó kétkedés fontos jellem
zője volt , amely folyamatosan növelte a gondolkodásában a termé
keny kétkedést. 

Aláírásának, jegyzeteinek kézírása, gyöngybetűi, melyet sokszor 
csodáltunk, érzékletesen tejezik k i ezt. 

Nagyon világosan látta, láttatta meg tanítványaival is a dolgokat. 
A z volt a szokatlan szemléletmódjában, hogy miközben felülről, na

gyobb távlatokból közelítette meg a dolgot, ugyanakkor a hétköznapi 
jelenségekből modellértékű, gondolkodtató tényt tudott varázsolni. 

Normáit komolyan vette, értékrendjét semmiért nem adta fel, 
idegen vol t tőle a hierarchia tisztelete. 

M i n d e n beszélgetést alkalomnak tekintett arra, hogy kimutassa a 
másik tél iránti bizalmát, tiszteletét. Sokszor figyelmeztetett bennün
ket adottságainkra, kíméletlenül pörölt szeretteivel, tanítványaival a 
lehetséges „én" ideális értékei, szépségei iránti személyes felelősség, az 
ösztönző lelkiismeret felkeltése érdekében. 

Mélyen átérezte, hogy a küldetés a fontos, hogy az élet tövid, hogy 
szétfut az ember élete ... nem tud megfelelni... lekésik önmagáról... 

Szeretett túllépni a rendszereken, a szellemi divatok kötén. A z o n a 
senkitöldjén szeretett botorkálni, amely a lényeg feltátulkozását rejtő 
zóna. Ez a zóna azonban olyan, ahol nincs mód repülni, itt lépésről
lépésre jobban érezhető az ember súlya, tehetetlensége. 

Szívósan alkotta az emberi lét lényegi kérdéseivel foglalkozó szo
ciológiai-esztétikai rendszerét, tudása végességén szorongva kérdései és 
kételygazdag válaszai esszéfolyamatát. 

Különlegessége volt a hangsúlyozott nyitottság, a végső lezártság
tól való idegenkedés. 

Tudjuk, aki feladatában elmélyül, az megfeledkezik önmagáról. 
Rengeteg dologra figyelt, sok minden megmozgatta képzeletét. 

Soha nem a leírás, hanem a személyes közlés, a közös okoskodás volt 
számára a.fontos. M i n d i g meglepően értelmezte a jelenséget, mintha 
fátylat szakított volna le róla. Egy momentum értelmezése elegendő 
volt számára, hogy a jelenség lényegére, összefüggéseinek sokaságára 
következtessen, hívja tel a figyelmet. 

Remek érzékkel pontosította, világította meg az újabb tudomá
nyos irányzatok látszólagos váratlanságait. N e m jól tűrte az evidenciá
kat, becsülte a véletlenszerűen megjelenő elemeket. 

A dolgokhoz kialakított szellemi viszonya garancia volt a tudós 

szegénységére, biztos lemondás volt a közgondolkodásban igen becsült 
életsiker lehetőségéről. 

A k i folyamatos, olykor kétségbeesett erőfeszítéseket tesz a Világ 
megismerésére, a Sors szándékainak kitürkészése és megértésére, v o l 
taképp a Teljességhez, a Kozmoszhoz kerül közel. 

Ez a közelség ráébreszti az embert saját kicsinységére, Csokona i -
szintű áldott magányosságára, a lét korlátaira. H a a felismerés nem 
csüggeszti el, hanem erőfeszítésre sarkallja, akkor előbb-utóbb a K e 
gyelem áramkörébe kerül. 

Néha, mellékes megjegyzésként panaszolta nehéz időszakait, me
lyek szinte megbénították, elvették erejét, munkakedvét. Ez magyaráz
za hallgatásait. 

Ideális munkatárs, végtelenül kedves kolléga volt . Udvariassága, 
figyelmessége szinte mindenki t lebilincselt. 

Nemcsak kérdezte, hallgatta, de szemlélte, szerette is társait. 
A z életpéldák szépségeit, drámáit szívszorító szolidaritással, érzék

letességgel értelmezte, elemezte. Hűségesen őrzött értékeivel, lénye 
egészével átélten, személyes példán bizonyította az emberi lét auto
nómiájának, az önmagára alapozott önérték megvalósításának töré
keny lehetőségét. 

Tanítványok százainak vallomásaiból tudjuk, nagy tanár volt. A z 
ihletettek, az istenáldottak közül való. Aurája kötött, sugárzása sodort, 
hatása ösztönzött, dinamizált, nemzedékek sokaságát szabadította fel, 
késztetett diplomás szellemi alkalmazottság helyett értelmiségi létre. 

A tanítás felüdülést-kimerülést egyszerre adó, pusztító körforgásá
ban adott és kapott, sugárzott, feltöltődött, az örömet és a szellemi 
munka teremtő izgalmát élte át. 

Éthoszának üzenete az volt, hogy figyelj másokra és légy önmagad, 
magad valósítva, másokhoz viszonyulva lehetsz, azzá amivé lehetsz. 

Élete értelme volt a mérce és a kötés. 
O vol t a mi Kishercegünk, aki kíváncsi vol t ránk, aki folyamato

san kötelékeket kívánt teremteni, csak ránk figyelt, időt, törődő szere
tet ajándékozva szívesen találkozott, volt velünk. 

Szelídített bennünket. 
Örült annak, hogy a kötelékek által barátokra, társakra lelt, széppé 

tette az életét. Val lo t ta , hogy csak a kötelékek tévén értelmes az élet, 
s lesz az egész világon megismételhetetlenként, személyesen felelős 
szükségünk egymásra. 

Tudta, hogy az ember csak azokat a dolgokat ismeri meg, amelye
ket megszelídített. 

Bántotta, hogy az emberek már nem érnek rá arra, hogy bármit is 
megismerjenek. Kész dolgokat vásárolnak a kereskedőknél. De mint
hogy barátokat nem árul egy kereskedő sem, az embereknek nincs 
barátjuk, nincsenek mély kapcsolataik. 

Napjaink felnövekvő gyermekei kirepülve otthonról szinte csak az 
új kapcsolataikat, ismeretségeiket vélik igazán fontosnak, szüleikhez 
lazán, vagy alig kötődnek. 

Heleszta Sándornak munkás szülei voltak a mintát, a biztonságot 
adó pontok. Sorsukhoz, létükhöz öt gyermekes családapaként is kisfiús 
szeretettel kötődött. Családjuk méltósággal teli és meghitt légköre, 
kölcsönös szeretete, az az együttélési gyakorlat, amelyben mindenestül 
elfogadták egymást, ideális volt. 

Édesapja halála fölötti megrendülését, döbbenetét Nemes Nagy 
Ágnes versével tudom érzékeltetni: " M i t kéne tennem: N e m tudom. / 
A kezem összekulcsolom./ Ülök az ágyon szótalan./ Hová is ejtettem 
magam?/ Összefonom ujjaimat./ Ennyi maradt: a mozdulat/ A hitből és 
gályára vont/ Őseimből maradt a csont./ Hová forduljon hát az ész?/ 
Pedig jó volna szégyenét/ A szóval, mely megsejteti,/ K imondan i , s 
elrejteni." 

A Kishetceg tudta, hogy ember csak a szívével lát jól . A lényeges 
a szemnek láthatatlan. 

Nézzetek sokszot éjjel az égre! Kérdjétek meg magatoktól, elég 
szelídek és felelősek, gondoskodók vagytok-e? Tegyetek annak érde
kében, hogy legyen oka mosolyogni, nevetni a Tanárunkból, Kollé
gánkból, Barátunkból az Emlékezet és a Kozmosz Csillagává változott 
Heleszta Sándornak. 
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